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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

τηr 7ηr Ιουλ�ου 1998

σχετικ� µε τιr ονοµαστικ�r αξ�εr, τιr προδιαγραφ�r, την αναπαραγωγ�, την ανταλλαγ� και
την απ�συρση των τραπεζογραµµατ�ων σε ευρ�

(ΕΚΤ/1998/6)

(1999/33/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr
(εφεξ�r καλο�µενη «συνθ�κη»), και ιδ�ωr το �ρθρο 105 Α
παρ�γραφοr 1 και το �ρθρο 16 του καταστατικο� του
Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν και τηr
Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr (εφεξ�r καλο�µενο «κατα-
στατικ�»),

τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλ�ου, τηr 3ηr
Μα�ου 1998, για την εισαγωγ� του ευρ� (1), και ιδ�ωr τα
�ρθρα 10 και 16 του κανονισµο� αυτο�,

Εκτιµ�νταr:

�τι, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 105 Α παρ�γρα-
φοr 1 τηr συνθ�κηr, του �ρθρου 16 του καταστατικο� και
του �ρθρου 10 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 974/98, απαιτο�-
νται ακριβ�στερα στοιχε�α σχετικ� µε τιr ονοµαστικ�r αξ�εr
και τιr προδιαγραφ�r των τραπεζογραµµατ�ων σε ευρ�· �τι
τ�τοια στοιχε�α µπορο�ν να παρασχεθο�ν µε απ�φαση του
∆ιοικητικο� Συµβουλ�ου τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πε-
ζαr, που δηµοσιε�εται για λ�γουr ενηµ�ρωσηr του κοινο�
στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των·

�τι ο κανονισµ�r (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συµβουλ�ου, τηr
3ηr Μα�ου 1998, για τιr ονοµαστικ�r αξ�εr και τιr τεχνικ�r
προδιαγραφ�r των κερµ�των σε ευρ� που πρ�κειται να
κυκλοφορ�σουν (2), καθορ�ζει �τι οι αξ�εr των κερµ�των
ευρ� κυµα�νονται απ� 1 λεπτ� �ωr 2 ευρ�· �τι οι ονοµαστι-
κ�r αξ�εr των τραπεζογραµµατ�ων σε ευρ� θα πρ�πει να
λαµβ�νουν υπ�ψη τιr ονοµαστικ�r αξ�εr των κερµ�των
ευρ�·

�τι η παρο�σα απ�φαση λαµβ�νει υπ�ψη την προπαρα-
σκευαστικ� εργασ�α την οπο�α �χει επιτελ�σει το Ευρω-
παϊκ� Νοµισµατικ� �δρυµα (εφεξ�r καλο�µενο«ΕΝΙ») και
ιδ�ωr, �σον αφορ� το σχεδιασµ� των τραπεζογραµµατ�ων,
τα αποτελ�σµατα πανευρωπαϊκο� διαγωνισµο� µεταξ� σχε-
διαστ�ν τραπεζογραµµατ�ων· �τι η προπαρασκευαστικ�
αυτ� εργασ�α περιλ�µβανε διαβουλε�σειr µε ευρωπαϊκ�r
εν�σειr διαφ�ρων κατηγορι�ν χρηστ�ν τραπεζογραµµα-

τ�ων, �στε να ληφθο�ν υπ�ψη οι ειδικ�τερεr αν�γκεr τουr
απ� τεχνικ� �ποψη και απ� �ποψη εµφ�νισηr και να διευ-
κολυνθε� η αναγν�ριση και η αποδοχ� των ν�ων ονοµα-
στικ�ν αξι�ν και των προδιαγραφ�ν των τραπεζογραµµα-
τ�ων απ� τουr χρ�στεr· �τι η Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα
(εφεξ�r καλο�µενη «ΕΚΤ») �χει αποκλειστικ� δικα�ωµα επ�
των δικαιωµ�των πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr των σχεδ�ων των
τραπεζογραµµατ�ων σε ευρ�, τα οπο�α αρχικ� κατε�χε το
ΕΝΙ·

