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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηr 7ηr Ιουλου 1998
σχετικ µε τιr ονοµαστικr αξεr, τιr προδιαγραφr, την αναπαραγωγ, την ανταλλαγ και
την απσυρση των τραπεζογραµµατων σε ευρ
(ΕΚΤ/1998/6)
(1999/33/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
(εφεξr καλοµενη «συνθκη»), και ιδωr το ρθρο 105 Α
παργραφοr 1 και το ρθρο 16 του καταστατικο του
Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν και τηr
Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr καλοµενο «καταστατικ»),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλου, τηr 3ηr
Μαου 1998, για την εισαγωγ του ευρ (1), και ιδωr τα
ρθρα 10 και 16 του κανονισµο αυτο,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 105 Α παργραφοr 1 τηr συνθκηr, του ρθρου 16 του καταστατικο και
του ρθρου 10 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 974/98, απαιτονται ακριβστερα στοιχεα σχετικ µε τιr ονοµαστικr αξεr
και τιr προδιαγραφr των τραπεζογραµµατων σε ευρ· τι
ττοια στοιχεα µπορον να παρασχεθον µε απφαση του
∆ιοικητικο Συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, που δηµοσιεεται για λγουr ενηµρωσηr του κοινο
στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συµβουλου, τηr
3ηr Μαου 1998, για τιr ονοµαστικr αξεr και τιr τεχνικr
προδιαγραφr των κερµτων σε ευρ που πρκειται να
κυκλοφορσουν (2), καθορζει τι οι αξεr των κερµτων
ευρ κυµανονται απ 1 λεπτ ωr 2 ευρ· τι οι ονοµαστικr αξεr των τραπεζογραµµατων σε ευρ θα πρπει να
λαµβνουν υπψη τιr ονοµαστικr αξεr των κερµτων
ευρ·
τι η παροσα απφαση λαµβνει υπψη την προπαρασκευαστικ εργασα την οποα χει επιτελσει το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα (εφεξr καλοµενο«ΕΝΙ») και
ιδωr, σον αφορ το σχεδιασµ των τραπεζογραµµατων,
τα αποτελσµατα πανευρωπαϊκο διαγωνισµο µεταξ σχεδιαστν τραπεζογραµµατων· τι η προπαρασκευαστικ
αυτ εργασα περιλµβανε διαβουλεσειr µε ευρωπαϊκr
ενσειr διαφρων κατηγοριν χρηστν τραπεζογραµµα(1) ΕΕ L 139 τηr 11. 5. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 139 τηr 11. 5. 1998, σ. 6.

των, στε να ληφθον υπψη οι ειδικτερεr ανγκεr τουr
απ τεχνικ ποψη και απ ποψη εµφνισηr και να διευκολυνθε η αναγνριση και η αποδοχ των νων ονοµαστικν αξιν και των προδιαγραφν των τραπεζογραµµατων απ τουr χρστεr· τι η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
(εφεξr καλοµενη «ΕΚΤ») χει αποκλειστικ δικαωµα επ
των δικαιωµτων πνευµατικr ιδιοκτησαr των σχεδων των
τραπεζογραµµατων σε ευρ, τα οποα αρχικ κατεχε το
ΕΝΙ·
τι εναι απαρατητο να θεσπιστον ορισµνεr κοινr
κατευθυντριεr αρχr, σµφωνα µε τιr οποεr θα επιτρπεται η εµπορικ αναπαραγωγ των σχεδων των τραπεζογραµµατων· τι η ΕΚΤ θα µπορε να προσφεγει στιr
εθνικr κεντρικr τρπεζεr (εφεξr καλοµενεr «ΕθνΚΤ»)
των συµµετεχντων κρατν µελν για κατ περπτωση
εξουσιοδτηση αναπαραγωγr σχεδων τραπεζογραµµατων· τι, ωr γενικ πολιτικ, η αναπαραγωγ των σχεδων
τραπεζογραµµατων στην οποα αναφρεται η παροσα
απφαση, θα επιτρπεται, µεταξ λλων, για εκπαιδευτικοr σκοποr·
τι πρπει να θεσπισθε κοιν καθεστr υπ το οποο οι
ΕθνΚΤ των συµµετεχντων κρατν µελν εναι διατεθειµνεr να ανταλλσσουν κατεστραµµνα  φθαρµνα τραπεζογραµµτια ευρ· τι η ανγκη θσπισηr κοινο καθεσττοr
ισχει επσηr κατ την τελικ απσυρση των τραπεζογραµµατων ταν πρκειται να αντικατασταθον απ να τραπεζογραµµτια· τι η δηµοσευση ανακοινσεων στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων µπορε
να συνοδεεται και απ λλα µσα δηµοσευσηr που διευκολνουν την αποδοχ απ το ευρ κοιν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Ονοµαστικr αξεr και προδιαγραφr
1.1.
Η πρτη σειρ τραπεζογραµµατων σε ευρ περιλαµβνει επτ ονοµαστικr αξεr, απ 5 ερ σε 500 ευρ,
απεικονζονταr το θµα «Εποχr και ρυθµο τηr Ευρπηr»,
µε τιr ακλουθεr βασικr προδιαγραφr:
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Ονοµαστικ αξα
(EUR)

