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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
ι. Στόχος του “ανά χείρας” ΕγχειριδίουΤυποποίησης είναι να καθιερωθεί
για όλες τις ελληνικές Τράπεζες η τυποποίηση των επιταγών σε ενιαία
µορφή µε σκοπό να συµπιεστεί δραστικά το κόστος εκτύπωσής τους και
να βελτιωθεί αισθητά η παραγωγικότητα των σηµερινών διαδικασιών
επεξεργασίας τους.
ιι. Η επιταγή είναι ένα έγγραφο µε τυποποιηµένη µορφή, που πρέπει να
περιέχει οπωσδήποτε ορισµένα στοιχεία και να φέρει στο κείµενο τη
λέξη ΕΠΙΤΑΓΗ.
Ουσιαστικά αποτελεί την έγγραφη και ρητή εντολή του Εκδότη της
επιταγής, προς τον Πληρωτή της, για να καταβάλλει ένα συγκεκριµένο
ποσόν προς τον ίδιον ή άλλον τρίτο.
ιιι. Όλα τα βασικά ζητήµατα που αναφέρονται στις επιταγές, ρυθµίζονται
στην Ελλάδα, από τους Ν. 3500/1926, 4519/1930 και Ν.5960/ 1933,
όπως και από τις εκάστοτε αποφάσεις των νοµισµατοπιστωτικών
αρχών.
ιv. Αντικείµενο του “ανά χείρας” Εγχειριδίου τυποποίησης είναι οι
Ιδιωτικές (εκδιδόµενες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέσω
τραπεζών) και Τραπεζικές (εκδιδόµενες από τις Τράπεζες) επιταγές σε
Ευρώ.
v. Το έγγραφο της επιταγής, προκειµένου να είναι έγκυρο νόµιµο και
άµεσα διαπραγµατεύσιµο, εκτός από τη λέξη ΕΠΙΤΑΓΗ, πρέπει να
περιέχει ακόµη και τα παρακάτω στοιχεία στο κείµενό της:
 Την απλή και σαφή διαταγή του Εκδότη της επιταγής.
 Το όνοµα του Πληρωτή της επιταγής.
 Το όνοµα του ∆ικαιούχου της επιταγής.
 Τη σηµείωση του τόπου πληρωµής της επιταγής.
 Τη σηµείωση του τόπου έκδοσης της επιταγής.
 Τη σηµείωση της χρονολογίας (ηµεροµηνίας) έκδοσης της
επιταγής.
 Το ποσό της επιταγής (αριθµητικώς και ολογράφως) µετά την
ένδειξη του νοµίσµατος.
 Την υπογραφή του Εκδότη της επιταγής
νι. Σύµφωνα µε την καθιερωµένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα:
 Η διαταγή του Εκδότη της επιταγής, διατυπώνεται µε τη φράση
“ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΓΗ:”

 Πληρωτής της επιταγής, είναι πάντα µια Τράπεζα (ή ένας
οργανισµός που λειτουργεί σαν Πιστωτικό Ίδρυµα), η οποία
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το λογότυπο της οποίας
αναγράφεται στο έγγραφο της επιταγής.
 Ο ∆ικαιούχος της επιταγής, σηµειώνεται από τον Εκδότη της, σε
προβλεπόµενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
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 Ο τόπος πληρωµής της επιταγής, αντιστοιχεί στην έδρα του
τραπεζικού καταστήµατος (της Πληρώτριας Τράπεζας), στο οποίο
τηρείται ο λογαριασµός του Εκδότη της επιταγής.
 Ο τόπος έκδοσης της επιταγής, σηµειώνεται από τον Εκδότη, σε
προβλεπόµενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
 Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής, σηµειώνεται από τον
Εκδότη, σε προβλεπόµενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
 Το ποσό της επιταγής, σηµειώνεται από τον Εκδότη, αριθµητικώς
και ολογράφως, σε προβλεπόµενοθς χώρους πάνω στο έγγραφο της
επιταγής.
 Το νόµισµα στο οποίο αναφέρεται το ποσό της επιταγής. Για το
δεδοµένο Αντικείµενο του “ανά χείρας” Εγχειριδίου τυποποίησης,
νόµισµα είναι το “ΕΥΡΩ”.
 Η υπογραφή του Εκδότη, τίθεται από τον ίδιο στον προβλεπόµενο
χώρο της επιταγής. Αν ο εκδότης της επιταγής είναι Νοµικό
Πρόσωπο, µαζί µε τις εξουσιοδοτηµένες και καθορισµένες από το
Καταστατικό της εταιρίας υπογραφές, τίθεται και η επίσηµη σφραγίδα
του (που περιέχει στοιχεία όπως ΑΦΜ, ∆ιεύθυνση, τηλέφωνα κλπ).
Ακόµη, σύµφωνα µε την καθιερωµένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα,
στις επιταγές αναφέρονται:
 Ο 9ψήφιος αριθµός της επιταγής, που διευκολύνει σηµαντικά την
εξατοµίκευση και την επεξεργασία των παραλαµβανοµένων
επιταγών από τις Τράπεζες.
 Ο αριθµός του Λογαριασµού, που τηρείται στο όνοµα του Εκδότη
της επιταγής και υφίσταται στο κατάστηµα της (Πληρώτριας)
Τράπεζας, που αναγράφεται σ’ αυτή. Ο αριθµός αυτός είναι ένα
βασικό στοιχείο για την επεξεργασία και λογιστική τακτοποίηση των
παραλαµβανοµένων επιταγών από τις Τράπεζες.
Σύµφωνα µε την καθιερωµένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα, ο
9ψήφιος αριθµός κάθε επιταγής και ο αριθµός λογαριασµού σε βάρος
του οποίου έχει εκδοθεί, αποτελούνται πάντα από αριθµητικούς
χαρακτήρες.
Η πρακτική αυτή επισηµοποιείται ως “ανελαστική προϋπόθεση”
για την τυποποίηση των επιταγών που προσδιορίζεται µε το “ανά
χείρας” πόνηµα.
ιx. Τα σώµατα των επιταγών χαρακτηρίζονται παραδοσιακά ως “Εντυπα
Αξίας”.
Ο χαρακτηρισµός αυτός επιβάλλει κυρίως την ανάγκη εφαρµογής µιας
ιδιαίτερης - κατά την κρίση κάθε Τράπεζας - διαδικασίας για την
εκτύπωση και διανοµή τους, δεδοµένου ότι µόνο µε αυτό τον τρόπο
µειώνεται ο κίνδυνος πλαστής αναπαραγωγής τους.
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Για την ασφάλεια των συναλλαγών µε επιταγές, σύµφωνα µε την
καθιερωµένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα, εφαρµόζονται οι αρχές:
 Της φερεγγυότητας του Κοµιστή της επιταγής.
 Της συµβατικής δέσµευσης της αποπληρωµής µιας επιταγής, µέχρι
την χρέωσή της στο λογαριασµό του Εκδότη της.
 Της επαλήθευσης της αντιστοιχίας Εκδότη και Λογαριασµού, µεταξύ
των καταστηµάτων της ίδιας Τράπεζας.
Γι’ αυτό, το “ανά χείρας” Εγχειρίδιο τυποποίησης περιλαµβάνει
κατά κύριο λόγο προδιαγραφές για την ενιαία εµφάνιση και
εκτύπωση των επιταγών και ελάχιστα (υπό µορφή συστάσεων)
χαρακτηριστικά “ασφάλειας” που µπορεί να περιέχονται σ’ αυτές.
x. Στην περιγραφή της τυποποίησης, όλες οι διαστάσεις και οι µετρήσεις
εκφράζονται κατά κανόνα σε υποδιαιρέσεις του Ευρωπαϊκού µετρικού
συστήµατος (χιλιοστά). Εξυπακούεται ότι, όπου απαιτήθηκε για
τεχνικούς λόγους, η µετατροπή του Ευρωπαϊκού µετρικού συστήµατος
στο Αγγλοσαξωνικό ή και αντιστρόφως, αυτή έγινε στην πλησιέστερη
προσέγγιση.
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Β. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ.
Β.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Β.1.1. Φυσικά χαρακτηριστικά εντύπου Ιδιωτικών επιταγών
ι. Ποιότητα χαρτιού:
Ολες οι επιταγές εκτυπώνονται σε χαρτί OCR, λευκό, µατ, αδιαφανές
και µη διαποτιζόµενο από µελάνι (µη πορώδες) ή/και χαρτί CBS1
sensitized UV Dull, βάρους 95 gr/m2 (±5%)1, πάχους 105-130 µικρών.
ιι. Διαστάσεις:
Οι διαστάσεις κάθε επιταγής πρέπει να είναι: ύψος 90 Χ πλάτος 190
χιλιοστά.
Αµφότερες οι παραπάνω διαστάσεις έχουν ανοχή ± 5 χιλιοστά2.
Το έντυπο της επιταγής αποτελείται από δύο τµήµατα (βλ. σχέδιο Νο 1):
• To τµήµα που περιλαµβάνει τα τυπικά στοιχεία της επιταγής
(Περιγράφεται στο Κεφ.Β.1.2) και αποκαλείται “ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ”.
• Το τµήµα στο οποίο προβλέπεται η εκτύπωση των χαρακτήρων
οπτικής ανάγνωσης (OCR), βρίσκεται στο κάτω µέρος της επιταγής,
καθόλο το µήκος της (Περιγράφεται στο Κεφ.Β.3) και αποκαλείται
“ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ”.
ιιι. Πλευρές αναφοράς
Η δεξιά και η κάτω πλευρά του φύλλου της κάθε επιταγής πρέπει να
είναι κοµµένες οµαλά (ξάκρισµα), καθόσον αποτελούν τις πλευρές
“αναφοράς” τόσο για τη σχεδίαση και εκτύπωση, όσο και για τη
µηχανογραφική επεξεργασία των επιταγών.
Όλες οι οριζόντιες διαστάσεις µετρώνται από την δεξιά πλευρά της
επιταγής η οποία καλείται “κάθετη πλευρά αναφοράς”. Όλες οι κάθετες
διαστάσεις µετρώνται από την κάτω πλευρά της επιταγής η οποία
καλείται “οριζόντια πλευρά αναφοράς”.
ιv. Διάτρηση
Η αριστερή ή η πάνω πλευρά της επιταγής, µπορεί να είναι διάτρητη
(περφορέ) για λόγους διευκόλυνσης της απόσπασής της, εφόσον έχει
συρραφεί σε Blocks (µε ή χωρίς απόκοµµα αρχείου) ή σε πολύτυπα
έντυπα.
Η διάτρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή συνοχή στο έντυπο και να
δίνει “καθαρή” κοµµένη πλευρά. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη
χρησιµοποίηση διάτρησης “σχισµής”, µε 3-4 κρατήµατα ανά 10 χιλιοστά
και µε ιστό κρατήµατος 0,75 χιλ.
H χρησιµοποίηση µικροδιάτρησης είναι επιτρεπτή.
v. Χρωµατισµός δαπέδου
Το χρώµα ή ο συνδυασµός των χρωµάτων στο δάπεδο και τα σχήµατα ή
το λογότυπο που αναπτύσσονται στο φόντο των επιταγών επιλέγεται
ελεύθερα από την κάθε Τράπεζα, µε µόνο περιορισµό τα χρώµατα ή τα
σχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία του δαπέδου της
επιταγής, να είναι πάντα σε απαλές αποχρώσεις (contrast µέχρι

