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Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 
Το δικό µας νόµισµα  

Την 1η Ιανουαρίου 1999, περισσότεροι από 300 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι απέκτησαν ένα κοινό νόµισµα, 

το ευρώ. Τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία την 1η Ιανου-

αρίου 2002 και αντικατέστησαν εθνικά νοµίσµατα, όπως το βελγικό φράγκο ή το γερµανικό µάρκο. Για τους 

καθορισµένους συντελεστές µετατροπής σε ευρώ, βλ. παρακάτω. 

Σήµερα, τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ αποτελούν νόµιµο χρήµα στα 15 από τα 27 κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι 15 χώρες απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ. (βλ. χάρτη της ζώνης του 

ευρώ παρακάτω).  

15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιούν το ευρώ ως νόµισµά τους : 

• Βέλγιο  

• Γερµανία  

• Ιρλανδία  

• Ελλάδα  

• Ισπανία  

• Γαλλία  

• Ιταλία  

• Κύπρος  

• Λουξεµβούργο  

• Μάλτα  

• Ολλανδία  

• Αυστρία  

• Πορτογαλία  

• Σλοβενία  

• Φινλανδία  

Μη συµµετέχουσες χώρες : 

Η Βουλγαρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, 

η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι κράτη µέλη της ΕΕ, αλλά επί του παρό-

ντος δεν χρησιµοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα. 

Καθορισµένοι συντελεστές µετατροπής σε ευρώ : 

1 ευρώ =  

• BEF 40,3399 (φράγκα Βελγίου)  

• DEM 1,95583 (µάρκα Γερµανίας)  

• IEP 0,787564 (λίρες Ιρλανδίας)  

• GRD 340,750 (δραχµές Ελλάδας)  

• ESP 166,386 (πεσέτες Ισπανίας)  

• FRF 6,55957 (φράγκα Γαλλίας)  

• ITL 1936,27 (λιρέτες Ιταλίας)  

• CYP 0,585274 (λίρες Κύπρου)  

• LUF 40,3399 (φράγκα Λουξεµβούργου)  

• MTL 0,429300 (λίρες Μάλτας)  

• NLG 2,20371 (φιορίνια Ολλανδίας)  

• ATS 13,7603 (σελίνια Αυστρίας)  

• PTE 200,482 (εσκούδος Πορτογαλίας)  

• SIT 239,640 (τόλαρ Σλοβενίας)  

• FIM 5,94573 (µάρκα Φινλανδίας)  
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Ασφάλεια 

Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ φέρουν προηγµένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Αυτά επιτρέπουν στο κοινό 

να διακρίνει τα γνήσια από τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και καθιστούν το ευρώ ένα από τα ασφαλέστερα 

νοµίσµατα παγκοσµίως. 

Τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραµµατίων διευκολύνουν την αναγνώρισή 

τους – ακόµη και από άτοµα µε προβλήµατα όρασης – και την εξακρίβωση της γνησιότητάς τους από µηχανή-

µατα που χειρίζονται τραπεζογραµµάτια. 

 

Οπτικός έλεγχος  

• Ηµιτελής αριθµός (1)  

• Υδατογράφηµα (2)  

• Ταινία ασφαλείας (3)  

• ∆ιάτρητο σχεδίασµα (4)  

 
Ηµιτελής αριθµός 

 
Τα σχέδια που είναι εκτυπωµένα στην επάνω 

γωνία και στις δύο όψεις του τραπεζογραµµατίου άλλη-

λοσυµπληρώνονται και σχηµατίζουν τον αριθµό της α-

ξίας. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον αριθµό αν κρα-

τήσετε το τραπεζογραµµάτιο στο φως. 

 

Γνήσιο                    Γνήσιο                  Πλαστό  

Υδατογράφηµα  

Το υδατογράφηµα δηµιουργείται µε τη διαφορο-

ποίηση του πάχους του χαρτιού. Γίνεται ορατό όταν 

κρατάτε το τραπεζογραµµάτιο στο φως. 