∆ιαστσειr

Επικρατον χρµα

Σχδιο

5

120 × 62 mm

Vαι

Κλασικ

10

127 × 67 mm

Ερυθρ

Ρωµανικ

20

133 × 72 mm

Κυαν

Γοτθικ

50

140 × 77 mm

Πορτοκαλχρωµο

Αναγεννησιακ

100

147 × 82 mm

Πρσινο

Μπαρκ και ροκοκ

200

153 × 82 mm

Κτρινο-Καφετ

Αρχιτεκτονικ χλυβα
και υλου

500

160 × 82 mm

Πορφυρ

Μοντρνα αρχιτεκτονικ
20ο αινα

1.2.
Οι επτ ονοµαστικr αξεr στιr σειρr τραπεζογραµµατων σε ευρ φρουν παραστσειr πυλν και παραθρων
στην πρσθια ψη και παραστσειr γεφυρν στην οπσθια
ψη. Τα τραπεζογραµµτια των επτ ονοµαστικν αξιν
απεικονζουν µε χαρακτηριστικ τρπο τιr διφορεr ευρωπαϊκr καλλιτεχνικr περιδουr που αναφρονται ανωτρω.
λλα στοιχεα των σχεδων περιλαµβνουν: το σµβολο τηr
Ευρωπαϊκr νωσηr, το νοµα του νοµσµατοr στο
ρωµαϊκ και το ελληνικ αλφβητο, τα αρχικ τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr στιr παραλλαγr τουr των
επισµων γλωσσν, το σµβολο  προστασαr του δικαιµατοr πνευµατικr ιδιοκτησαr και την υπογραφ του
Προδρου τηr ΕΚΤ.
ρθρο 2
Αναπαραγωγ
2.1.
Το δικαωµα πνευµατικr ιδιοκτησαr επ των τραπεζογραµµατων που καθορζεται στο ρθρο 1 τηr παροσαr απφασηr ανκει στην ΕΚΤ.
2.2.
Η αναπαραγωγ λου  µρουr απ τα τραπεζογραµµτια που προσδιορζονται στο ρθρο 1 τηr παροσαr
απφασηr επιτρπει χωρr να απαιτεται προηγοµενη
προσφυγ σε ειδικ διαδικασα στιr ακλουθεr περιπτσειr:
α) σε φωτογραφεr, σχδια, πνακεr ζωγραφικr και φιλµ,
και γενικr σε εικνεr στιr οποεr η βασικ θεµατολογα δεν εναι τα δια τα τραπεζογραµµτια, υπ τον ρο
τι τα τραπεζογραµµτια χρησιµοποιονται µνον ωr
να απ τα στοιχεα του θµατοr  τηr διταξηr, χωρr
λεπτοµερειακ απεικνιση των σχεδων του τραπεζογραµµατου·
β) εκτπωση µνο στη µα ψη και
— επ υλικο το οποο δεν εναι δυνατν να εκληφθε
ωr χαρτ, 
— που χει διαστσειr µεγαλτερεr απ ( σεr µε)
εκοσι τσσερα εκατοστ µκοr και δδεκα εκατοστ πλτοr,  µικρτερεr απ ( σεr µε) οκτ εκατοστ µκοr και τσσερα εκατοστ πλτοr.
2.3.
Για κθε λλη αναπαραγωγ λου  µρουr τραπεζογραµµατου απαιτεται δεια απ i) την ΕθνΚΤ του µετχοντοr κρτουr µλουr στο οποο χει την δρα του ο
ενδιαφερµενοr, κατπιν εξουσιοδτησηr και σµφωνα µε
τιr πολιτικr τηr ΕΚΤ,  ii) τηr ΕΚΤ, εφσον πρκειται για

ενδιαφεροµνουr εγκατεστηµνουr εκτr των συµµετεχντων κρατν µελν.
2.4.
Εναι δυνατ η ακρωση γενικr γκρισηr αναπαραγωγr που χορηγθηκε σµφωνα µε τιr ανωτρω διατξειr σε περιπτσειr που αυτ αντιτθεται στα αναφαρετα
ηθικ δικαιµατα του δηµιουργο των σχεδων των τραπεζογραµµατων.
ρθρο 3
Ανταλλαγ

κατεστραµµνων

τραπεζογραµµατων

φθαρµνων

3.1.
Οι ΕθνΚΤ των συµµετεχντων κρατν µελν,
ανταλλσσουν, ταν ζητεται, κατεστραµµνα  φθαρµνα
τραπεζογραµµτια σε ευρ που κυκλοφορον νοµµωr, στιr
ακλουθεr περιπτσειr:
α) ταν προσκοµζεται νω του 50 % του τραπεζογραµµατου·
β) ταν προσκοµζεται το 50 %  µικρτερο µροr του τραπεζογραµµατου, εφσον ο ενδιαφερµενοr αποδεξει τι
τα µρη που λεπουν χουν καταστραφε.
3.2.
Η ανταλλαγ των καταστραµµνων  φθαρµνων
τραπεζογραµµατων απαιτε:
α) αναγνριση των στοιχεων του ενδιαφεροµνου σε
περιπτσειr αµφιβολαr ωr προr το νµιµο ττλο του
ενδιαφεροµνου επ των τραπεζογραµµατων και ωr προr
τη γνησιτητα των τραπεζογραµµατων·
β) γγραφεr εξηγσειr αναφορικ µε την αιτα τηr καταστροφr  τηr φθορr και ωr προr το τι χει συµβε στα
τµµατα του τραπεζογραµµατου που λεπουν, εφσον
συντρχει ελογη αµβιβολα τι χει διαπραχθε ποινικ
αδκηµα  τι το τραπεζογραµµτιο χει καταστραφε 
υπστη φθορ απ πρθεση·
γ) γγραφεr εξηγσειr ωr προr το εδοr τηr κηλδαr, τηr
παρλλαξηr  του εµποτισµο, ταν προσκοµζονται
τραπεζογραµµτια κηλιδωµνα απ µελνι, παραλλαγµνα  εµποτισµνα µε χρωστικ ουσα·
δ) γγραφη δλωση σχετικ µε την αιτιολογα και το εδοr
τηr εξουδετρωσηr ταν προσκοµζονται απ χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα τραπεζογραµµτια τα οποα χουν
αποχρωµατιστε κατ την ενεργοποηση αντικλεπτικν
συσκευν·
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ε) καταβολ απ τον ενδιαφερµενο του τλουr που ενδεχοµνωr θα θεσπσει η ΕΚΤ σε περιπτσειr ανλυσηr
απ τιr ΕθνΚΤ που συνεπγεται υψηλ κστοr εργασαr.
ρθρο 4
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— τη µεταχεριση των τραπεζογραµµατων που θα προσκοµζονται µετ το πραr τηr περιδου απσυρσηr /και
αφο χουν χσει την ιδιτητ τουr ωr νοµµου χρµατοr.

Απσυρση τραπεζογραµµατων

ρθρο 5

Η απσυρση τπου  σειρr τραπεζογραµµατου σε ευρ
ρυθµζεται µε απφαση του ∆ιοικητικο Συµβουλου που
δηµοσιεεται προr ενηµρωση του κοινο στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και σε λλα µσα
επικοινωναr. Η απφαση αυτ καλπτει τα ακλουθα τουλχιστον σηµεα:

Γενικr διατξειr

— τον τπο  τιr σειρr των τραπεζογραµµατων σε ευρ
που αποσρονται απ την κυκλοφορα,
— τη διρκεια τηr περιδου ανταλλαγr,
— την ηµεροµηνα κατ την οποα ο τποr  οι σειρr του
τραπεζογραµµατου σε ευρ θα χσει την ιδιτητ του
ωr νοµµου χρµατοr,

Η παροσα απφαση θα δηµοσιευτε στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Vρανκφορτη, 7 Ιουλου 1998.
Ο Πρεδροr τηr ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