1
2

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021
Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021
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15%), ώστε να µην επηρεάζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο
σώµα της και να µη δυσκολεύεται η ανάγνωσή τους.
Σε περιπτώσεις εκτύπωσης “προσωποποιηµένων” επιταγών από
µεγάλους και επιλεγµένους πελάτες, δίνεται η ευχέρεια, να καθορίζουν οι
ίδιοι το χρώµα ή το συνδυασµό των χρωµάτων στο δάπεδο της επιταγής
όπως και τα σχήµατα ή το λογότυπο, που θα εκτυπώσουν στο φόντο
της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι πελάτες θα πρέπει να
ενηµερώνονται από τη συνεργαζόµενη µαζί τους Τράπεζα ότι έχουν την
υποχρέωση να τηρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές τυποποίησης του
παρόντος εγχειριδίου.
νι. Χρώµα µελανιού
Όλες οι προεκτυπώσεις στο έντυπο των επιταγών γίνονται µε το ίδιο
χρώµα µελανιού, που επιλέγει ελεύθερα η κάθε Τράπεζα (κατά
προτίµηση µαύρο). Εξαιρούνται οι εκτυπώσεις στις θέσεις Τ3α, Τ3β, Τ14
και Τ19 όπου επιτρέπεται η πολυχρωµία (Βλέπε Σχέδιο Νο2).
νιι. ∆ιάθεση ιδιωτικών επιταγών
Η διάθεση των Ιδιωτικών επιταγών γίνεται,
- είτε σε βιβλιοδετηµένα (καρφωτά ή κολλητά) Blocks,
- είτε σε ελεύθερο αριθµό µη βιβλιοδετηµένων επιταγών.
νιιι. Περιορισµοί κατασκευής
∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία διατρήσεων, σχισµών και οπών στο
έντυπο της επιταγής.
∆εν επιτρέπεται η επικόλληση ολογραφηµάτων που αυξάνουν
πλέον των 5 µικρών το πάχος του χαρτιού.
Η ανοχή των διαστάσεων που περιέχονται στο σχέδιο Νο2 είναι
± 1χιλ.
ιΧ. Προστασία επιταγής
Προκειµένου να προστατευθεί η επιταγή από πιθανή παραχάραξη,
δίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο έντυπό της, ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών ασφαλείας, η επιλογή των οποίων ανήκει στην
Τράπεζα που αναλαµβάνει την εκτύπωσή της. Τα χαρακτηριστικά
ασφάλειας που µπορούν να εφαρµοσθούν στα έντυπα των επιταγών
περιγράφονται στο συν/νο Παράρτηµα Α.
Είναι ευνόητο ότι, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα επιλέξει
µία Τράπεζα για τις επιταγές της, θα πρέπει να τα κοινοποιήσει
και στις υπόλοιπες Τράπεζες προκειµένου έτσι να
διασφαλιστούν στο µεγαλύτερο βαθµό από πληρωµή πλαστών
επιταγών.
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Β.1.2 Αναλυτική τυποποίηση του “Εµπορικού Τµήµατος” της
επιταγής
ι. Η αναλυτική τυποποίηση έχει για αντικείµενό της τον ακριβή
προσδιορισµό της θέσης, του περιεχοµένου και του τρόπου εκτύπωσης
όλων των στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται στο συγκεκριµένο
τµήµα της επιταγής.
Οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται στο συν/νο σχεδιο Νο. 2 (µέγεθος
φυσικό).
ιι. Η αναλυτική τυποποίηση της θέσης, του περιεχοµένου και του τρόπου
εκτύπωσης όλων των στοιχείων, που πρέπει να αναφέρονται στο
εµπορικό τµήµα της επιταγής, έχει ως εξής:
Η διαταγή του Εκδότη.
Εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραµµα, σε δύο επάλληλες σειρές, το
κείµενο:
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΓΗ
στη θέση Τ1 Η εκτύπωση καταλαµβάνει επιφάνεια 7 χιλ. (ύψος) Χ 38
χιλ. (πλάτος) και η βάση της είναι παράλληλη µε την κάτω πλευρά
του σώµατος της επιταγής, σε απόσταση 56 χιλ. Η αρχή της
εκτύπωσης βρίσκεται στα 186 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς
της επιταγής. Τα γράµµατα αυτής της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της
γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους
είναι 8 στιγµών.
♦ Ο ∆ικαιούχος της επιταγής
Στη θέση Τ2 εκτυπώνεται µια συνεχόµενη γραµµή πάχους µισής
στιγµής. Η γραµµή αυτή είναι παράλληλη πρός την οριζόντια πλευρά
αναφοράς της επιταγής, σε απόσταση από αυτήν 56 χιλ., η αρχή της
βρίσκεται 2 χιλ. µετά το τέλος της λέξης ∆ΙΑΤΑΓΗ της περιοχής Τ1
και το τέλος της 4 χιλ. πρίν την κάθετη πλευρά αναφοράς. Πάνω στη
γραµµή αυτή θα σηµειώνει ο Εκδότης της επιταγής (συνήθως
χειρόγραφα), τα στοιχεία του ∆ικαιούχου της.
Ο Πληρωτής της επιταγής.
Εκτυπώνονται στις θέσεις Τ3α και Τ3β, το λογότυπο ή/και το
Eµπορικό σήµα της κάθε Τράπεζας µε την καθιερωµένη µορφή του
όπως γραµµατοσειρά, χρωµατισµοί κ.λ.π. (π.χ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ).
Για την εκτύπωση αυτή διατίθενται οι επιφάνειες:
♦ Μία επιφάνεια (Τ3α) για το εµπορικό σήµα της Τράπεζας 14
χιλ. ύψος Χ 14 χιλ. πλάτος, που η βάση της είναι παράλληλη µε
την κάτω πλευρά του σώµατος της επιταγής, σε απόσταση 63 χιλ.
Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται στα 186 χιλ. από
την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.
 Μία επιφάνεια (Τ3β) για το λογότυπο της Τράπεζας που η
βάση της είναι παράλληλη µε την κάτω πλευρά του σώµατος της
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επιταγής, σε απόσταση 69 χιλ. Η αρχή της επιφάνειας
εκτύπωσης βρίσκεται 172 χιλ.
από την κάθετη πλευρά
αναφοράς της επιταγής. Η επιφάνεια αυτή έχει διαστάσεις 8 χιλ.
ύψος Χ 112 χιλ. πλάτος. Ο τύπος και το ύψος των γραµµάτων
αυτής της εκτύπωσης καθορίζονται από το λογότυπο της κάθε
Τράπεζας.
Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιµοποιεί
Εµπορικό σήµα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα
χρησιµοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια Τ3α ως αρχή της
εκτύπωσης του λογότυπού της.
Κατ’ εξαίρεση, για επιλεγµένους πελάτες που εκδίδουν επιταγές µε
χρήση µηχανικών µέσων, επιτρέπεται η εκτύπωση της επωνυµίας της
τράπεζας, στις επιφάνειες Τ3α και Τ3β, χωρίς την καθιερωµένη
µορφή της.
Ο τόπος πληρωµής της επιταγής.
Εκτυπώνεται σε µια γραµµή και χωρίς κανένα περίγραµµα στη
θέση Τ4 η λέξη:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ακολουθούµενη από τον διακριτικό τίτλο και τα στοιχεία του
Καταστήµατος στο οποίο τηρείται ο Λογαριασµός του Εκδότη της
επιταγής.
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά επιφάνεια 6 χιλ. ύψος Χ 112 χιλ.
πλάτος.
Η βάση της εκτύπωσης είναι παράλληλη µε την οριζόντιο πλευρά
αναφοράς της επιταγής, σε απόσταση 63 χιλ. Η αρχή της εκτύπωσης
βρίσκεται 172 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιµοποιεί
Εµπορικό σήµα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα
χρησιµοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια Τ3α ως αρχή της
εκτύπωσης του Τόπου πληρωµής της επιταγής.
Ο τόπος έκδοσης της επιταγής.
Εκτυπώνεται µία οριζόντια γραµµή (Τ6) µήκους 35 χιλ. και πάχους
µισής στιγµής που η αρχή της ορίζεται 138 χιλ. από την κάθετη
πλευρά αναφοράς και 81 χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.
Πάνω στη γραµµή αυτή προβλέπεται ότι θα σηµειώνει ο Εκδότης της
κάθε επιταγής (συνήθως χειρόγραφα), τον τόπο της έκδοσής της.
Σε απόσταση 1 χιλ. κάτω από την γραµµή και στο κέντρο της
εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραµµα η λέξη:
ΤΟΠΟΣ
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
♦ Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής.
Εκτυπώνεται µία οριζόντια γραµµή (Τ7) µήκους 35 χιλ. και πάχους
µισής στιγµής που η αρχή της ορίζεται 95 χιλ. από την κάθετη
πλευρά αναφοράς και 81 χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.
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Πάνω στη γραµµή αυτή προβλέπεται ότι θα σηµειώνει ο Εκδότης της
κάθε επιταγής (συνήθως χειρόγραφα), την ηµεροµηνία έκδοσής της.
Σε απόσταση 1 χιλ. κάτω από την γραµµή και στο κέντρο της
εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραµµα η λέξη:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Το σύµβολο του νοµίσµατος
Εκτυπώνεται το σύµβολο (γράφηµα) του νοµίσµατος ΕΥΡΩ στο
κέντρο ενός νοητού περιγράµµατος (Τ8) διαστάσεων 10 Χ 10 χιλ.
Οι προδιαγραφές σχεδίασης του συµβόλου ΕΥΡΩ περιέχονται στο
συν/νο σχέδιο Νο 7.
Το χρώµα του συµβόλου µπορεί να είναι µπλέ ή κίτρινο ή (κατά
προτίµηση) µαύρο.
Η αρχή του νοητού περιγράµµατος ορίζεται 54 χιλ. από την κάθετη
πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του 77 χιλ. από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.
Το ποσό της επιταγής (αριθµητικώς).
Εκτυπώνεται περίγραµµα (Τ9) εξωτερικών διαστάσεων 10 χιλ.
ύψος Χ 40 χιλ. πλάτος. Το πλάτος της γραµµής του περιγράµµατος
είναι 2 στιγµών.
Η αρχή του περιγράµµατος ορίζεται 44 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του 77 χιλ. από την οριζόντια
πλευρά αναφοράς της επιταγής.
Για την διευκόλυνση της χειρόγραφης αναγραφής του ποσού της
επιταγής, εσωτερικά του περιγράµµατος, σε απόσταση 0,5 χιλ. από
την κάτω πλευρά του και σε όλο το µήκος της, εκτυπώνεται µια
γραµµή πάχους ½ στιγµής.
Το ποσό της επιταγής (ολογράφως).
Εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραµµα, η λέξη:
ΕΥΡΩ
στη θέση Τ10.
Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται στα 186 χιλ. από την κάθετη
πλευρά αναφοράς της επιταγής και 50 χιλ. από την οριζόντια πλευρά
αναφοράς της επιταγής.
Τα γράµµατα αυτής της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της
γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους
είναι 12 στιγµών.
Στη συνέχεια, σε απόσταση 2 χιλ. από το τέλος της λέξης ΕΥΡΩ
εκτυπώνεται στη θέση Τ11 µια συνεχόµενη γραµµή πάχους ½
στιγµής η οποία τελειώνει σε απόσταση 4 χιλ. από την κάθετη
πλευρά αναφοράς (µήκος περίπου 172 χιλ.). Η γραµµή αυτή είναι
παράλληλη πρός την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής και σε
απόσταση 50 χιλ. από αυτήν.
Πάνω στη γραµµή αυτή θα σηµειώνει ο Εκδότης της επιταγής
ολογράφως, το ποσό της.
Κάτω από την προηγούµενη γραµµή, εκτυπώνεται µια δεύτερη
παράλληλη συνεχόµενη γραµµή (Τ12) µήκους 132 χιλ. και πάχους
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½ στιγµής.
Η αρχή εκτύπωσης της δεύτερης γραµµής βρίσκεται στα 186 χιλ.
από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής, και η απόστασή της
από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι 44 χιλ. Πάνω
στις δύο αυτές γραµµές προβλέπεται ότι θα σηµειώνει ο Εκδότης της
κάθε επιταγής ολογράφως, το ποσό της.
Η υπογραφή του Εκδότη.
Για την υπογραφή και τη σφραγίδα του έκδότη προβλέπεται η
επιφάνεια Τ15 διαστάσεων 26 χιλ. ύψος Χ 50 χιλ. πλάτος. Η
επιφάνεια αυτή αρχίζει 54 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς της
επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια
πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι 23 χιλ.
Κατά µήκος της κάτω πλευράς της παραπάνω επιφανείας, σε
απόσταση 23 και 23,5 χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς,
εκτυπώνονται δύο παράλληλες γραµµές πάχους 1½ και ½ στιγµής
αντίστοιχα.
Σε απόσταση 0,5 χιλ. πάνω από την γραµµή της ½ στιγµής (δηλ.
24 χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς) εκτυπώνεται χωρίς
περίγραµµα η λέξη:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται στα 54 χιλ. από την κάθετη
πλευρά αναφοράς της επιταγής.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Εµπορικό σήµα εκδότη
Για την εκτύπωση του εµπορικού σήµατος του εκδότη προβλέπεται
η επιφάνεια Τ14 η οποία έχει διαστάσεις 19 χιλ. ύψος Χ 23 χιλ.
πλάτος. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει 77 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια
πλευρά αναφοράς είναι 23 χιλ.
Ο αριθµός της επιταγής.
Εκτυπώνεται περίγραµµα µε συνεχή γραµµή πάχους µισής στιγµής
διαστάσεων 6 χιλ. ύψος Χ 40 χιλ. πλάτος στη θέση Τ5.
Η αρχή του περιγράµµατος ορίζεται 186 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του 81 χιλ. από την οριζόντια
πλευρά αναφοράς της επιταγής.
Κάτω από το περίγραµµα και στο κέντρο του εκτυπώνονται, χωρίς
κανένα περίγραµµα, οι λέξεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας
HELVETICA ή AVANT GUARD, το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών και το
διάστηµα µεταξύ της εκτύπωσης και του περιγράµµατος είναι 1 χιλ.
Στο κέντρο του περιγράµµατος Τ5 εκτυπώνεται ο Αριθµός της
επιταγής. Οι αριθµοί της εκτύπωσης είναι της οικογένειας
HELVETICA ή AVANT GUARD, µεγέθους 12 στιγµών (οριακό ύψος
εκτύπωσης 4 χιλ.).
Ο αριθµός της επιταγής αποτελείται από (εννέα) 9 ψηφία από τα
οποία τα (οκτώ) 8 πρώτα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό της
επιταγής και το 9ο σε “ψηφίο ελέγχου” (C/D).