Αν τοποθετήσετε το τραπεζογραµµάτιο σε µια 

σκούρα επιφάνεια, τα ανοιχτόχρωµα σηµεία του σκου-

ραίνουν. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο υδατογράφηµα 

που αντιπροσωπεύει την αξία. 

Γνήσιο                   Γνήσιο                   Πλαστό 

Ταινία ασφαλείας 

 

Η ταινία ασφαλείας είναι ενσωµατωµένη στο χαρτί του τραπεζογραµµα-

τίου. Αν το κρατήσετε στο φως, η ταινία εµφανίζεται ως σκούρα λωρίδα. 

Πάνω σε αυτήν θα δείτε τη λέξη "EURO" και την αξία µε γράµµατα µι-

κρού µεγέθους.  

 

 

  Γνήσιο                 Πλαστό 

∆ιάτρητο σχεδίασµα  
 

Κρατήστε το τραπεζογραµµάτιο στο φως. Στο ολόγραµµα θα διακρίνετε µια σειρά από µι-

κρές οπές που εµφανίζονται σαν κουκκίδες και σχηµατίζουν το σύµβολο του ευρώ (€). Μπο-

ρείτε επίσης να διακρίνετε αριθµούς µικρού µεγέθους που δηλώνουν την αξία. 

 

 

Γνήσιο 
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Έλεγχος µε την αφή  

• Χαρτί (1) 

• Ανάγλυφη εκτύπωση (2) 

 
 

Χαρτί  

 

Το χαρτί των τραπεζογραµµατίων αποτελείται από ίνες καθαρού βάµβακος. Χάρη στην ειδική 

σύνθεσή του, τα τραπεζογραµµάτια έχουν πυκνή υφή και στερεότητα 

 

 

 

 

Γνήσιο 

 

Ανάγλυφη εκτύπωση  

 

Με ειδική εκτύπωση, το µελάνι γίνεται ανάγλυφο ή παχύτερο στην κεν-

τρική εικόνα, στα γράµµατα και τους αριθµούς στην πρόσθια όψη των τρα-

πεζογραµµατίων. Για να εντοπίσετε την ανάγλυφη εκτύπωση, ψηλαφήστε 

την ή ξύστε απαλά. 

Στο κάτω µέρος του τραπεζογραµµατίου των 200 ευρώ και στο δεξιό άκρο 

του τραπεζογραµµατίου των 500 ευρώ περιλαµβάνονται πρόσθετα διακρι-

τικά γνωρίσµατα αισθητά µε την αφή για τα άτοµα µε µειωµένη όραση.  

  Γνήσιο               Πλαστό 

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας µπορεί να αλλοιωθούν.  

Ορισµένες ιδιότητες των τραπεζογραµµατίων µπορεί να αλλοιωθούν αν δεν τα µεταχειρίζεστε σωστά. 

Για παράδειγµα, το χαρτί ενός τραπεζογραµµατίου που πλύθηκε κατά λάθος µπορεί να φωσφορίζει στο υπε-

ριώδες φως. Για να επαληθεύσετε τη γνησιότητά του, κάντε τους τρεις απλούς ελέγχους: τον έλεγχο µε την 

αφή, τον οπτικό έλεγχο και την εξέταση υπό γωνία.  

Τα φθαρµένα τραπεζογραµµάτια µπορούν να αντικατασταθούν.  

Η κεντρική τράπεζα της χώρας σας θα αντικαταστήσει το φθαρµένο τραπεζογραµµάτιο ευρώ, εάν προ-

σκοµίσετε πάνω από το 50% του τραπεζογραµµατίου ή εάν µπορέσετε να αποδείξετε ότι το (µεγαλύτερο) 

κοµµάτι που λείπει έχει καταστραφεί.  

Σε ποιον ανήκει η υπογραφή που φέρουν τα τραπεζογραµµάτια;  

Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ φέρουν την υπογραφή του Willem F. Duisenberg, του πρώτου Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή του Jean-Claude Trichet, που τον διαδέχθηκε την 1η Νοεµβρίου 

2003. Τα τραπεζογραµµάτια είναι έγκυρα, όποια από τις δύο υπογραφές και αν φέρουν.  