�τι ε�ναι απαρα�τητο να θεσπιστο�ν ορισµ�νεr κοιν�r
κατευθυντ�ριεr αρχ�r, σ�µφωνα µε τιr οπο�εr θα επιτρ�πε-
ται η εµπορικ� αναπαραγωγ� των σχεδ�ων των τραπεζο-
γραµµατ�ων· �τι η ΕΚΤ θα µπορε� να προσφε�γει στιr
εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr (εφεξ�r καλο�µενεr «ΕθνΚΤ»)
των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν για κατ� περ�πτωση
εξουσιοδ�τηση αναπαραγωγ�r σχεδ�ων τραπεζογραµµα-
τ�ων· �τι, ωr γενικ� πολιτικ�, η αναπαραγωγ� των σχεδ�ων
τραπεζογραµµατ�ων στην οπο�α αναφ�ρεται η παρο�σα
απ�φαση, θα επιτρ�πεται, µεταξ� �λλων, για εκπαιδευτι-
κο�r σκοπο�r·

�τι πρ�πει να θεσπισθε� κοιν� καθεστ�r υπ� το οπο�ο οι
ΕθνΚΤ των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν ε�ναι διατεθειµ�-
νεr να ανταλλ�σσουν κατεστραµµ�να � φθαρµ�να τραπεζο-
γραµµ�τια ευρ�· �τι η αν�γκη θ�σπισηr κοινο� καθεστ�τοr
ισχ�ει επ�σηr κατ� την τελικ� απ�συρση των τραπεζογραµ-
µατ�ων �ταν πρ�κειται να αντικατασταθο�ν απ� ν�α τραπε-
ζογραµµ�τια· �τι η δηµοσ�ευση ανακοιν�σεων στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των µπορε�
να συνοδε�εται και απ� �λλα µ�σα δηµοσ�ευσηr που διευ-
κολ�νουν την αποδοχ� απ� το ευρ� κοιν�,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

Ονοµαστικ�r αξ�εr και προδιαγραφ�r

1.1. Η πρ�τη σειρ� τραπεζογραµµατ�ων σε ευρ� περι-
λαµβ�νει επτ� ονοµαστικ�r αξ�εr, απ� 5 ερ� σε 500 ευρ�,
απεικον�ζονταr το θ�µα «Εποχ�r και ρυθµο� τηr Ευρ�πηr»,
µε τιr ακ�λουθεr βασικ�r προδιαγραφ�r:

(1) ΕΕ L 139 τηr 11. 5. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 139 τηr 11. 5. 1998, σ. 6.
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Ονοµαστικ� αξ�α
(EUR)

∆ιαστ�σειr Επικρατο�ν χρ�µα Σχ�διο

5 120 × 62 mm Vαι� Κλασικ�

10 127 × 67 mm Ερυθρ� Ρωµανικ�

20 133 × 72 mm Κυαν� Γοτθικ�

50 140 × 77 mm Πορτοκαλ�χρωµο Αναγεννησιακ�

100 147 × 82 mm Πρ�σινο Μπαρ�κ και ροκοκ�

200 153 × 82 mm Κ�τρινο-Καφετ� Αρχιτεκτονικ� χ�λυβα
και υ�λου

500 160 × 82 mm Πορφυρ� Μοντ�ρνα αρχιτεκτονικ�
20ο� αι�να

1.2. Οι επτ� ονοµαστικ�r αξ�εr στιr σειρ�r τραπεζογραµ-
µατ�ων σε ευρ� φ�ρουν παραστ�σειr πυλ�ν και παραθ�ρων
στην πρ�σθια �ψη και παραστ�σειr γεφυρ�ν στην οπ�σθια
�ψη. Τα τραπεζογραµµ�τια των επτ� ονοµαστικ�ν αξι�ν
απεικον�ζουν µε χαρακτηριστικ� τρ�πο τιr δι�φορεr ευρω-
παϊκ�r καλλιτεχνικ�r περι�δουr που αναφ�ρονται ανωτ�ρω.
�λλα στοιχε�α των σχεδ�ων περιλαµβ�νουν: το σ�µβολο τηr
Ευρωπαϊκ�r �νωσηr, το �νοµα του νοµ�σµατοr στο
ρωµαϊκ� και το ελληνικ� αλφ�βητο, τα αρχικ� τηr Ευρω-
παϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr στιr παραλλαγ�r τουr των
επισ�µων γλωσσ�ν, το σ�µβολο  προστασ�αr του δικαι�-
µατοr πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr και την υπογραφ� του
Προ�δρου τηr ΕΚΤ.