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 01
ΣΕΛ…11

Αν κάποιες Τράπεζες χρησιµοποιούν αριθµούς επιταγών µε
µικρότερο αριθµό ψηφίων, θα προσθέτουν µπροστά στον αριθµό
αυτό τόσα µηδενικά, ώστε να εµφανίζεται στην εκτύπωσή του ως
8ψήφιος αριθµός.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα προστιθέµενα µηδενικά
λαµβάνονται υπόψη ως ψηφία, κατά τον υπολογισµό του “ψηφίου
ελέγχου” (C/D).
O 8ψήφιος αριθµός της κάθε επιταγής εκτυπώνεται χωρίς κανένα
απολύτως διαχωρισµό µεταξύ των ψηφίων του (τελείες, κόµµατα,
παύλες, κενά κτλ).
To “ψηφίο ελέγχου” (C/D) διαχωρίζεται από τον προηγούµενο
8ψήφιο αριθµό µε µία παύλα (-). Ο µοναδικός σκοπός της χρήσης του
“ψηφίου ελέγχου” (C/D) είναι για να επαληθεύεται η ορθή αντιγραφή
του αριθµού της επιταγής σε συνθήκες µηχανογραφικής εισαγωγής
του (Data Entry).
Ο υπολογισµός του “αριθµού ελέγχου” (C/D) γίνεται µε τη
µέθοδο Modulus 11.
Τρόπος υπολογισµού του “αριθµού ελέγχου” (C/D) επί του αύξοντα
αριθµού µιας επιταγής.
Εστω ότι µια επιταγή έχει τον αύξοντα αριθµό 12345678.
Για τον υπολογισµό του “αριθµού ελέγχου” (C/D) πολλαπλασιάζεται:
Το πρώτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 9 (1Χ9=9).
Το δεύτερο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 8 (2Χ8=16).
Το τρίτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 7 (3Χ7=21).
Το τέταρτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 6 (4Χ6=24).
Το πέµπτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 5 (5Χ5=25).
Το έκτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 4 (6Χ4=24).
Το έβδοµο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 3 (7Χ3=21).
Το όγδοο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 2 (8Χ2=16).
Εξάγεται έπειτα το άθροισµα των επί µέρους γινοµένων (Σ=156).
∆ιαιρείται έπειτα το άθροισµα µε το σταθερό αριθµό 11 και
υπολογίζεται το υπόλοιπο (Υ) αυτής της διαιρέσεως, ήτοι 156/11=14
µε Υ=2.
(Επαλήθευση 11Χ14=154+2=156).
Τέλος, αφαιρείται το υπόλοιπο της διαίρεσης (Υ) από το σταθερό
αριθµό 11 και το εξαγόµενο είναι το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) του
8ψήφιου αριθµού της επιταγής C/D= 11-2= 9.
Ειδικές περιπτώσεις C/D.
Αν το Υ=0 τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθµός 1.
Αν το Υ=1 τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθµός 0.
Ειδικές περιπτώσεις αριθµών επιταγών.
Ορισµένες Τράπεζες, επειδή χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες
επιταγών, δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την ανάλωσή τους
(Stock Control) από τους 8ψήφιους αριθµούς τους. Γι’ αυτό οι
Τράπεζες αυτές µπορούν (για τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες), να
εκτυπώνουν πριν τον αριθµό της επιταγής, µέχρι και 2 ενδεικτικούς
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αλφαβητικούς χαρακτήρες. Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις
αναφοράς του αριθµού της επιταγής µεταξύ των διαφόρων τραπεζών
(π.χ. κατά το συµψηφισµό των επιταγών), οι ενδεικτικοί αυτοί
χαρακτήρες θα παραλείπονται.
Ο αριθµός του Λογαριασµού, που τηρείται στο όνοµα του
Εκδότη της επιταγής.
Για την εµφάνιση τόσο του αριθµού λογαριασµού του εκδότη της
επιταγής όσο και των λοιπών στοιχείων του όπως το Ονοµ/νυµο και η
∆ιεύθυνσή του (“προσωποποίηση“ της επιταγής) προβλέπεται η
επιφάνεια Τ13 διαστάσεων 18 χιλ. ύψος Χ 105 χιλ. πλάτος. Η
επιφάνεια αυτή αρχίζει 186 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς
της επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι 23 χιλ.
Μέσα στην παραπάνω επιφάνεια εκτυπώνεται σε µια γραµµή και
χωρίς περίγραµµα, το κείµενο:
ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΜΟΥ
Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται 186 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς της επιταγής και η βάση της εκτύπωσης απέχει 41 χιλ.
από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Οι προδιαγραφές για την τυποποίηση της εµφάνισης και της
εκτύπωσης του αριθµού Λογαριασµού του εκδότη σε µορφή ΙΒΑΝ
καθώς και οι προδιαγραφές της CODE LINE για την µηχανογραφική
επεξεργασία των επιταγών σε ΕΥΡΩ, αποτελούν αντικείµενο άλλης
µελέτης. Γι’ αυτό, µέχρι την κοινοποίηση στις Τράπεζες των οριστικών
προδιαγραφών εµφάνισης, η εκτύπωση του αριθµού λογαριασµού
στη περιοχή Τ13 θα εξακολουθήσει να γίνεται από τις Τράπεζες όπως
µέχρι σήµερα (είτε µηχανογραφικά είτε µε τη χρήση αριθµητικής
σφραγίδας).
Σε κάθε όµως περίπτωση, ο λογαριασµός του εκδότη προβλέπεται να
εκτυπώνεται σε απόσταση 25 χιλ. από την οριζόντια πλευρά
αναφοράς της επιταγής και µε αρχή 186 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς.
Τα γράµµατα και οι αριθµοί της εκτύπωσης είναι της οικογένειας
HELVETICA ή AVANT GUARD, µεγέθους 12 στιγµών (οριακό ύψος
εκτύπωσης 4 χιλ. )
♦ Χαρακτηριστικά ασφάλειας
Για την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών ασφαλείας (βλ. παράρτηµα Α΄)
διατίθεται η επιφάνεια Τ19 διαστάσεων 10 χιλ. ύψος Χ 50 χιλ.
πλάτος. Η αριστερή πλευρά της επιφάνειας βρίσκεται σε απόσταση
54 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω πλευρά της 63
χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.
Χρωµατική αναγνώριση επιταγής σε ΕΥΡΩ
Για την διευκόλυνση της χειρογραφικής επεξεργασίας των επιταγών
σε ΕΥΡΩ και την εύκολη διάκρισή τους από τις επιταγές σε ∆ΡΧ κατά
το µεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΥΡΩ (1.1.2001-31.12.2001)
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δηµιουργείται η περιοχή Τ20 διαστάσεων 10 χιλ. ύψος Χ 4 χιλ.
πλάτος. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει 4 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς και η βάση της απέχει 63 χιλ. από την οριζόντια πλευρά
αναφοράς.
Η επιφάνεια καλύπτεται µε χρώµα βαθύ Μπλέ.
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Β.1.3. Οπισθογράφηση ιδιωτικών επιταγών
Προβλεπόµενη “περιοχή” για την οπισθογράφηση των Ιδιωτικών
επιταγών.
Με βάση την κατεύθυνση των συµπληρούµενων στοιχείων στην
πίσω όψη της επιταγής, αρχή ή πάνω πλευρά ορίζεται η δεξιά
κάθετη πλευρά της µπροστινής όψης.
Για τον διαχωρισµό της Λευκής ζώνης, εκτυπώνεται σε απόσταση
20 χιλ. από την αριστερή πλευρά και παράλληλα µ’ αυτή, µια
συνεχής γραµµή πάχους ½ στιγµής και µήκους 190 χιλ. (Βλέπε
Σχέδιο Νο 6)
Για την διευκόλυνση των “οπισθογράφων”, εκτυπώνονται:
♦

