Ν6) ΠOIOTIKOΣ EΛEΓXOΣ KEPMATΩN EYPΩ
O συνδυασμός μιας κοινής ευρωπαϊκής όψης με την εθνική όψη κάθε χώρας δημιουργεί 88 διαφορετικά μοντέλα
κερμάτων ευρώ τα οποία απαιτούν ένα ποιοτικό έλεγχο. Πρακτικά, ο έλεγχος δεν είναι μόνο απαραίτητος για την
τυπική τήρηση των προδιαγραφών αλλά και για τη συμβατότητα των ευρωκερμάτων σε όλες τις μηχανές πώλησης της
ευρωζώνης που χρησιμοποιούν σαν μέσο πώλησης τα κέρματα. Για παράδειγμα, ένα μηχάνημα πώλησης
αναψυκτικών στην Ελλάδα πρέπει να είναι σε θέση να δεχθεί ένα κέρμα των 2 ευρώ που κατασκευάσθηκε στη
Γερμανία. Oι Διευθυντές των Νομισματοκοπείων έθεσαν λεπτομερείς κανόνες κατασκευής με αξίες αναφοράς και
περιθώρια ανοχής. O ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για τα χαρακτηριστικά τόσο των δίσκων (blank disks, flancs)
όσο και των κερμάτων (coin, pièces de monnaie). Oι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα οπτικά, φυσικά, ηλεκτρικά και
μαγνητικά χαρακτηριστικά των ευρωκερμάτων. Ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας των κερμάτων (quality
management system for euro coins) συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη και την ΕΚΤ με τις επιστολές της 10.5 και
17.6.99 που αντηλλάγησαν μεταξύ του Προεδρείου του Συμβουλίου ECOFIN και του Προέδρου της ΕΚΤ. Περιέχει τους
εξής ουσιώδεις κανόνες:
z

Σεβασμός στις νόρμες που έχουν καθιερωθεί από το Διεθνή Oργανισμό Προτύπων (International Standard
Organisation, ISO)

z

Κατάρτιση σχεδίων εγγύησης της ποιότητας (Quality Assurance Plans, QAP). Με βάση τα κοινά πρότυπα, κάθε
νομισματοκοπείο πρέπει να συντάξει και να εφαρμόσει ένα QAP που προηγούμενα να έχει εγκριθεί από τους
Διευθυντές των Νομισματοκοπείων της Ευρωζώνης.

z

Έλεγχος των παραγομένων δίσκων και κερμάτων. Δίσκοι είναι η πρώτη ύλη που παράγεται από τις
μεταλλουργίες, δηλαδή ο κυκλικός δίσκος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αξίας. Στη συνέχεια οι δίσκοι
παραδίδονται στα νομισματοκοπεία για να χτυπηθούν από τις αυτόματες πρέσες τα σχήματα και όλα τα
εσωτερικά χαρακτηριστικά του κέρματος. Κοινές διαδικασίες ελέγχου εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η
ΕΚΤ έχει την εποπτεία του ποιοτικού ελέγχου και πραγματοποιεί για το σκοπό αυτό τακτικές επισκέψεις στα
νομισματοκοπεία. Μηνιαίες εκθέσεις για τα παραγόμενα ευρωκέρματα διαβιβάζονται στην ΕΚΤ και την ομάδα
εργασίας των Διευθυντών των Νομισματοκοπείων.

z

Δοκιμαστικές εφαρμογές από τις βιομηχανίες κατασκευής αυτόματων μηχανών πώλησης (vending machines,
appareils a pièces). Oι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμές σε ορισμένα κέντρα
που ευρίσκονται στη Μαγιάνς, το Αμβούργο, το Ελσίνσκι, τη Μαδρίτη, το Πεσσάκ της Γαλλίας και την Oυτρέχτη.