�ρθρο 2

Αναπαραγωγ�

2.1. Το δικα�ωµα πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr επ� των τρα-
πεζογραµµατ�ων που καθορ�ζεται στο �ρθρο 1 τηr παρο�-
σαr απ�φασηr αν�κει στην ΕΚΤ.

2.2. Η αναπαραγωγ� �λου � µ�ρουr απ� τα τραπεζο-
γραµµ�τια που προσδιορ�ζονται στο �ρθρο 1 τηr παρο�σαr
απ�φασηr επιτρ�πει χωρ�r να απαιτε�ται προηγο�µενη
προσφυγ� σε ειδικ� διαδικασ�α στιr ακ�λουθεr περιπτ�-
σειr:

α) σε φωτογραφ�εr, σχ�δια, π�νακεr ζωγραφικ�r και φιλµ,
και γενικ�r σε εικ�νεr στιr οπο�εr η βασικ� θεµατολο-
γ�α δεν ε�ναι τα �δια τα τραπεζογραµµ�τια, υπ� τον �ρο
�τι τα τραπεζογραµµ�τια χρησιµοποιο�νται µ�νον ωr
�να απ� τα στοιχε�α του θ�µατοr � τηr δι�ταξηr, χωρ�r
λεπτοµερειακ� απεικ�νιση των σχεδ�ων του τραπεζο-
γραµµατ�ου·

β) εκτ�πωση µ�νο στη µ�α �ψη και

— επ� υλικο� το οπο�ο δεν ε�ναι δυνατ�ν να εκληφθε�
ωr χαρτ�, �

— που �χει διαστ�σειr µεγαλ�τερεr απ� (� �σεr µε)
ε�κοσι τ�σσερα εκατοστ� µ�κοr και δ�δεκα εκατο-
στ� πλ�τοr, � µικρ�τερεr απ� (� �σεr µε) οκτ� εκα-
τοστ� µ�κοr και τ�σσερα εκατοστ� πλ�τοr.

2.3. Για κ�θε �λλη αναπαραγωγ� �λου � µ�ρουr τραπε-
ζογραµµατ�ου απαιτε�ται �δεια απ� i) την ΕθνΚΤ του µετ�-
χοντοr κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο �χει την �δρα του ο
ενδιαφερ�µενοr, κατ�πιν εξουσιοδ�τησηr και σ�µφωνα µε
τιr πολιτικ�r τηr ΕΚΤ, � ii) τηr ΕΚΤ, εφ�σον πρ�κειται για

ενδιαφεροµ�νουr εγκατεστηµ�νουr εκτ�r των συµµετε-
χ�ντων κρατ�ν µελ�ν.

2.4. Ε�ναι δυνατ� η ακ�ρωση γενικ�r �γκρισηr αναπα-
ραγωγ�r που χορηγ�θηκε σ�µφωνα µε τιr ανωτ�ρω διατ�-
ξειr σε περιπτ�σειr που αυτ� αντιτ�θεται στα αναφα�ρετα
ηθικ� δικαι�µατα του δηµιουργο� των σχεδ�ων των τραπε-
ζογραµµατ�ων.

�ρθρο 3

Ανταλλαγ� κατεστραµµ�νων � φθαρµ�νων
τραπεζογραµµατ�ων

3.1. Οι ΕθνΚΤ των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν,
ανταλλ�σσουν, �ταν ζητε�ται, κατεστραµµ�να � φθαρµ�να
τραπεζογραµµ�τια σε ευρ� που κυκλοφορο�ν νοµ�µωr, στιr
ακ�λουθεr περιπτ�σειr:

α) �ταν προσκοµ�ζεται �νω του 50 % του τραπεζογραµµα-
τ�ου·

β) �ταν προσκοµ�ζεται το 50 % � µικρ�τερο µ�ροr του τρα-
πεζογραµµατ�ου, εφ�σον ο ενδιαφερ�µενοr αποδε�ξει �τι
τα µ�ρη που λε�πουν �χουν καταστραφε�.