Σε απόσταση 2 χιλ. από την πάνω πλευρά της και µε στοίχιση
στο µέσο της απόστασης από τη γραµµή διαχωρισµού της
Λευκής Ζώνης µέχρι τη δεξιά πλευρά της επιταγής ( 70 χιλ.,), το
κείµενο:
ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
♦ Σε απόσταση 30 χιλ. από τη πάνω πλευρά της, µια συνεχής,
παράλληλη προς την πάνω πλευρά, γραµµή, πάχους ½ στιγµής
και µήκους 70 χιλ. . Η εκτύπωση της γραµµής ξεκινά 20 χιλ.
από την αριστερή πλευρά, δηλαδή από τη διαχωριστική γραµµή
της ΛΕΥΚΗΣ ΖΩΝΗΣ.
♦ Σε απόσταση 1 χιλ. κάτω από τη γραµµή των 70 χιλ. και µε
στοίχιση στο µέσο της, το κείµενο:
ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
♦ Σε απόσταση 30 χιλ. και µε την ίδια στοίχιση εκτυπώνεται η
λέξη:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τα γράµµατα των παραπάνω εκτυπώσεων είναι κεφαλαία της
γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους
είναι 6,5 στιγµών.
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Β.2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Β.2.1. Φυσικά χαρακτηριστικά εντύπου τραπεζικών επιταγών
ι. Ποιότητα χαρτιού
Οι Τραπεζικές επιταγές εκτυπώνονται σε χαρτί OCR, λευκό, µατ, αδιαφανές
και µη διαποτιζόµενο από µελάνι (µη πορώδες) ή/και χαρτί CBS1 sensitized
UV Dull3, βάρους 95 gr/m2 (±5%), πάχους 105-130 µικρών.
ιι. Διαστάσεις
Οι διαστάσεις κάθε επιταγής πρέπει να είναι: ύψος 90 Χ πλάτος 190
χιλιοστά.
Αµφότερες οι παραπάνω διαστάσεις έχουν ανοχή ± 5 χιλιοστά4.
Το έντυπο της επιταγής αποτελείται από δύο τµήµατα (βλέπε σχέδιο
Νο 1):
• To τµήµα που περιλαµβάνει τα τυπικά στοιχεία της επιταγής
(Περιγράφεται στα Κεφ.Β.2.2 και Β.2.3.) και αποκαλείται
“ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ”.
• Το τµήµα στο οποίο προβλέπεται η εκτύπωση των χαρακτήρων
οπτικής ανάγνωσης (OCR), βρίσκεται στο κάτω µέρος της επιταγής,
καθόλο το µήκος της (Περιγράφεται στο Κεφ.Β.3) και αποκαλείται
“ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ”.
ιιι. Πλευρές αναφοράς
Η αριστερή και η πάνω πλευρά του φύλλου της κάθε επιταγής
αποτελούν τις πλευρές “αναφοράς” τόσο για τη σχεδίαση όσο και για
την εκτύπωση των τραπεζικών επιταγών.
Όλες οι οριζόντιες διαστάσεις µετρώνται σε χιλιοστά ή δέκατα της
ίντσας από την αριστερή πλευρά της επιταγής η οποία καλείται “κάθετη
πλευρά αναφοράς”. Όλες οι κάθετες διαστάσεις µετρώνται σε πέµπτα ή
έκτα της ίντσας από την πάνω πλευρά της επιταγής η οποία καλείται
“οριζόντια πλευρά αναφοράς”. H διαφοροποίηση των πλευρών
αναφοράς σε σχέση µε τις ιδιωτικές επιταγές οφείλεται στο ότι το
έντυπο της τραπεζικής επιταγής είναι µηχανογραφικό.
ιν. Χρώµα µελανιού
Όλες οι προεκτυπώσεις στο έντυπο των Τραπεζικών επιταγών
γίνονται µε το ίδιο χρώµα µελανιού, που επιλέγει ελεύθερα η κάθε
Τράπεζα (κατά προτίµηση µαύρο). Εξαιρούνται βέβαια οι εκτυπώσεις
στη θέση Τ3α, Τ3β και Τ15 (βλέπε σχέδια Νο. 5, και 6), όπου
επιτρέπεται η πολυχρωµία.
v. Χρωµατισµός δαπέδου
Το χρώµα ή ο συνδυασµός των χρωµάτων στο δάπεδο και τα σχήµατα ή
το λογότυπο που αναπτύσσονται στο φόντο των επιταγών επιλέγεται
ελεύθερα από την κάθε Τράπεζα, µε µόνο περιορισµό τα χρώµατα ή τα
σχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία του δαπέδου της
επιταγής, να είναι πάντα σε απαλές αποχρώσεις (Contrast µέχρι
15%), ώστε να µην επηρεάζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο
σώµα της και να µη δυσκολεύεται η ανάγνωσή τους.
νι. Χαρακτηριστικά εκτύπωσης
3
4

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021
Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021
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Με δεδοµένο ότι η τραπεζική επιταγή εκδίδεται από Τράπεζα και
κατά κανόνα µε µηχανογραφικό τρόπο, κατ’ ανάγκη και το έντυπό της
υπόκειται στους κανόνες σχεδιασµού µηχανογραφικών εντύπων
όπου βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η προσαρµογή του στις
προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων εκτυπωτών.
Με βάση τα παραπάνω, για την κάλυψη διαφορετικών
προδιαγραφών εκτύπωσης, σχεδιάσθηκαν δύο τύποι, ίδιου
περιεχοµένου, τραπεζικής επιταγής προσαρµοσµένοι για χρήση σε:
Εκτυπωτές DOT MATRIX 10CPI, 5LPI
Εκτυπωτές DOT MATRIX 10CPI, 6LPI
Ο προσδιορισµός των θέσεων και γενικότερα των εκτυπωτικών
χαρακτηριστικών του εντύπου γίνεται κατά περίπτωση είτε σε
χιλιοστά όταν πρόκειται για προεκτυπωµένους χαρακτήρες είτε σε
υποδιαιρέσεις της ίντσας (πέµπτα, έκτα, δέκατα) όταν πρόκειται για
θέση µηχανογραφικής εκτύπωσης. Ακόµα, στη αριστερή και στη
πάνω πλευρά των σχεδίων έχουν αριθµηθεί οι γραµµές και οι στήλες
αντίστοιχα του εντύπου για µεγαλύτερη διευκόλυνση τόσο του
κατασκευαστή τυπογράφου όσο και του δηµιουργού του σχετικού
εκτυπωτικού προγράµµατος.
vιι. ∆ιάτρηση
Η αριστερή ή η πάνω πλευρά της επιταγής, µπορεί να είναι διάτρητη
(περφορέ) για λόγους διευκόλυνσης της απόσπασής της, εφόσον έχει
συρραφεί σε Blocks (µε ή χωρίς απόκοµµα αρχείου) ή σε πολύτυπα
έντυπα.
Η διάτρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή συνοχή στο έντυπο και να
δίνει “καθαρή” κοµµένη πλευρά. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη
χρησιµοποίηση διάτρησης “σχισµής”, µε 3-4 κρατήµατα ανά 10 χιλιοστά
και µε ιστό κρατήµατος 0,75 χιλ.
H χρησιµοποίηση µικροδιάτρησης είναι επιτρεπτή.
νιιι. Περιορισµοί κατασκευής
∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία διατρήσεων, σχισµών και οπών στο
έντυπο της επιταγής.
∆εν επιτρέπεται η επικόλληση ολογραµµάτων που αυξάνουν πλέον
των 5 µικρών το µέγιστο πάχος του χαρτιού.
Η ανοχή των διαστάσεων που περιέχονται στα σχέδια Νο5 και 6
είναι ± 1χιλ.
ιx. Προστασία επιταγής
Προκειµένου να προστατευθεί η επιταγή από πιθανή παραχάραξη,
δίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο έντυπό της, ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών ασφαλείας, η επιλογή των οποίων ανήκει στην
Τράπεζα που αναλαµβάνει την εκτύπωσή της. Τα χαρακτηριστικά
ασφάλειας που µπορούν να εφαρµοσθούν στα έντυπα των επιταγών
περιγράφονται στο συν/νο Παράρτηµα Α.
Είναι ευνόητο ότι, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα επιλέξει
µία Τράπεζα για τις επιταγές της, θα πρέπει να τα κοινοποιήσει
και στις υπόλοιπες Τράπεζες προκειµένου έτσι να
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διασφαλιστούν στο µεγαλύτερο βαθµό από πληρωµή πλαστών
επιταγών.
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Β.2.2.Αναλυτική τυποποίηση Τραπεζικής επιταγής 10cpi, 5lpi
Η τυποποίηση των Τραπεζικών επιταγών έχει για αντικείµενό της τον
ακριβή προσδιορισµό της θέσης, του περιεχοµένου και του τρόπου
εκτύπωσης όλων των στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται στο
κυρίως σώµα της κάθε Τραπεζικής επιταγής.
Επισηµαίνεται ότι το έντυπο της Τραπεζικής επιταγής που ακολουθεί,
έχει εφαρµογή τόσο για τις επιταγές σε ΕΥΡΩ όσο και σε επιταγές
∆ΡΑΧΜΩΝ πληρωτέες στην Ελλάδα κατά την µεταβατική περίοδο
πριν την ένταξή µας στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση.
Για διευκόλυνση τόσο του κατασκευαστή του εντύπου όσο και του
προγραµµατιστή που θα δηµιουργήσει το πρόγραµµα εκτύπωσης, η
κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής έχει διαιρεθεί σε πέµπτα της
ίντσας (όσο και το “βήµα” του εκτυπωτή) ενώ η οριζόντια πλευρά σε
δέκατα της ίντσας.
Τα στοιχεία της Τραπεζικής επιταγής που προσδιορίζονται στο
συνηµµένο Σχέδιο Νο 4 (µέγεθος φυσικό) έχουν ως εξής:
♦ Η διαταγή του Εκδότη (Εκδότριας Τράπεζας)
Εκτυπώνεται στη θέση Τ1 χωρίς κανένα περίγραµµα, σε µία σειρά
1
και µε αρχή 2,5 χιλ. ( /10’’) από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το
κείµενο:
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΓΗ
Το µήκος της εκτύπωσης είναι οριακά 61 χιλ. και η βάση της
βρίσκεται στη οριζόντια γραµµή Νο 6 του εντύπου, σε απόσταση 30,5
χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
♦ Ο ∆ικαιούχος της Τραπεζικής επιταγής.
Στην ίδια γραµµή του προεκτυπωµένου κειµένου της περιοχής Τ1,
στη θέση Τ2, εκτυπώνεται µε µηχανικό µέσο το Ονοµατεπώνυµο του
∆ικαιούχου της επιταγής.
1
Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται 2,5 χιλ. ( /10’’) µετά το τέλος της
λέξης ∆ΙΑΤΑΓΗ της περιοχής Τ1 και το µέγιστο µήκος της εκτύπωσης
είναι 48 χαρακτήρες.
♦ Πληρωτής της επιταγής.
Εκτυπώνονται στις θέσεις Τ3α και Τ3β, το λογότυπο ή/και το
Eµπορικό σήµα της κάθε Τράπεζας µε την καθιερωµένη µορφή του
όπως Γραµµατοσειρά, χρωµατισµοί κ.λ.π. (Π.χ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ).
Για την εκτύπωση αυτή διατίθενται οι επιφάνειες:
 Μία επιφάνεια (Τ3α) για το εµπορικό σήµα της Τράπεζας 14
χιλ. ύψος Χ 14 χιλ. πλάτος, που η βάση της είναι παράλληλη µε
την πάνω πλευρά του σώµατος της επιταγής, σε απόσταση 25,4
χιλ. (1”). Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται στα 2,5
1
χιλ. ( /10’’) από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.
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 Μία επιφάνεια (Τ3β) για το λογότυπο της Τράπεζας που η
βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος της
επιταγής, σε απόσταση 20 χιλ. Η αρχή της επιφάνειας
εκτύπωσης βρίσκεται 16,5 χιλ.
από την κάθετη πλευρά
αναφοράς της επιταγής. Η επιφάνεια αυτή έχει διαστάσεις 8 χιλ.
ύψος Χ 110 χιλ. πλάτος. Ο τύπος και το ύψος των γραµµάτων
αυτής της εκτύπωσης καθορίζονται από το λογότυπο της κάθε
Τράπεζας.
Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιµοποιεί
Εµπορικό σήµα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα
χρησιµοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια Τ3α ως αρχή της
εκτύπωσης του λογότυπού της.
♦ Κατάστηµα Έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.
Εκτυπώνεται στη θέση Τ4 χωρίς κανένα περίγραµµα και µε αρχή
16,5 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς, η λέξη:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Το µήκος της εκτύπωσης είναι 20 χιλ. και η βάση της βρίσκεται στη
οριζόντια γραµµή Νο 5 του εντύπου, σε απόσταση 25,4 χιλ. (1”) από
την οριζόντια πλευρά αναφοράς
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
1
Στη ίδια γραµµή Νο 5 µε κενό /10’’ από τη λέξη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
εκτυπώνονται µε µηχανικό µέσο σε µια γραµµή και χωρίς περίγραµµα, τα στοιχεία της έδρας του τραπεζικού Καταστήµατος της
Εκδότριας Τράπεζας από το οποίο εκδόθηκε η Τραπεζική επιταγή
(π.χ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Α. 0220) και όποιες άλλες σχετικές ενδείξεις.
Η εκτύπωση καταλαµβάνει στη γραµµή Νο 5 οριακό µήκος 72 χιλ.
8
(2 /10’’).
Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιµοποιεί Εµπορικό
σήµα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιµοποιεί
υποχρεωτικά την επιφάνεια Τ3α ως αρχή της εκτύπωσης της
λέξης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
♦ Κατάστηµα Πληρωµής της Τραπεζικής επιταγής.
Εκτυπώνεται στη θέση Τ12 χωρίς κανένα περίγραµµα και µε αρχή
1
2,5 χιλ. /10’’ από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείµενο:
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(Ν):
Το µήκος της εκτύπωσης είναι 25 χιλ. και η βάση της βρίσκεται στη
οριζόντια γραµµή Νο 9 του εντύπου, σε απόσταση 45,6 χιλ. από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
Στη ίδια περιοχή Τ12 εκτυπώνονται µε µηχανικό µέσο:
1
µέχρι 32 χαρακτήρες στη γραµµή Νο 9 µε αρχή /10’’ µετά από το
κείµενο ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(Ν)
µέχρι 44 χαρακτήρες σε κάθε µία από τις επόµενες γραµµές Νο 10
1
και 11 µε αρχή /10’’ από την κάθετη πλευρά αναφοράς τα στοιχεία
της Τράπεζας ή/και του τραπεζικού Καταστήµατος όπου θα
πληρωθεί η Τραπεζική επιταγή (Π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Α. 0337 κλπ) και όποιες άλλες σχετικές
ενδείξεις.
1

