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Το πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών 
τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων 
προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων από 
πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που 
κατ’ επάγγελμα χειρίζονται  μετρητά (εφεξής το 
«πλαίσιο»), που θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 
2004 και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
ΕΚΤ,1 θα εφαρμοστεί και στα νέα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη όταν θα υιοθετήσουν το ευρώ. 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου:

(α) Στα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη που θα 
υιοθετήσουν το ευρώ πριν από ή την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 θα εφαρμοστεί το ακόλουθο 
μεταβατικό καθεστώς, αντί των ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στο τμήμα 3 του πλαισίου:

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) 
κάθε νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους 
θα εφαρμόσουν το πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο 
το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα 
ευρώ θα αποκτήσουν ιδιότητα νόμιμου 
χρήματος στο νέο συμμετέχον κράτος 
μέλος.

Επιπλέον, μετά την παρέλευση της 
προαναφερόμενης δωδεκάμηνης προθεσμίας 
εφαρμογής θα ισχύσει δωδεκάμηνη 
μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή 
των διαδικασιών επεξεργασίας μετρητών 
και των υφιστάμενων εν λειτουργία 
μηχανημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα 
και τους λοιπούς φορείς που κατ’ επάγγελμα 
χειρίζονται μετρητά στις προϋποθέσεις τις 
οποίες θέτει το πλαίσιο.

(β) Στα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη που θα 
υιοθετήσουν το ευρώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2009 θα εφαρμοστεί το ακόλουθο μεταβατικό 
καθεστώς, αντί των ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στο τμήμα 3 του πλαισίου:

Οι ΕθνΚΤ κάθε νέου συμμετέχοντος κράτους 
μέλους θα εφαρμόσουν το πλαίσιο από  
την ημερομηνία κατά την οποία τα 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα 
αποκτήσουν ιδιότητα νόμιμου χρήματος 
στο νέο συμμετέχον κράτος μέλος. 

Μετά την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας 
νόμιμου χρήματος από τα τραπεζογραμμάτια 
και κέρματα ευρώ θα ισχύσει δωδεκάμηνη 
μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή 
των διαδικασιών επεξεργασίας μετρητών 
και των υφιστάμενων εν λειτουργία 
μηχανημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα 
και τους λοιπούς φορείς που κατ’ επάγγελμα 
χειρίζονται μετρητά στις προϋποθέσεις τις 
οποίες θέτει το πλαίσιο.

(γ) Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα 
και οι λοιποί φορείς που κατ’ επάγγελμα 
χειρίζονται μετρητά αποφασίσουν να μην 
ανακυκλώνουν τραπεζογραμμάτια, θα 
συνεχίσουν να έχουν την επιλογή να καλύπτουν 
τις ανάγκες τους σε τραπεζογραμμάτια ευρώ 
μέσω των ΕθνΚΤ, όπως ορίζει η κάθε ΕθνΚΤ.
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1 http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
recyclingeurobanknotes2005en.pdf
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