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Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 2013 
 
 
 

ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
 
ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ €10        
        

 
 
Κύριοι, 
 
Η Κεντρική Τράπεζα μας έχει πληροφορήσει ότι έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την εισαγωγή του 
νέου τραπεζογραμματίου ονομαστικής αξίας €10. 
 
Η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τραπεζογραμματίου δεν έχει καθοριστεί ακόμα αλλά αυτό 
αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2014, όχι όμως πριν το τέλος του καλοκαιριού. 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προετοιμασίες που γίνονται για την 
έκδοση του νέου αυτού τραπεζογραμματίου και να σας παράσχουμε πληροφόρηση, την οποία μπορείτε 
ελεύθερα να μοιράζεστε με τους σχετικούς προμηθευτές σας, με στόχο την έναρξη του 
προγραμματισμού για έγκαιρη ρύθμιση των μηχανών που χειρίζονται τραπεζογραμμάτια ( μηχανές 
επεξεργασίας και/ ή μηχανές ελέγχου αυθεντικότητας τραπεζογραμματίων και / ή νομισματοδέκτες 
τραπεζογραμματίων) τις οποίες χρησιμοποιείτε. Συναφώς, αναφέρεται ότι επιστολές με παρόμοιο 
περιεχόμενο θα αποσταλούν από το Ευρωσύστημα σε όλους τους κατασκευαστές μηχανών 
επεξεργασίας και/ ή ελέγχου αυθεντικότητας τραπεζογραμματίων και/ ή νομισματοδεκτών 
τραπεζογραμματίων. 
 
Στόχος του Ευρωσυστήματος είναι να σας δοθεί όσο το δυνατό περισσότερος χρόνος για προσαρμογή 
των μηχανών σας που θα χειρίζονται τραπεζογραμμάτια και/ ή διακριβώνουν την αυθεντικότητα των 
νέων τραπεζογραμματίων των €10. Το Ευρωσύστημα αναμένει ότι τόσο οι κατασκευαστές όσο και 
χρήστες των εν λόγω μηχανών θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για να διασφαλιστεί ότι 
οι μηχανές αυτές θα προσαρμοστούν έγκαιρα ούτως ώστε να αποδέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια την 
ημερομηνία της επίσημης κυκλοφορίας τους.  
 
Στο πνεύμα αυτό, το Ευρωσύστημα προτίθεται να παράσχει στους κατασκευαστές των εν λόγω 
μηχανών, καθώς και σε άλλα σχετικά πρόσωπα, την ευχέρεια να δανειστούν, υπό κάποιες 
προϋποθέσεις, νέα τραπεζογραμμάτια των €10. 
 
Συνεχή πληροφόρηση αναφορικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή των νέων τραπεζογραμματίων 
των €10 μπορείτε να λαμβάνετε με πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://www.new-euro-banknotes.eu/ . 
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Το Ευρωσύστημα ενθαρρύνει τους κατασκευαστές των μηχανών που χειρίζονται τραπεζογραμμάτια, 
καθώς και άλλα σχετικά με το θέμα πρόσωπα, να κάνουν χρήση των διευθετήσεων δανεισμού των νέων 
τραπεζογραμματίων. Πρόσθετα, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος θα προσφέρουν, 
προς το τέλος του 2013, τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων τους για δοκιμές των εν λόγω 
μηχανών.   
 
Σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές στις εν λόγω διευθετήσεις θα σας πληροφορήσουμε σχετικά το 
συντομότερο.  
 
         
      
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Διευθυντής 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.   
 
 
/ΓΒ 