Στην ίδια περιοχή Τ12, στη γραµµή Νο 12 και µε αρχή 2,5 χιλ. ( /10’’)
από την κάθετη πλευρά αναφοράς εκτυπώνεται το κείµενο:
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
Το µήκος της εκτύπωσης είναι 28 χιλ. και η βάση της βρίσκεται στη
οριζόντια γραµµή Νο 12 του εντύπου, σε απόσταση 60 χιλ. από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
1
Στη γραµµή Νο 13 και µε αρχή /10’’ από την κάθετη πλευρά
αναφοράς, προβλέπεται η συµπλήρωση µε µηχανικό µέσο του
λογαριασµού της εκδότριας Τράπεζας όπως αυτός εµφανίζεται
σήµερα για την πληρωµή της επιταγής µέσω του ∆ιατραπεζικού
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συµψηφισµού Επιταγών (∆ΗΣΣΕ).
Οι προδιαγραφές για την τυποποίηση της εµφάνισης και της
εκτύπωσης του αριθµού Λογαριασµού της εκδότριας Τράπεζας σε
µορφή ΙΒΑΝ καθώς και οι προδιαγραφές της CODE LINE για την
µηχανογραφική επεξεργασία των Τραπεζικών επιταγών αποτελούν
αντικείµενο άλλης µελέτης. Γι’ αυτό, µέχρι την κοινοποίηση στις
Τράπεζες των οριστικών προδιαγραφών εµφάνισης, η εκτύπωση του
αριθµού λογαριασµού στη περιοχή Τ12 θα εξακολουθήσει να γίνεται
από τις Τράπεζες όπως µέχρι σήµερα.
Σε κάθε όµως περίπτωση ο λογαριασµός του εκδότη προβλέπεται
1
να εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 13 και µε αρχή /10’’ από την κάθετη
πλευρά αναφοράς,
♦ Ο τόπος έκδοσης της επιταγής.
Στη γραµµή Νο1 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 63 χιλ., από την
αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς
κανένα περίγραµµα η λέξη:
ΤΟΠΟΣ
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά 2 χιλ. ύψος Χ 10 χιλ. πλάτος
και η βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος
της επιταγής, σε απόσταση 5 χιλ. Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι
κεφαλαία της γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το
ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 2 µε µηχανικό µέσο,
χωρίς κανένα περίγραµµα ο τόπος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής
(Π. χ. ΑΘΗΝΑ κλπ). Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι µέχρι 14
χαρακτήρες και στοιχισµένη κάτω από τη λέξη ΤΟΠΟΣ (Τ6).
♦ Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής.
Στη γραµµή Νο1 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 100 χιλ., από
την αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς
κανένα περίγραµµα η λέξη:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά 2 χιλ. ύψος Χ 15 χιλ. πλάτος
και η βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του εντύπου της
επιταγής, σε απόσταση 5 χιλ. Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι
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κεφαλαία της γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το
ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 2 µε µηχανικό µέσο,
χωρίς κανένα περίγραµµα η ηµεροµηνία έκδοσης της Τραπεζικής
επιταγής. H µορφή της εκτύπωσης θα είναι “ΗΗ.ΜΜ.ΕEEΕ” (Ηµέρα,
Μήνας, Έτος).
Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι µέχρι 10 χαρακτήρες µε στοίχιση
κάτω από τη λέξη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.
♦ Το ποσό της επιταγής (αριθµητικώς).
Εκτυπώνεται περίγραµµα (Τ8) εξωτερικών διαστάσεων 10,5 χιλ.
2
ύψος Χ 56 χιλ. πλάτος (2 /10’’). Το πλάτος της γραµµής του
περιγράµµατος είναι 2 στιγµών.
2
Η αρχή του περιγράµµατος ορίζεται 132 χιλ. (5 /10’’) από την
κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του 12 χιλ.
από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.
3
Στη γραµµή Νο2 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 133 χιλ. (5 /10’’)
από την αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται µε
µηχανικό µέσο το νόµισµα της επιταγής δηλ. ∆ΡΧ ή ΕΥΡΩ
ακολουθούµενο από το ποσό της επιταγής αριθµητικά. Οι συνολικά
εκτυπούµενοι
χαρακτήρες
στη
περιοχή
Τ8
είναι
22
συµπεριλαµβανοµένων του νοµίσµατος και των δεκαδικών για το
ΕΥΡΩ.
Για λόγους ασφαλείας, οι κενές θέσεις µπροστά από το ποσό
µπορούν να συµπληρώνονται µε αστερίσκο (*).
♦ Το ποσό της επιταγής (ολογράφως).
Προβλέπονται οι επιφάνειες Τ10 και Τ11 που αντιστοιχούν στις
1
γραµµές Νο 7 και 8. Με αρχή για κάθε γραµµή /10’’ από την κάθετη
πλευρά αναφοράς, εκτυπώνεται µε µηχανικό µέσο το ποσό της
επιταγής ολογράφως.
Η εκτύπωση αρχίζει πάντα στη γραµµή Νο 7 µε το νόµισµα της
επιταγής δηλ. ∆ΡΑΧΜΕΣ ή ΕΥΡΩ, συνεχίζεται µε το ολόγραφο
ποσό και τελειώνει µε τα δεκαδικά για το ΕΥΡΩ. Η απεικόνιση των
δεκαδικών θα είναι της µορφής “ΧΧ/100” και θα συνδέονται µε το
ακέραιο τµήµα του ποσού µε τη λέξη “ΚΑΙ”.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης δεκαδικών στο ποσό, τότε το ακέραιο
τµήµα θα συµπληρώνεται µε ένα ή περισσότερους αστερίσκους ή µε
τη λέξη “ΜΟΝΟ” ακολουθούµενη από ένα ή περισσότερους
αστερίσκους.
Οι διαθέσιµοι χαρακτήρες για την εκτύπωση του ποσού
ολογράφως είναι 73 ανά γραµµή συµπεριλαµβανοµένων του
νοµίσµατος και των δεκαδικών.

♦ Οι εξουσιοδοτηµένες υπογραφές των στελεχών
καταστήµατος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.

του
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Για τις υπογραφές των στελεχών του καταστήµατος έκδοσης της
Τραπεζικής επιταγής προβλέπεται η επιφάνεια Τ13 διαστάσεων 27
9
χιλ. ύψος Χ 74 χιλ. (2 /10’’ ) πλάτος.
Η επιφάνεια αυτή αρχίζει 113,5 χιλ. από την κάθετη πλευρά
αναφοράς της επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από
την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι 67,5 χιλ.
Σε απόσταση 0,5 χιλ. κάτω από την πάνω πλευρά της επιφάνειας
Τ13 και µε στοίχιση το µέσο της οριζοντίου διάστασης (74 χιλ.)
εκτυπώνεται η εταιρική ονοµασία της εκδότριας Τράπεζας.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Κάτω ακριβώς από την εκτύπωση της εταιρικής ονοµασίας της
εκδότριας Τράπεζας και µε στοίχιση το µέσο της, εκτυπώνεται η
φορολογική ταυτότητα της εκδότριας Τράπεζας.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 4 στιγµών.
Κατά µήκος της κάτω πλευράς της παραπάνω επιφανείας,
εκτυπώνεται µια παράλληλη γραµµή πάχους ½ στιγµής. Πάνω από τη
γραµµή αυτή τίθενται οι υπογραφές των αρµοδίων στελεχών της
Τράπεζας.
♦