 

 

 

 

Willem F. Duisenberg               Jean-Claude Trichet 

Ποιος σχεδίασε τα τραπεζογραµµάτια;  

Ο Aυστριακός καλλιτέχνης Robert Kalina. Τα σχέδιά του βασίζονται στο θέµα "Εποχές και ρυθµοί της 

Ευρώπης" και απεικονίζουν τους αρχιτεκτονικούς ρυθµούς επτά περιόδων της πολιτισµικής ιστορίας της 

Ευρώπης: τον κλασσικό στα 5 ευρώ, τον ρωµανικό στα 10 ευρώ, τον γοτθικό στα 20 ευρώ, τον αναγεννησια-
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κό στα 50 ευρώ, τον µπαρόκ και ροκοκό στα 100 ευρώ, την αρχιτεκτονική του σιδήρου και του γυαλιού στα 

200 ευρώ και τη µοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα στα 500 ευρώ. Παράθυρα και πύλες αποτελούν τα 

κύρια χαρακτηριστικά της πρόσθιας όψης των τραπεζογραµµατίων, ενώ παραστάσεις γεφυρών κυριαρχούν 

στην οπίσθια όψη. Οι εικόνες αντιπροσωπεύουν τον χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό ρυθµό της κάθε περιό-

δου και δεν παραπέµπουν σε συγκεκριµένες κατασκευές.  

Γιατί η λέξη ΕΥΡΩ αναγράφεται µε το ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο;  

Το όνοµα του νοµίσµατος αναγράφεται µε το λατινικό (EURO) και το ελληνικό (ΕΥΡΩ) αλφάβητο, εφό-

σον και τα δύο χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Γιατί τα τραπεζογραµµάτια µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα από τους τυφλούς και τα άτοµα µε 

µειωµένη όραση;  

Τα τραπεζογραµµάτια µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολύ εύκολα από τους τυφλούς και τα άτοµα µε 

µειωµένη όραση για διάφορους λόγους. Καθένα από τα επτά τραπεζογραµµάτια διαφέρει σε µέγεθος. Οι µε-

γάλοι, ευανάγνωστοι αριθµοί (δηλ. οι αριθµοί της αξίας) στην πρόσθια όψη των τραπεζογραµµατίων έχουν 

εκτυπωθεί ανάγλυφα στην επιφάνεια του χαρτιού και είναι αισθητοί µε την αφή. Ανάγλυφα σχέδια έχουν 

εκτυπωθεί στο κάτω µέρος του τραπεζογραµµατίου των 200 ευρώ και στο δεξιό άκρο του τραπεζογραµµατί-

ου των 500 ευρώ. Κάθε τραπεζογραµµάτιο έχει το δικό του χαρακτηριστικό χρώµα (π.χ. το τραπεζογραµµά-

τιο των 20 ευρώ είναι µπλε). Χρώµατα µε έντονες αντιθέσεις επιλέχθηκαν για να διακρίνεται κάθε τραπε-

ζογραµµάτιο από το κατά σειρά προηγούµενο ή επόµενό του (π.χ. το τραπεζογραµµάτιο των 10 ευρώ είναι 

κόκκινο ενώ των 20 ευρώ είναι µπλε). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών κλήθηκε να δώσει τη γνώµη της ήδη από τα πρώτα στάδια της σχεδίασης 

των τραπεζογραµµατίων (1995).  

Οι γέφυρες που απεικονίζονται στην οπίσθια όψη των τραπεζογραµµατίων είναι υπαρκτές;  

Όχι. Απλώς αντιπροσωπεύουν έναν αρχιτεκτονικό ρυθµό ή µια περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Εάν 

απεικονιζόταν µια υπαρκτή γέφυρα, τότε το συγκεκριµένο τραπεζογραµµάτιο θα ταυτιζόταν µε τη χώρα στην 

οποία θα βρισκόταν η γέφυρα. Γέφυρες σαν αυτές που απεικονίζονται στα τραπεζογραµµάτια µπορούν να 

βρεθούν σε πολλά µέρη της Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει για τα παράθυρα και τις πύλες.  

 


