
 

 

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ  

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

Σεμινάριο πρακτικών γνώσεων 

26 Ιανουαρίου 2011 

 

Η πλαστογράφηση αξιών αποτελεί μια από τις πιο συχνές απειλές του τραπεζικού συστήματος. 
Εκτός από τις οδηγίες για τον έλεγχο της γνησιότητας των χαρτονομισμάτων, κάθε 
εργαζόμενος στον τραπεζικό τομέα πρέπει να μπορεί να διακρίνει τις μικρές λεπτομέρειες που 
διαχωρίζουν το πλαστό από το γνήσιο. Ο έλεγχος γνησιότητας αξιών θα πρέπει να γίνεται στο 
πρώιμο στάδιο κάθε τραπεζικής συναλλαγής, ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες που 
μπορούν να προκύψουν. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν  

• να προβαίνουν σε εγκυρότερο έλεγχο της γνησιότητας των αξιών  

• να συμβάλουν στην πρόληψη και αποφυγή διακίνησης πλαστών αξιών 

Προαπαιτούμενα:  

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις εκ μέρους των εκπαιδευομένων. 

Εισηγητές:  

Οι εισηγητές είναι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας, πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες 
ελέγχου γνησιότητας ή μη εγγράφων και χαρτονομισμάτων αξιών. 

Διάρκεια: 4 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 26 Ιανουαρίου 2011 (ώρες 16:30 - 20:30)  

Δίδακτρα: 140 €.  

 

 

 

 

 

 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 
  

• Παραχάραξη χαρτονομισμάτων  
 
• Επεξήγηση εννοιών 
 
• Κριτήρια γνησιότητας 
 
• Χαρτί, είδη χαρτιού, κατασκευή, σύνθεση αυτού 
 
• Άλλα υλικά ασφάλειας με τα οποία κατασκευάζονται χαρτονομίσματα και αξίες 
 
• Χαρακτηριστικά μέτρα ασφάλειας στο στάδιο κατασκευής του χαρτιού ασφαλείας και 

λοιπών υποστρωμάτων 
 
• Μελάνες - εκτυπωτικές μέθοδοι 
 
• Εκτυπωτικές μέθοδοι ασφάλειας 
 
• Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας μετά την εκτύπωση 
 
• Χαρτονομίσματα  

o Ευρώ 
o Δολάρια 
o Λίρες Αγγλίας 

 
• Έλεγχος γνησιότητας εγγράφων αποδεικτικών ταυτότητας, ταξιδιωτικών εγγράφων 
 
• Κριτήρια καταλληλότητας χαρτονομισμάτων 
 
• Κατηγορίες μηχανημάτων ταξινόμησης και μεταχείρισης τραπεζογραμματίων ευρώ από τα 

μηχανήματα  
 
• Ελάχιστα πρότυπα διαλογής τραπεζογραμματίων ευρώ ως προς την καταλληλότητά τους 

προς κυκλοφορία χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 
 
• Πρακτική εκπαίδευση-εξάσκηση στην ανίχνευση παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων και 

αξιών εν γένει, μακροσκοπικά και με χρήση απλών συσκευών ανίχνευσης. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 19/1/2011  

στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