Ο αριθµός της επιταγής.
Στη γραµµή Νο1 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 12 χιλ., από την
αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς
κανένα περίγραµµα οι λέξεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά 2 χιλ. ύψος Χ 20 χιλ. πλάτος
και η βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος
της επιταγής, σε απόσταση 5 χιλ.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 2 µε µηχανικό µέσο,
χωρίς κανένα περίγραµµα ο αριθµός της επιταγής.
Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι µέχρι 10 χαρακτήρες (9 αριθµοί
και µία παύλα) στοιχισµένοι κάτω από το κείµενο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΓΗΣ (Τ5).
Σε περίπτωση που ο αριθµός της επιταγής προεκτυπώνεται στη
συγκεκριµένη θέση κατά το στάδιο της κατασκευής του εντύπου, οι
αριθµοί της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους να µην υπερβαίνει
τα 4 χιλ.
Ο αριθµός της Τραπεζικής επιταγής αποτελείται από εννέα (9)
ψηφία, από τα οποία τα 8 πρώτα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό
της επιταγής και το 9ο σε “ψηφίο ελέγχου” (C/D).
Αν κάποιες Τράπεζες χρησιµοποιούν αριθµούς επιταγών µε
µικρότερο αριθµό ψηφίων, θα προσθέτουν µπροστά στον αριθµό
αυτό τόσα µηδενικά, ώστε να εµφανίζεται στην εκτύπωσή του ως
8ψήφιος αριθµός. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα
προστιθέµενα µηδενικά λαµβάνονται υπόψη ως ψηφία, κατά τον
υπολογισµό του “ψηφίου ελέγχου” (C/D).
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O 8ψήφιος αριθµός της Τραπεζικής επιταγής εκτυπώνεται χωρίς
κανένα απολύτως διαχωρισµό µεταξύ των ψηφίων του (τελείες,
κόµµατα, παύλες, κενά κτλ).
To “ψηφίο ελέγχου” (C/D) διαχωρίζεται από τον προηγούµενο
8ψήφιο αριθµό µε µία παύλα (-). Ο µοναδικός σκοπός της χρήσης
“αριθµού ελέγχου” (C/D) είναι για να επαληθεύεται η ορθή αντιγραφή
του αριθµού της επιταγής σε συνθήκες µηχανογραφικής εισαγωγής
(Data Entry).
Ο υπολογισµός του “αριθµού ελέγχου” (C/D) γίνεται µε τη
µέθοδο Modulus 11.
Τρόπος υπολογισµού του “αριθµού ελέγχου” (C/D) επί του αύξοντα
αριθµού µιας Τραπεζικής επιταγής.
Έστω ότι µια επιταγή έχει τον αύξοντα αριθµό 12345678.
Για τον υπολογισµό του “αριθµού ελέγχου” (C/D) πολλαπλασιάζεται:
Το πρώτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 9 (1Χ9=9).
Το δεύτερο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 8 (2Χ8=16).
Το τρίτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 7 (3Χ7=21).
Το τέταρτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 6 (4Χ6=24).
Το πέµπτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 5 (5Χ5=25).
Το έκτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 4 (6Χ4=24).
Το έβδοµο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 3 (7Χ3=21).
Το όγδοο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 2 (8Χ2=16).
Εξάγεται έπειτα το άθροισµα των επί µέρους γινοµένων (Σ=156).
∆ιαιρείται έπειτα το άθροισµα µε το σταθερό αριθµό 11 και
υπολογίζεται το υπόλοιπο (Υ) αυτής της διαιρέσεως, ήτοι 156/11=14
µε Υ=2.
(Επαλήθευση 11Χ14=154+2=156).
Τέλος, αφαιρείται το υπόλοιπο της διαίρεσης (Υ) από το σταθερό
αριθµό 11 και το εξαγόµενο είναι το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) του
8ψήφιου αριθµού της επιταγής C/D= 11-2= 9.
Ειδικές περιπτώσεις C/D.
Αν το Υ=0 τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθµός 1.
Αν το Υ=1 τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθµός 0.
Ειδικές περιπτώσεις αριθµών επιταγών.
Ορισµένες Τράπεζες, επειδή χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες
Τραπεζικών επιταγών, δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την
ανάλωσή τους (Stock Control) από τους 8ψήφιους αριθµούς τους. Γι’
αυτό, οι Τράπεζες αυτές, µπορούν (για τις δικές τους εσωτερικές
ανάγκες), να εκτυπώνουν πριν τον αριθµό της επιταγής, µέχρι και 2
ενδεικτικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες.
Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις αναφοράς του αριθµού της
επιταγής µεταξύ των διαφόρων τραπεζών (Π.χ. κατά το συµψηφισµό
των επιταγών), οι ενδεικτικοί αυτοί χαρακτήρες δεν θα λαµβάνονται
υπόψη.
Χαρακτηριστικά ασφαλείας.
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Για την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών ασφαλείας (βλ.παράρτηµα Α’)
διατίθεται η επιφάνεια Τ15 διαστάσεων 10 χιλ. ύψος Χ 56 χιλ.
πλάτος. Η αριστερή πλευρά της επιφάνειας βρίσκεται σε απόσταση
132 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω πλευρά της
24χιλ από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.
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Β.2.3.Αναλυτική τυποποίηση Τραπεζικής επιταγής 10cpi, 6 lpi
Η τυποποίηση των Τραπεζικών επιταγών έχει για αντικείµενό της τον
ακριβή προσδιορισµό της θέσης, του περιεχοµένου και του τρόπου
εκτύπωσης όλων των στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται στο
έντυπο της Τραπεζικής επιταγής.
Επισηµαίνεται ότι το έντυπο της Τραπεζικής επιταγής που ακολουθεί,
έχει εφαρµογή τόσο για τις επιταγές σε ΕΥΡΩ όσο και σε επιταγές
∆ΡΑΧΜΩΝ πληρωτέες στην Ελλάδα κατά την µεταβατική περίοδο πριν
την ένταξη της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση.
Για διευκόλυνση τόσο του κατασκευαστή του εντύπου όσο και του
προγραµµατιστή που θα δηµιουργήσει το πρόγραµµα εκτύπωσης, η
κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής έχει διαιρεθεί σε έκτα της ίντσας
(όσο και το “βήµα” του εκτυπωτή) ενώ η οριζόντια πλευρά σε δέκατα της
ίντσας.
Τα στοιχεία της Τραπεζικής επιταγής που προσδιορίζονται στο
συνηµµένο Σχέδιο Νο 5 (µέγεθος φυσικό) έχουν ως εξής:
♦ Η διαταγή του Εκδότη (Εκδότριας Τράπεζας) και
Εκτυπώνεται στη θέση Τ1 χωρίς κανένα περίγραµµα σε µια σειρά και
1
µε αρχή 2,5 χιλ. ( /10’’) από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείµενο:
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΓΗ
Το µήκος της εκτύπωσης είναι οριακά 61 χιλ. και η βάση της
βρίσκεται στη οριζόντια γραµµή Νο 7 του εντύπου, σε απόσταση 29,6
χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς .
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
♦ Ο ∆ικαιούχος της Τραπεζικής επιταγής
Στην ίδια γραµµή του προεκτυπωµένου κειµένου της περιοχής Τ1,
στη θέση Τ2 εκτυπώνεται µε µηχανικό µέσο το ονοµατεπώνυµο του
∆ικαιούχου της επιταγής.
1
Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται 2,5 χιλ. ( /10’’) µετά το τέλος της
λέξης ∆ΙΑΤΑΓΗ της περιοχής Τ1 και το µέγιστο µήκος της εκτύπωσης
είναι 48 χαρακτήρες.
♦ Πληρωτής της επιταγής.
Εκτυπώνονται στις θέσεις Τ3α και Τ3β, το λογότυπο ή/και το Eµπορικό
σήµα της κάθε Τράπεζας µε την καθιερωµένη µορφή του όπως
γραµµατοσειρά, χρωµατισµοί κ.λ.π. (Π.χ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ).
Για την εκτύπωση αυτή διατίθενται οι επιφάνειες:
 Μία επιφάνεια (Τ3α) για το εµπορικό σήµα της Τράπεζας 14
χιλ. ύψος Χ 14 χιλ. πλάτος, που η βάση της είναι παράλληλη µε
την πάνω πλευρά του σώµατος της επιταγής, σε απόσταση 25,4
χιλ. (1”). Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται στα 2,5 χιλ.
1
( /10’’) από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.
 Μία επιφάνεια (Τ3β) για το λογότυπο της Τράπεζας που η
βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος της
επιταγής, σε απόσταση 21 χιλ. Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης
βρίσκεται 16,5 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς της
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επιταγής. Η επιφάνεια αυτή έχει διαστάσεις 8 χιλ. ύψος Χ 110 χιλ.
πλάτος. Ο τύπος και το ύψος των γραµµάτων αυτής της
εκτύπωσης καθορίζονται από το λογότυπο της κάθε Τράπεζας.
Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιµοποιεί
Εµπορικό σήµα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα
χρησιµοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια Τ3α ως αρχή της
εκτύπωσης του λογότυπού της.
♦ Κατάστηµα Έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.
Εκτυπώνεται στη θέση Τ4 χωρίς κανένα περίγραµµα και µε αρχή 16,5
χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς, η λέξη:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Το µήκος της εκτύπωσης είναι 20 χιλ. και η βάση της βρίσκεται στη
οριζόντια γραµµή Νο 6 του εντύπου, σε απόσταση 25,4 χιλ. (1”) από
την οριζόντια πλευρά αναφοράς
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
1
Στη ίδια γραµµή Νο 6 µε κενό /10’’ από τη λέξη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
εκτυπώνονται µε µηχανικό µέσο σε µια γραµµή και χωρίς περί-γραµµα,
τα στοιχεία της έδρας του τραπεζικού Καταστήµατος της Εκδότριας
Τράπεζας από το οποίο εκδόθηκε η Τραπεζική επιταγή (Π.χ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Α. 0220) και όποιες άλλες σχετικές ενδείξεις. Η
εκτύπωση καταλαµβάνει στη γραµµή Νο 6 οριακό µήκος 72 χιλ. (2
8
/10’’).
Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιµοποιεί Εµπορικό
σήµα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιµοποιεί
υποχρεωτικά την επιφάνεια Τ3α ως αρχή εκτύπωσης της λέξης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
♦ Κατάστηµα Πληρωµής της Τραπεζικής επιταγής
Εκτυπώνεται στη θέση Τ12 χωρίς κανένα περίγραµµα και µε αρχή 2,5
1
χιλ. /10’’ από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείµενο:
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(Ν):
Το µήκος της εκτύπωσης είναι 25 χιλ. και η βάση της βρίσκεται στη
οριζόντια γραµµή Νο 10 του εντύπου, σε απόσταση 42,2 χιλ. από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
Στη ίδια περιοχή Τ12 εκτυπώνονται µε µηχανικό µέσο:
1
µέχρι 32 χαρακτήρες στη γραµµή Νο 10 µε αρχή /10’’ µετά από το
κείµενο ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(Ν)
µέχρι 44 χαρακτήρες σε κάθε µία από τις επόµενες γραµµές Νο 11
1
και 12 µε αρχή /10’’ από την κάθετη πλευρά αναφοράς τα στοιχεία
της Τράπεζας ή/και του τραπεζικού καταστήµατος όπου θα
πληρωθεί η Τραπεζική επιταγή (Π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Α. 0337 κλπ) και όποιες άλλες σχετικές
ενδείξεις.
1
Στην ίδια περιοχή Τ12, στη γραµµή Νο 14 και µε αρχή 2,5 χιλ. ( /10’’)
από την κάθετη πλευρά αναφοράς εκτυπώνεται το κείµενο:
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
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Το µήκος της εκτύπωσης είναι 28 χιλ. και η βάση της βρίσκεται στη
οριζόντια γραµµή Νο 14 του εντύπου, σε απόσταση 59 χιλ. από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγµών.
1
Στη γραµµή Νο 15 και µε αρχή 2,5 χιλ. ( /10’’)από την κάθετη
πλευρά αναφοράς, προβλέπεται η συµπλήρωση µε µηχανικό µέσο του
λογαριασµού της εκδότριας Τράπεζας όπως αυτός εµφανίζεται σήµερα
για την πληρωµή της επιταγής µέσω του ∆ιατραπεζικού Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Συµψηφισµού Επιταγών ( ∆ΗΣΣΕ).
Οι προδιαγραφές για την τυποποίηση της εµφάνισης και της
εκτύπωσης του αριθµού Λογαριασµού της εκδότριας Τράπεζας σε
µορφή ΙΒΑΝ καθώς και οι προδιαγραφές της CODE LINE για την
µηχανογραφική επεξεργασία των Τραπεζικών επιταγών αποτελούν
αντικείµενο άλλης µελέτης. Γι’ αυτό, µέχρι την κοινοποίηση στις
Τράπεζες των οριστικών προδιαγραφών εµφάνισης, η εκτύπωση του
αριθµού λογαριασµού στη περιοχή Τ12 θα εξακολουθήσει να γίνεται
από τις Τράπεζες όπως µέχρι σήµερα.
Σε κάθε όµως περίπτωση ο λογαριασµός του εκδότη προβλέπεται
1
να εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 15 και µε αρχή /10’’ από την κάθετη
πλευρά αναφοράς.
♦ Ο τόπος έκδοσης της επιταγής
Στη γραµµή Νο1 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 63 χιλ., από την
αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς
κανένα περίγραµµα η λέξη:
ΤΟΠΟΣ
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά 2 χιλ. ύψος Χ 10 χιλ. πλάτος
και η βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος της
επιταγής, σε απόσταση 4,2 χιλ. Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι
κεφαλαία της γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το
ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 2 µε µηχανικό µέσο,
χωρίς κανένα περίγραµµα ο τόπος έκδοσής της Τραπεζικής επιταγής
(π.χ. ΑΘΗΝΑ κλπ). Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι µέχρι 14
χαρακτήρες και στοιχισµένη κάτω από τη λέξη ΤΟΠΟΣ (Τ6).
♦ Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής
Στη γραµµή Νο1 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 100 χιλ., από την
αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς
κανένα περίγραµµα η λέξη:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά 2 χιλ. ύψος Χ 15 χιλ. πλάτος
και η βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος της
επιταγής, σε απόσταση 4,2 χιλ. Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι
κεφαλαία της γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το
ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 2 µε µηχανικό µέσο,
χωρίς κανένα περίγραµµα η ηµεροµηνία έκδοσης της Τραπεζικής
επιταγής H µορφή της εκτύπωσης θα είναι “ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ” (Ηµέρα,
Μήνας, Έτος).
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Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι µέχρι 10 χαρακτήρες και
στοιχισµένη κάτω από τη λέξη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (Τ7).
♦ Το ποσό της επιταγής (αριθµητικώς)
Εκτυπώνεται περίγραµµα (Τ8) εξωτερικών διαστάσεων 10,5 χιλ.
2
ύψος Χ 56 χιλ. πλάτος (2 /10’’). Το πλάτος της γραµµής του
περιγράµµατος είναι 2 στιγµών.
2
Η αρχή του περιγράµµατος ορίζεται 132 χιλ. (5 /10’’) από την κάθετη
πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του 12 χιλ. από την
οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.
3
Στη γραµµή Νο2 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 133 χιλ. (5 /10’’)
από την αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται µε
µηχανικό µέσο το νόµισµα της επιταγής δηλ. ∆ΡΧ ή ΕΥΡΩ
ακολουθούµενο από το ποσό της επιταγής αριθµητικά. Οι συνολικά
εκτυπούµενοι
χαρακτήρες
στην
περιοχή
Τ8
είναι
22
συµπεριλαµβανοµένων του νοµίσµατος και των δεκαδικών για το
ΕΥΡΩ.
Για λόγους ασφαλείας, οι κενές θέσεις µπροστά από το ποσό µπορούν
να συµπληρώνονται µε αστερίσκο (*).
♦ Το ποσό της επιταγής (ολογράφως)
Προβλέπονται οι επιφάνειες Τ10 και Τ11 που αντιστοιχούν στις
1
γραµµές Νο 8 και 9. Με αρχή για κάθε γραµµή /10’’ από την κάθετη
πλευρά αναφοράς, εκτυπώνεται µε µηχανικό µέσο το ποσό της
επιταγής ολογράφως.
Η εκτύπωση αρχίζει στη γραµµή Νο 8 µε το νόµισµα της
επιταγής δηλ. ∆ΡΑΧΜΕΣ ή ΕΥΡΩ, συνεχίζεται µε το ολόγραφο
ποσό και τελειώνει µε τα δεκαδικά για το ΕΥΡΩ. Η απεικόνιση των
δεκαδικών θα είναι της µορφής ”ΧΧ/100” και θα συνδέονται µε το
ακέραιο τµήµα του ποσού µε τη λέξη ”ΚΑΙ”.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης δεκαδικών στο ποσό, τότε το ακέραιο
τµήµα θα συµπληρώνεται µε ένα ή περισσότερους αστερίσκους ή µε
τη λέξη ”ΜΟΝΟ” ακολουθούµενη από ένα ή περισσότερους
αστερίσκους.
Οι διαθέσιµοι χαρακτήρες για την εκτύπωση του ποσού
ολογράφως είναι 73 ανά γραµµή συµπεριλαµβανοµένων του
νοµίσµατος και των δεκαδικών.
♦ Οι
εξουσιοδοτηµένες
υπογραφές
των
στελεχών
του
καταστήµατος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.
Για τις υπογραφές των στελεχών του καταστήµατος έκδοσης της
Τραπεζικής επιταγής προβλέπεται η επιφάνεια Τ13 διαστάσεων 29χιλ
9
ύψος Χ 74 χιλ. (2 /10’’) πλάτος. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει 113,5 χιλ.
από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και η απόσταση της
κάτω πλευράς της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής
είναι 67,5 χιλ.
Σε απόσταση 0,5 χιλ. κάτω από την πάνω πλευρά της επιφάνειας
Τ13 και µε στοίχιση το µέσο της οριζοντίου διάστασης (74 χιλ.)
εκτυπώνεται η εταιρική ονοµασία της εκδότριας Τράπεζας.
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Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Κάτω ακριβώς από την εκτύπωση της εταιρικής ονοµασίας της
εκδότριας Τράπεζας και µε στοίχιση το µέσο της εκτυπώνεται η
φορολογική ταυτότητα της εκδότριας Τράπεζας.
Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 4 στιγµών.
Κατά µήκος της κάτω πλευράς της παραπάνω επιφανείας,
εκτυπώνεται µια παράλληλη γραµµή πάχους ½ στιγµής. Πάνω από τη
γραµµή αυτή τίθενται οι υπογραφές των αρµοδίων στελεχών της
Τράπεζας.
♦

Ο αριθµός της επιταγής
Στη γραµµή Νο1 και µε αρχή της εκτύπωσης στα 12 χιλ., από την
αριστερή πλευρά του σώµατος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς
κανένα περίγραµµα οι λέξεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
Η εκτύπωση καταλαµβάνει οριακά 2 χιλ. ύψος Χ 20 χιλ. πλάτος
και η βάση της είναι παράλληλη µε την πάνω πλευρά του σώµατος της
επιταγής, σε απόσταση 4,2 χιλ. Τα γράµµατα της εκτύπωσης είναι
κεφαλαία της γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το
ύψος τους είναι 6,5 στιγµών.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραµµή Νο 2 µε µηχανικό µέσο,
χωρίς κανένα περίγραµµα ο αριθµός της επιταγής.
Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι µέχρι 10 χαρακτήρες (9 αριθµοί και
µία παύλα) στοιχισµένη κάτω από το κείµενο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ.
Σε περίπτωση που ο αριθµός της επιταγής προεκτυπώνεται στη
συγκεκριµένη θέση κατά το στάδιο της κατασκευής του εντύπου, οι
αριθµοί της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι της γραµµατοσειράς
HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους να µην υπερβαίνει τα
4 χιλ.
Ο αριθµός της Τραπεζικής επιταγής αποτελείται από εννέα (9)
ψηφία, από τα οποία τα 8 πρώτα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό
της επιταγής και το 9ο σε “ψηφίο ελέγχου” (C/D).
Αν κάποιες Τράπεζες χρησιµοποιούν αριθµούς επιταγών µε
µικρότερο αριθµό ψηφίων, θα προσθέτουν µπροστά στον αριθµό αυτό
τόσα µηδενικά, ώστε να εµφανίζεται στην εκτύπωσή του ως 8ψήφιος
αριθµός. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα προστιθέµενα
µηδενικά λαµβάνονται υπόψη ως ψηφία, κατά τον υπολογισµό του
“ψηφίου ελέγχου” (C/D).
O 8ψήφιος αριθµός της Τραπεζικής επιταγής εκτυπώνεται χωρίς
κανένα απολύτως διαχωρισµό µεταξύ των ψηφίων του (τελείες,
κόµµατα, παύλες, κενά κτλ).
To “ψηφίο ελέγχου” (C/D) διαχωρίζεται από τον προηγούµενο 8ψήφιο
αριθµό µε µία παύλα (-). Ο µοναδικός σκοπός της χρήσης “αριθµού
ελέγχου” (C/D) είναι για να επαληθεύεται η ορθή αντιγραφή του
αριθµού της επιταγής σε συνθήκες µηχανογραφικής εισαγωγής (Data
Entry).
Ο υπολογισµός του “αριθµού ελέγχου” (C/D) γίνεται µε τη
µέθοδο Modulus 11.
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Τρόπος υπολογισµού του “αριθµού ελέγχου” (C/D) επί του αύξοντα
αριθµού µιας Τραπεζικής επιταγής.
Έστω ότι µια επιταγή έχει τον αύξοντα αριθµό 12345678.
Για τον υπολογισµό του “αριθµού ελέγχου” (C/D) πολλαπλασιάζεται:
Το πρώτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 9 (1Χ9=9).
Το δεύτερο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 8 (2Χ8=16).
Το τρίτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 7 (3Χ7=21).
Το τέταρτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 6 (4Χ6=24).
Το πέµπτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 5 (5Χ5=25).
Το έκτο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 4 (6Χ4=24).
Το έβδοµο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 3 (7Χ3=21).
Το όγδοο ψηφίο του αριθµού µε το σταθερό αριθµό 2 (8Χ2=16).
Εξάγεται έπειτα το άθροισµα των επί µέρους γινοµένων (Σ=156).
∆ιαιρείται έπειτα το άθροισµα µε το σταθερό αριθµό 11 και
υπολογίζεται το υπόλοιπο (Υ) αυτής της διαιρέσεως, ήτοι 156/11=14 µε
Υ=2.
(Επαλήθευση 11Χ14=154+2=156).
Τέλος, αφαιρείται το υπόλοιπο της διαιρέσεως (Υ) από το σταθερό
αριθµό 11 και το εξαγόµενο είναι το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) του 8ψήφιου
αριθµού της επιταγής C/D= 11-2= 9.
Ειδικές περιπτώσεις C/D.
Αν το Υ=0 τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθµός 1.
Αν το Υ=1 τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθµός 0.
Ειδικές περιπτώσεις αριθµών επιταγών.
Ορισµένες Τράπεζες, επειδή χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες
Τραπεζικών επιταγών, δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την
ανάλωσή τους (Stock Control) από τους 8ψήφιους αριθµούς τους. Γι’
αυτό, οι Τράπεζες αυτές, µπορούν (για τις δικές τους εσωτερικές
ανάγκες), να εκτυπώνουν πριν τον αριθµό της επιταγής, µέχρι και 2
ενδεικτικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες.
Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις αναφοράς του αριθµού της
επιταγής µεταξύ των διαφόρων τραπεζών (Π.χ. κατά το συµψηφισµό
των επιταγών), οι ενδεικτικοί αυτοί χαρακτήρες δεν θα λαµβάνονται
υπόψη.
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
Για την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών ασφαλείας (βλ. παράρτηµα
Α΄), διατίθεται η επιφάνεια Τ15 διαστάσεων 10 χιλ. ύψος Χ 56 χιλ.
πλάτος. Η αριστερή πλευρά της επιφάνειας βρίσκεται σε απόσταση
132 χιλ. από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω πλευρά της 24
χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.
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Β.2.4. Οπισθογράφηση Τραπεζικών επιταγών
Προβλεπόµενη “περιοχή” για την οπισθογράφηση των Ιδιωτικών
επιταγών.
Με βάση την κατεύθυνση των συµπληρούµενων στοιχείων στην
πίσω όψη της επιταγής, αρχή ή πάνω πλευρά ορίζεται η δεξιά
κάθετη πλευρά της µπροστινής όψης.
Για τον διαχωρισµό της Λευκής ζώνης, εκτυπώνεται σε απόσταση
20 χιλ. από την αριστερή πλευρά και παράλληλα µ’ αυτή, µια
συνεχής γραµµή πάχους ½ στιγµής και µήκους 190 χιλ. (βλέπε
σχέδιο Νο 6)
Για τη διευκόλυνση των “οπισθογράφων”, εκτυπώνονται:
♦

Σε απόσταση 2 χιλ. από την πάνω πλευρά της και µε στοίχιση
στο µέσο της απόστασης από τη γραµµή διαχωρισµού της
Λευκής Ζώνης µέχρι τη δεξιά πλευρά της επιταγής ( 70 χιλ.), το
κείµενο:
ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
♦ Σε απόσταση 30 χιλ. από τη πάνω πλευρά της, µια συνεχής,
παράλληλη προς την πάνω πλευρά, γραµµή, πάχους ½ στιγµής
και µήκους 70 χιλ. . Η εκτύπωση της γραµµής ξεκινά 20 χιλ.
από την αριστερή πλευρά, δηλαδή από τη διαχωριστική γραµµή
της Λευκής ζώνης.
♦ Σε απόσταση 1 χιλ. κάτω από τη γραµµή των 70 χιλ. και µε
στοίχιση στο µέσο της, το κείµενο:
ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.
♦ Σε απόσταση 30 χιλ. και µε την ίδια στοίχιση εκτυπώνεται η
λέξη
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τα γράµµατα των παραπάνω εκτυπώσεων είναι κεφαλαία της
γραµµατοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους
είναι 6,5 στιγµών.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 01
ΣΕΛ…32