3.2. Η ανταλλαγ� των καταστραµµ�νων � φθαρµ�νων
τραπεζογραµµατ�ων απαιτε�:

α) αναγν�ριση των στοιχε�ων του ενδιαφεροµ�νου σε
περιπτ�σειr αµφιβολ�αr ωr προr το ν�µιµο τ�τλο του
ενδιαφεροµ�νου επ� των τραπεζογραµµατ�ων και ωr προr
τη γνησι�τητα των τραπεζογραµµατ�ων·

β) �γγραφεr εξηγ�σειr αναφορικ� µε την αιτ�α τηr κατα-
στροφ�r � τηr φθορ�r και ωr προr το τι �χει συµβε� στα
τµ�µατα του τραπεζογραµµατ�ου που λε�πουν, εφ�σον
συντρ�χει ε�λογη αµβιβολ�α �τι �χει διαπραχθε� ποινικ�
αδ�κηµα � �τι το τραπεζογραµµ�τιο �χει καταστραφε� �
υπ�στη φθορ� απ� πρ�θεση·

γ) �γγραφεr εξηγ�σειr ωr προr το ε�δοr τηr κηλ�δαr, τηr
παρ�λλαξηr � του εµποτισµο�, �ταν προσκοµ�ζονται
τραπεζογραµµ�τια κηλιδωµ�να απ� µελ�νι, παραλλαγ-
µ�να � εµποτισµ�να µε χρωστικ� ουσ�α·

δ) �γγραφη δ�λωση σχετικ� µε την αιτιολογ�α και το ε�δοr
τηr εξουδετ�ρωσηr �ταν προσκοµ�ζονται απ� χρηµατο-
πιστωτικ� ιδρ�µατα τραπεζογραµµ�τια τα οπο�α �χουν
αποχρωµατιστε� κατ� την ενεργοπο�ηση αντικλεπτικ�ν
συσκευ�ν·
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ε) καταβολ� απ� τον ενδιαφερ�µενο του τ�λουr που ενδε-
χοµ�νωr θα θεσπ�σει η ΕΚΤ σε περιπτ�σειr αν�λυσηr
απ� τιr ΕθνΚΤ που συνεπ�γεται υψηλ� κ�στοr εργασ�αr.

�ρθρο 4

Απ�συρση τραπεζογραµµατ�ων

Η απ�συρση τ�που � σειρ�r τραπεζογραµµατ�ου σε ευρ�
ρυθµ�ζεται µε απ�φαση του ∆ιοικητικο� Συµβουλ�ου που
δηµοσιε�εται προr ενηµ�ρωση του κοινο� στην Επ�σηµη
Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και σε �λλα µ�σα
επικοινων�αr. Η απ�φαση αυτ� καλ�πτει τα ακ�λουθα του-
λ�χιστον σηµε�α:

— τον τ�πο � τιr σειρ�r των τραπεζογραµµατ�ων σε ευρ�
που αποσ�ρονται απ� την κυκλοφορ�α,

— τη δι�ρκεια τηr περι�δου ανταλλαγ�r,
— την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α ο τ�ποr � οι σειρ�r του

τραπεζογραµµατ�ου σε ευρ� θα χ�σει την ιδι�τητ� του
ωr νοµ�µου χρ�µατοr,

— τη µεταχε�ριση των τραπεζογραµµατ�ων που θα προσκο-
µ�ζονται µετ� το π�ραr τηr περι�δου απ�συρσηr �/και
αφο� �χουν χ�σει την ιδι�τητ� τουr ωr νοµ�µου χρ�µα-
τοr.

�ρθρο 5

Γενικ�r διατ�ξειr

Η παρο�σα απ�φαση θα δηµοσιευτε� στην Επ�σηµη Εφηµε-
ρ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Vρανκφο�ρτη, 7 Ιουλ�ου 1998.

Ο Πρ�εδροr τηr ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG


