ΤΟ ΝΈΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΆΤΙΟ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΏ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύκολη εξακρίβωση της γνησιότητας
Όπως ίσχυε και για την πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη» εξακριβώνεται εύκολα με τη μέθοδο των τριών
ελέγχων (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία).
1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗ

Υφή του χαρτιού – Ψηλαφίστε το χαρτί του τραπεζογραμματίου. Είναι κολλαριστό.
Ανάγλυφη εκτύπωση – Με την αφή γίνονται αισθητές μικρές ανάγλυφες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά άκρη του τραπεζογραμματίου. Ανάγλυφο δημιουργείται
επίσης στη βασική εικόνα, στα τυπογραφικά στοιχεία και στον μεγάλο αριθμό της αξίας του τραπεζογραμματίου.
2

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υδατογράφημα με προσωπογραφία – Κοιτάξτε το τραπεζογραμμάτιο στο φως. Εμφανίζεται μια προσωπογραφία της Ευρώπης, ο αριθμός της αξίας του
τραπεζογραμματίου και η βασική εικόνα.
Παράθυρο με προσωπογραφία στο ολόγραμμα – Όταν κοιτάζετε το τραπεζογραμμάτιο στο φως, το παράθυρο στο επάνω μέρος του ολογράμματος γίνεται διαφανές
και αποκαλύπτει μια προσωπογραφία της Ευρώπης η οποία είναι ορατή και στις δύο όψεις του τραπεζογραμματίου.
3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα – Στον γυαλιστερό αριθμό δημιουργείται μια αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Επίσης, ο αριθμός
αλλάζει χρώμα από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε.
Ολόγραμμα – Στη λωρίδα ασημί χρώματος διακρίνεται ο αριθμός της αξίας του τραπεζογραμματίου, η βασική εικόνα και το σύμβολο του ευρώ (€).
Παράθυρο με προσωπογραφία στο ολόγραμμα – Στο παράθυρο στο επάνω μέρος του ολογράμματος εμφανίζεται μια προσωπογραφία της Ευρώπης. Εάν παρατηρήσετε
το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, στο παράθυρο εμφανίζονται επίσης γραμμές στα χρώματα του ουράνιου τόξου γύρω από τον αριθμό της αξίας. Στην οπίσθια όψη, στο
παράθυρο εμφανίζεται πολλές φορές ο αριθμός της αξίας του τραπεζογραμματίου στα χρώματα του ουράνιου τόξου.
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Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων πρέπει να βελτιώνονται κατά
διαστήματα προκειμένου τα τραπεζογραμμάτια να θωρακίζονται ακόμη περισσότερο
έναντι της παραχάραξης. Όλα τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» έχουν
επίσης αποκτήσει νέα εμφάνιση. Το ίδιο ισχύει και για το νέο τραπεζογραμμάτιο των
50 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ένα παράθυρο με προσωπογραφία και στις δύο
όψεις καθώς και άλλα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Έτσι, έχει γίνει ακόμη
πιο ασφαλές και η γνησιότητά του εξακολουθεί να εξακριβώνεται εύκολα.
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ θα τεθεί σε κυκλοφορία στις
4 Απριλίου 2017.

Σταδιακή θέση σε κυκλοφορία της νέας σειράς
Τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» τίθενται σε κυκλοφορία σταδιακά στη
διάρκεια αρκετών ετών. Τα τραπεζογραμμάτια των 5, των 10 και των 20 ευρώ έχουν
ήδη τεθεί σε κυκλοφορία και το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ θα αρχίσει να
κυκλοφορεί στις 4 Απριλίου 2017. Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ
προβλέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία προς το τέλος του 2018. Η νέα σειρά δεν θα
περιλαμβάνει τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ επειδή υπήρχαν ανησυχίες ότι το εν
λόγω τραπεζογραμμάτιο θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες.
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Από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία το 2002, τα
τραπεζογραμμάτια ευρώ έγιναν σύμβολο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα
πληρωμής στον κόσμο. Σκοπός μας είναι να διαφυλάξουμε
αυτήν την εμπιστοσύνη, χρησιμοποιώντας την πιο
σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να καταστήσουμε τα
τραπεζογραμμάτια ασφαλέστερα. Τα τραπεζογραμμάτια
ευρώ χρησιμοποιούνται από 338 εκατομμύρια ανθρώπους
σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί χρειάζονται νέα τραπεζογραμμάτια;

doi:10.2866/522498

Ένα αξιόπιστο μέσο πληρωμής
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Όπως και τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» που έχουν ήδη τεθεί σε
κυκλοφορία, το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ θα κυκλοφορεί παράλληλα με
τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς, τα οποία θα εξακολουθούν να έχουν ισχύ
νόμιμου χρήματος. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα διατηρούν την αξία τους επ’
αόριστον και θα μπορούν να ανταλλάσσονται ανά πάσα στιγμή στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο:
www.nea-trapezogrammatia-euro.eu

QB-01-16-800-EL-N

www.centralbankmalta.org

www.oenb.at

www.nbs.sk
www.bsi.si

www.bportugal.pt

www.bof.fi

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την κεντρική τράπεζα της χώρας σας ή με την:

Η ΣΕΙΡΑ «ΕΥΡΩΠΗ»

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Τηλ.: +49 69 1344 7455 / Φαξ: +49 69 1344 7401
E-mail: info@ecb.europa.eu
www.nea-trapezogrammatia-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu
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