Β.3. Τυποποίηση Λευκής Ζώνης
“Λευκή ζώνη” της επιταγής ορίζεται η επιφάνεια Τ16 (Βλέπε Σχέδιο
Νο 1) που έχει διαστάσεις 20 χιλ. ύψος Χ 190 χιλ. πλάτος.
Η κάτω οριζόντια πλευρά της επιφάνειας αποτελεί την κάτω πλευρά
της επιταγής. Η πάνω οριζόντια πλευρά της βρίσκεται σε απόσταση
70 χιλ. από την πάνω πλευρά και επισηµαίνεται µε µια συνεχή
γραµµή πάχους µισής στιγµής η οποία έχει µήκος 190 χιλ.
(εκτυπώνεται από την αριστερή µέχρι την δεξιά πλευρά της επιταγής).
Η γραµµή αυτή µπορεί να παραληφθεί σε περίπτωση εκτύπωσης
δαπέδου ασφαλείας στην επιταγή το οποίο θα πρέπει να τελειώνει σε
απόσταση 70 χιλ. από την πάνω πλευρά της επιταγής διαχωρίζοντας
χρωµατικά τα δύο τµήµατά της. Στη πίσω πλευρά της επιταγής
επαναλαµβάνεται στο ίδιο σηµείο η εκτύπωση της διαχωριστικής
γραµµής.
Το χρώµα της ΛΕΥΚΗΣ ΖΩΝΗΣ στην µπροστινή όψη της
επιταγής διατηρείται λευκό και δεν επιτρέπεται καµµία απολύτως
ορατή ή αόρατη εκτύπωση (δάπεδο ασφαλείας, χηµική
επίστρωση κ.λ.π) ή γραφή. Ο περιορισµός αυτός ισχύει και για
την πίσω όψη της επιταγής.
Η ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ χρησιµοποιείται µόνο για την εκτύπωση σ’ αυτή
µιας γραµµής (CODE LINE) συγκεκριµένων στοιχείων της επιταγής
µε ειδική γραµµατοσειρά (FONT). Η γραµµατοσειρά αυτή έχει το
χαρακτηριστικό ότι αναγνωρίζεται από µηχανικά µέσα ανάγνωσης.
Η CODE LINE της ελληνικής επιταγής σε ΕΥΡΩ θα εκτυπώνεται στη
θέση Τ17 για τις τραπεζικές και Τ18 για τις ιδιωτικές επιταγές µε τη
γραµµατοσειρά τύπου ΟCR-B (ISO 1073.2-1976 υποσύνολο 1). Η
βάση της εκτύπωσης θα βρίσκεται σε απόσταση 6,35χιλ (2/8”)
παράλληλα από την κάτω οριζόντια πλευρά της επιταγής.
Το περιεχόµενο της CODE LINE και οι λεπτοµερείς προδιαγραφές
εκτύπωσής της στις επιταγές περιγράφονται σε ιδιαίτερο εγχειρίδιο
τυποποίησης.
Ακριβώς πάνω από τη ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ και στο κατώτερο άκρο του
δαπέδου της επιταγής, σηµειώνεται σε µια γραµµή, µε µαύρους, αλλά
χρωµατικά άτονους χαρακτήρες της οικογένειας HELVETICA ή
AVANT GUARD, µέγιστου ύψους 1 χιλ. το κείµενο:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ Η ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ

Το παραπάνω κείµενο επαναλαµβάνεται στη πίσω πλευρά της
επιταγής στην ίδια ακριβώς θέση.
Η στοίχιση του κειµένου πρέπει να είναι στο κέντρο της διάστασης
των 190 χιλ. της ζώνης.
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Β.4. Επιταγές σε ξένη γλώσσα
Οι Τράπεζες που επιθυµούν να εκτυπώσουν επιταγές (ιδιωτικές ή
τραπεζικές) σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις
προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου µε µόνη διαφοροποίηση την
αλλαγή της γλώσσας στα στοιχεία που είτε είναι προεκτυπωµένα, είτε
εκτυπώνονται µε µηχανικό µέσο στο έντυπο της επιταγής κατά τη
στιγµή της έκδοσής της.
Για την κατά το δυνατό, εκτύπωση ενιαίου λεξιλογίου στο έντυπο της
επιταγής, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ δίνεται η αντιστοίχηση των
χρησιµοποιούµενων όρων, στην αγγλική γλώσσα.
Η εκτύπωση επιταγών σε δύο ή περισσότερες γλώσσες ταυτόχρονα
δεν είναι επιτρεπτή γιατί θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αλλοίωση των
προδιαγραφών που ορίζονται µε το παρόν εγχειρίδιο (µέγεθος
γραµµάτων, διαθέσιµοι χώροι, κ.λ.π.).
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Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Όπως είναι ευνόητο η τυποποίηση της εκτύπωσης και εµφάνισης
των επιταγών στοχεύει αφενός µεν στην ταχύτερη επεξεργασία τους
και ουσιαστική συµπίεση του κόστους κατασκευής τους αφετέρου δε
στην ικανοποίηση της ανάγκης προετοιµασίας των Τραπεζών για την
επικείµενη κυκλοφορία των επιταγών σε ΕΥΡΩ από 1.1.2001
σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα ένταξης της Ελλάδος στη
Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ).
Κατά συνέπεια η γενικευµένη εφαρµογή της συγκεκριµένης
τυποποίησης των επιταγών σε ΕΥΡΩ πρέπει να γίνει από κάθε
Τράπεζα αµέσως µετά την έγκρισή της από την Εκτελεστική
Επιτροπή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Με βάση τις προηγούµενες προσεγγίσεις, η ∆ιατραπεζική Επιτροπή
Τυποποιήσεων και Τεχνολογίας εκτιµά ότι, η εφαρµογή των
τυποποιήσεων που καθιερώνονται στις επιταγές σε ΕΥΡΩ θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί από όλες τις Τράπεζες το αργότερο µέχρι την
31.12.2000.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ
1. Εξασφάλιση της γνησιότητας µε την χρήση σχετικών χαρτιών
Η χρήση ειδικών χαρτιών εξασφαλίζει κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό την
γνησιότητα των αξιογράφων για τον απλούστατο λόγο ότι δεν µπορεί
οποιοσδήποτε να προµηθευτεί τέτοιου τύπου χαρτί. Οι χαρτοποιΐες
προµηθεύουν µε ειδικού τύπου χαρτιά συγκεκριµένους τυπογράφους ή άµεσα
ενδιαφερόµενους οργανισµούς.
Τα χαρτιά αυτά θα πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές,
συνδυασµένες µε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, κατ΄επιλογή της
Τράπεζας που θα τα χρησιµοποιήσει όπως π.χ. υδατογραφήµατα και
ευαισθησία σε χηµικά µέσα.
Για παράδειγµα, τα χαρτιά εκτύπωσης επιταγών θα πρέπει να είναι τύπου OCR
για χρήση σε συστήµατα οπτικής ανάγνωσης καθώς παράλληλα µπορούν να
περιέχουν χηµικά που αντιδρούν στην περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να
αλλοιώσει κάποια πληροφορία που είναι γραµµένη σε αυτά. Αν π.χ. κάποιος
προσπαθήσει να σβήσει µε έναν διαλύτη το αναγραφόµενο ποσό για να γράψει
κάποιο νέο, το χαρτί θα αντιδράσει στον διαλύτη αφήνοντας ένα ίχνος που
φανερώνει την απόπειρα αλλοίωσης.
2. Εξασφάλιση της γνησιότητας µε την χρήση ειδικών µελανιών
Με την εξέλιξη των εγχρώµων φωτοτυπικών µηχανών, και την εξέλιξη των
συστηµάτων αντιγραφής (scanners, H/Y και εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης)
επιβάλλεται η χρήση ειδικών µελανιών, για την εκτύπωση αξιογράφων, των
οποίων οι ιδιότητες δεν µπορούν να αντιγραφούν µε µία από τις
προαναφερθείσες µεθόδους.
Τα ειδικά µελάνια διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
2.1 Fugitive Inks
Η κυριότερη χρήση τους είναι στην εκτύπωση δαπέδου ασφαλείας (επιταγές,
διαβατήρια κλπ). Είναι υδροδιαλυτά, σβήνουν µε το νερό και αντιδρούν
ποικιλοτρόπως σε διάφορους χηµικούς διαλύτες όπως µε αποχρωµατισµό ή
διαφοροποίηση του χρώµατός τους.
2.2 Erasable inks
Τα µελάνια αυτά σβήνονται µε κοινή γοµολάστιχα, κάνοντας εµφανή κάθε
απόπειρα παραποίησης στοιχείων.
2.3 Fluorescent Inks
Τα µελάνια αυτά φθορίζουν κάτω από υπεριώδες φως και µπορούν να είναι είτε
αόρατα στο κοινό φως ή να έχουν άλλο χρώµα στο κοινό φως και άλλο κάτω
από το υπεριώδες.
2.4 Phosphorescent inks
Τα µελάνια αυτής της κατηγορίας είναι όµοια µε την προηγούµενη αλλά
διατηρούν το φαινόµενο για λίγο χρόνο και χωρίς την επήρεια της υπεριώδους
ακτινοβολίας σε σχετικά σκοτεινό περιβάλλον.
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2.5 Thermochromic Inks
Χαρακτηριστικό των µελανιών αυτών είναι η αλλαγή του αρχικού τους
χρωµατισµού ανάλογα µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος ή µε την θερµοκρασία
του αντικειµένου µε το οποίο έρχονται σε άµεση επαφή π.χ. ανθρώπινο χέρι.
2.6 Photochromic Inks
Ο χρωµατισµός των µελανιών αυτών αλλάζει ανάλογα µε το φως το οποίο
δέχονται. Π.χ. άλλο χρώµα δείχνουν στο ηλιακό φως και διαφορετικό στο τεχνικό
φως ή σε φως χαµηλής έντασης. Π.χ. Αν σκεπάσουµε µέρος της τυπωµένης
παράστασης µε το χέρι για µερικά δευτερόλεπτα η αλλαγή του χρώµατος θα
είναι εµφανής.
2.7 Watermarching Inks
Με τα µελάνια αυτά µπορούµε να πετύχουµε ένα είδος διαφάνειας σε επιλεγµένα
σηµεία στο χαρτί σαν υδατογράφηµα.
2.8 Variable reflection inks
Ο χρωµατισµός των µελανιών αυτών αλλάζει ανάλογα τις γωνίες από την οποία
τα κοιτάζουµε.
Πλέον των προαναφερθεισών κατηγοριών υπάρχουν και
συνδυάζουν τις ιδιότητες δύο ή τριών από τις κατηγορίες αυτές.

µελάνια

που

2.9 Migrating inks
Χρησιµοποιούνται κυρίως στην εκτύπωση αριθµών. Αποτελείται από δύο
συστατικά διαφορετικού χρώµατος. Το ένα είναι λεπτόρευστο και εισχωρεί βαθιά
µέσα στην µάζα του χαρτιού διαποτίζοντάς την. Το άλλο πιο πυκνόρευστο µένει
στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατη η µη εµφανής παραποίηση
των στοιχείων.
3. Σχέδια ασφαλείας
Το εκτυπούµενο δάπεδο των αξιογράφων θεωρείται τόσο ασφαλές, όσο
δύσκολο είναι να αντιγραφεί και να παραχθεί.
Τα δάπεδα ασφαλείας χαρακτηρίζονται από συνεχείς λεπτές γραµµές µε δύο ή
περισσότερα χρώµατα που εµπλέκονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν τα
λεγόµενα γραµµοκοσµήµατα (Guilloche)
Πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας είναι η εκτύπωση ίριδας, αλλαγής του χρώµατος
της εκτύπωσης στην ίδια εκτυπωτική πλάκα, καθώς και η χρήση µεταλλικών
µελανιών (ασηµί ή χρυσό) τα οποία µε την φωτοτυπία αναδεικνύονται µαύρα.
4. Τρισδιάστατα στοιχεία ασφαλείας
Τέτοια στοιχεία ασφαλείας είναι η αναγλυφοτυπία είτε απ' ευθείας στο χαρτί, είτε
σε συνδυασµό µε hot foil stamping και τελευταία η µέθοδος των ολογραφηµάτων
πολλαπλών στρώσεων κάτω από ορατό φως ή µε φως Laser υπό ορισµένη
γωνία.
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EURO

6

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

SIGNATURE

7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

CHEQUE No

8

ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΜΟΥ

A/C No

9

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

BANK STAMP

10

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

PAYEE´S ENDORSEMENT

11

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(Ν):

PAYABLE AT:

12

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

A/C No

13

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ Η
ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ

PLEASE DO NOT MARK THE
SECTION BELOW

