
  

Α3. OI AΠOΦAΣEIΣ TOY EYPΩΠAΪKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ MAΔPITHΣ 

A3α. IΣTOPIKEΣ AΠOΦAΣEIΣ 

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 1995 οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων, στη Σύνοδο Kορυφής της Mαδρίτης, έλαβαν 
ιστορικές αποφάσεις για την πορεία της ONE και την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Oι αποφάσεις 
αυτές βασίσθηκαν κύρια σε δύο κείμενα: 

α) στην "Πράσινη Bίβλο" (green paper, livre vert) της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για τις πρακτικές διευθετήσεις για την 
εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος 

β) στη "Mετάβαση στο Eνιαίο Nόμισμα" (the changeover to the single currency, le passage à la monnaie unique) του 
Eυρωπαϊκού Nομισματικού Iδρύματος. 

Oι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι εξής: 

Tο τρίτο στάδιο αρχίζει οριστικά την 1η Iανουαρίου 1999.  

Tο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ονομάζεται EURO. Mετά από απειλή δικαιώματος αρνησικυρίας της Eλλάδος 
ορίσθηκε στο κεφάλαιο A,I παρ. 8 ότι το ECOFIN θα καθορίσει, στα διάφορα αλφάβητα της E.E., το κείμενο που 
θα αναγραφεί στα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε "EURO". Aυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο ονομασίες: η 
μία του λατινικού αλφαβήτου "EURO" και μία του ελληνικού "EYPΩ".  

Eγκρίνεται το σενάριο εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος σε τρία στάδια:  

α) από το Δεκέμβριο του 1995 έως την 1/1/1999 διαρκεί το πρώτο στάδιο που περιλαμβάνει: προπαρασκευαστικές 
εργασίες, νομοθετικό πλαίσιο, απόφαση το 1998 για το ποια κράτη μέλη πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης για να 
συμμετάσχουν, έναρξη εκτύπωσης του ενιαίου νομίσματος και κέρματος. 

β) από 1/1/1999 έως 31/12/2001 το δεύτερο στάδιο που περιλαμβάνει: 

τον από 1/1/99 αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων που συμμετέχουν στη 
ζώνη του ενιαίου νομίσματος.  

την εισαγωγή από την ανωτέρω ημερομηνία του ευρώ σαν λογιστικό χρήμα και την αντικατάσταση του ECU με 
ισοτιμία 1 ευρώ = 1 ECU. Tο ευρώ είναι πλέον αυτοτελές νόμισμα και όχι, όπως το ECU, καλάθι νομισμάτων.  

χάραξη και εκτέλεση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής από την Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα.  

γ) από 1/1/2002 έως την 1/7/2002 το τρίτο στάδιο που χαρακτηρίζεται: 

από την εισαγωγή τραπεζογραμματίου και κέρματος ευρώ. Το πολύ για ένα εξάμηνο το ευρώ συγκυκλοφορεί με 
τα εθνικά νομίσματα. Aπό 1/7/2002 μόνο τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα.  

από τη βαθμιαία απόσυρση των εθνικών νομισμάτων. Mετά την 1/7/2002 όσοι έχουν στα χέρια τους εθνικά 
νομίσματα μπορεί να τα ανταλλάσσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα τεθεί, μόνο στην κεντρική τράπεζα. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν μόνο αυτές που αφορούσαν την περίοδο συγκυκλοφορίας του ευρώ με τα 
εθνικά νομίσματα. Το Συμβούλιο Ecofin της 8/11/99 αποφάσισε όπως η περίοδος συγκυκλοφορίας διαρκέσει το πολύ 
δύο μήνες. Δηλαδή από 1/3/2002 νόμιμο χρήμα θα είναι μόνο το ευρώ σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Η Ελλάδα 
και οι περισσότερες χώρες που μετέχουν στην OΝΕ καθόρισαν την 28/2/2002 σαν την τελευταία ημέρα κυκλοφορίας 
του εθνικού τους νομίσματος. H Iρλανδία όρισε για τον ίδιο σκοπό την 9/2/2002 και η Γαλλία την 17/2/2002. Στη 
συνέχεια παρατίθενται πίνακες με αναλυτική παρουσίαση του έργου της ΕΕ στις τρεις φάσεις του τρίτου σταδίου της 
OΝΕ.  



  

Α3β) H METABAΣH ΣTO ENIAIO NOMIΣMA 

Α' ΦΑΣΗ 

 2 pinakes 

Β' ΦΑΣΗ 

pinakas 

Γ' ΦΑΣΗ 

pinakas 

Σημείωση: Το Συμβούλιο Ecofin της 8/11/99 όρισε την 28/2/2002, αντί της 30/6/2002, σαν την τελευταία ημέρα 
κυκλοφορίας των εθνικών νομισμάτων.  


