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Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επιτήδειε,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 26 Μαρτίου 2018.
Κάθε εξάμηνο, η ΕΚΤ δημοσιεύει πληροφορίες στον δικτυακό της τόπο σχετικά με τον αριθμό των πλαστών
τραπεζογραμματίων ευρώ σε συγκεντρωτικό επίπεδο για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.
Οι επιμέρους εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) αποφασίζουν αυτόνομα για τη δημοσίευση ή μη
πρόσθετων στατιστικών στοιχείων για τον αριθμό των πλαστών τραπεζογραμματίων σε εθνικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την ΕΚΤ, 363.000 πλαστά
τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2017. 1 Ο αριθμός των
πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων
σε κυκλοφορία. 2 Με 32 πλαστά τραπεζογραμμάτια ανά 1 εκατομμύριο γνήσια τραπεζογραμμάτια, το 2017
ήταν το έτος με τον δεύτερο χαμηλότερο αριθμό πλαστών – σε σχέση με τον αριθμό των γνήσιων
τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 21 δισεκατομμύρια – μετά την εισαγωγή
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του ενιαίου νομίσματος. Μόνο το 2002, το έτος κατά το οποίο τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία τα
τραπεζογραμμάτια ευρώ, ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ήταν χαμηλότερος.
Όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος έχουν καθήκον να
διασφαλίζουν την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων τους και να αξιοποιούν τα οφέλη που παρέχει η
τεχνολογική πρόοδος.
Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την πρόοδο που συντελείται στις τεχνολογίες εκτύπωσης
και αναπαραγωγής, καθώς και τον αριθμό των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίζονται και
αποσύρονται από την κυκλοφορία. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια αναλύονται από τις ΕθνΚΤ και το Κέντρο
Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ, το οποίο συντονίζει τις σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κέντρου διατίθενται στις εθνικές αστυνομικές
αρχές και σε άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης. Η ΕΚΤ
συνεργάζεται επίσης στενά με τον οργανισμό της ΕΕ για την επιβολή του νόμου, τη Europol, η οποία έχει
οριστεί ως η κεντρική υπηρεσία για τον συντονισμό της προστασίας του ευρώ, καθώς και με τον διεθνή
οργανισμό εγκληματολογικής αστυνομίας, την Interpol, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπλέον, η ΕΚΤ πρέπει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους παραχαράκτες βελτιώνοντας σε
τακτική και σταθερή βάση το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ. Η ΕΚΤ
και οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος έχουν αναπτύξει επομένως τη σειρά «Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει
νέα χαρακτηριστικά για την καταπολέμηση της παραχάραξης που καθιστούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ
ακόμη πιο ασφαλή. Στα τραπεζογραμμάτια της σειράς αυτής έχουν ενσωματωθεί ενισχυμένα χαρακτηριστικά
ασφαλείας που λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της παραγωγής και της ασφάλειας
τραπεζογραμματίων. Ο γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο νόμισμά μας. Τα
τραπεζογραμμάτια των 100 και 200 ευρώ, οι δύο ονομαστικές αξίες που πρόκειται να αναβαθμιστούν
τελευταίες στην τεχνολογικά προηγμένη σειρά «Ευρώπη», θα εκδοθούν μαζί το πρώτο εξάμηνο του 2019.
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Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Mario Draghi
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https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/europa/html/index.el.html.
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