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Πληροφορίες για όσους επιθυμούν να ανταλλάξουν στην Τράπεζα της Ελλάδος 
τραπεζογραμμάτια ευρώ που δεν είναι φθαρμένα ή ελλιπή 
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταλλάσσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος και βάσει διαθεσιμότητας, 
τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα και δεν είναι φθαρμένα ή ελλιπή1. 
 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  
Για τη διάθεση ποσοτήτων τραπεζογραμματίων έως τριών (3) δεσμίδων, δηλαδή μέχρι τριακόσια 
(300) τραπεζογραμμάτια, ανά ονομαστική αξία, η συναλλαγή θα πραγματοποιείται στις θυρίδες 
συναλλαγών, τις ώρες συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Για μεγαλύτερες ποσότητες, η συναλλαγή θα πραγματοποιείται με ραντεβού, κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες:  

o Κεντρικό Κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα, Τμήμα Ταμιακών Συναλλαγών 
τηλ. 210 320 2780, 210 320 3512, 210 320 3513 

o Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού, Λεωφ. Μεσογείων 341, Χαλάνδρι  
Τμήμα Επεξεργασίας Χρηματικού  
τηλ. 210 6709 312, 210 6709 313   

o Υποκαταστήματα Τράπεζας της Ελλάδος  
Μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Υποκαταστημάτων στον ιστότοπο της 
Τράπεζας της Ελλάδος,www.bankofgreece.gr , στον σχετικό σύνδεσμο.    
 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Φυσικά πρόσωπα 

o Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ.  

o Για ανταλλαγές το αντίτιμο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000) απαιτείται 
επιπλέον η επίδειξη πρωτότυπου δημοσίου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας 
ή φορολογικής ενημερότητας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου 
αναγράφεται ο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Σε περίπτωση που η απόκτηση του ΑΦΜ είναι πολύ 
πρόσφατη, αρκεί το αποδεικτικό εγγραφής στη ΔΟΥ ή η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ φυσικού 
προσώπου που χορηγείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση που ο 
συναλλασσόμενος στερείται ΑΦΜ (π.χ. αλλοδαπός), αρκεί η επίδειξη του διαβατηρίου σε ισχύ.  

o Για ανταλλαγές το αντίτιμο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ        
(€ 15.000) απαιτούνται επιπλέον:  
α) το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας, πλην των περιπτώσεων που ο 
συναλλασσόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος,  
β) παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής 
ωφέλειας ή μισθωτήριο κατοικίας που έχει κατατεθεί σε ΔΟΥ,  
γ) επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας 
μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης),  
δ) ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), και  
ε) τηλέφωνο επικοινωνίας.   

Νομικά πρόσωπα 
Για οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτούνται:  

o καταστατικό του νομικού προσώπου,   
o στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή για λογαριασμό του 

νομικού προσώπου,  
o εξουσιοδότηση του νομικού προσώπου προς το φυσικό πρόσωπο που θα διενεργήσει τη 

συναλλαγή, και  
o πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους.  

                                         
1 Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταλλάσσει επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος και υπό όρους, φθαρμένα ή 
ελλιπή γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα. Για σχετικές πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του Κεντρικού 
Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας Ελλάδος και να επισκέπτονται τον ιστότοπο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, στον σχετικό σύνδεσμο .  
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