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15 Οκτωβρίου 2015 
 
 

Νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ 
 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου των 20 
ευρώ πάνω από 2,8 εκατομμύρια καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες 
της ζώνης του ευρώ θα λάβουν ενημερωτικά φυλλάδια και κάρτες με μεταβαλλόμενες 
εικόνες από τις 13 Οκτωβρίου 2015. 
 
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 25 Νοεμβρίου 2015.  
 
Το ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουν οι φορείς 
που κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά για την προσαρμογή του εξοπλισμού τους 
ώστε να δέχεται το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ καθώς επίσης στο χρονοδιάγραμμα 
εισαγωγής του.  
 
Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων επαληθεύεται 
εύκολα και χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος 
με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την επαλήθευση της γνησιότητας του νέου 
τραπεζογραμμάτιου των 20 ευρώ διατίθενται στη διεύθυνση http://www.nea-
trapezogrammatia-euro.eu/ 
 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μηχανήματα επεξεργασίας/ 
διαλογής τραπεζογραμματίων και οι συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας 
τραπεζογραμματίων που διαθέτουν έχουν προσαρμοστεί ώστε να δέχονται το νέο 
τραπεζογραμμάτιο. Για το λόγο αυτό, καλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή 
τους για να πληροφορηθούν πώς να αναβαθμίσουν τα μηχανήματα επεξεργασίας 
τραπεζογραμματίων.  
 
Ενημερωτικά, στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατίθεται 
κατάλογος των μηχανημάτων και των συσκευών που έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των 
νέων τραπεζογραμματίων, ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά με πληροφορίες σχετικά με 
το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ. 
 
Για περεταίρω αντίγραφα του ενημερωτικού φυλλαδίου ή για τυχόν απορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την: 
 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,  
κα. Στέλλα Σάντη,  
τηλ. 22714222,  
E-mail: stellasanti@centralbank.gov.cy  
 

http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/
http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.el.html
mailto:stellasanti@centralbank.gov.cy
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Σημειώστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προγραμματίζει σεμινάριο για τα ταμεία 
των επιχειρήσεων και οργανισμών που διαχειρίζονται μετρητά. Σχετική ανακοίνωση για  
το χώρο και την μέρα διεξαγωγής θα σταλούν αργότερα.   
 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Enterprise Europe Network 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

   


