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1. Γραμματόσημα / Stamps 
Τιμή/Price: 2 ,20 € 



ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
FIFA ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2014 

OFFICIAL COMMEMORATIVE SET OF STAMPS 
OF THE 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL™ 

Η καρδιά ins Eufla6as θα χιυπά από us 12 Ιουνίου στα γήπεδα tns Βραζιλία5. Η 
ελληνική αποστολή, κατάφερε να κερδίσει tnv πολυπόθητη πρόκριση στην 
τελική φάση του Μουντιάλ 2014, με μια καταπληκτική εμφάνιση στο 
Βουκουρέστι, στον αγώνα ρεβάν5 με τη Ρουμανία. 2000 'Ελληνε5 στην Αρένα 
Νατσιονάλα, και ένα ολόκληρο έθνο5 πανηγύρισε για το όνειρο που έγινε 
πραγματικότητα eras 19 Νοεμβρίου 2013. 
Το βλέμμα και οι ευχέ5 όλων των Ελλήνων στρέφονται πλέον crcous 23 διεθνε(5 
pas παίκτε5 που θα δώσουν τον καλύτερο tous εαυτό, για μια πρόκριση στην 
επόμενη φάση. Η Ελλάδα είναι εξάλλου μια ομάδα ενωμένη, δυνατή, με έναν 
προπονητή που ξέρει καλά us δυνατότητε5 των παικτών του, κάτι που έχει 
αποδείξει περίτρανα cos τώρα με μια ανοδική πορεία που κάθε άλλο παρά 
συμπτωματική μπορεί να είναι. Βέβαια, και μόνο η θριαμβευτική πρόκριση ins 
Ελλάδθ5 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι μια μεγάλη νίκη που κάθε 
'Ελληνα5, σε κάθε γωνιά του πλανήτη αξίζει να πανηγυρίσει. Είμαστε όλοι 
υπερήφανοι για την Εθνική Ελλάδθ5, που είναι παρούσα για τρίτη φορά στο 
Παγκόσμιο τουρνουά ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντα5 ότι το ελληνικό 
ποδόσφαιρο διατηρεί μια σταθερά ανοδική πορεία μέσα στο διεθνή 
ανταγωνισμό, με n a i r a s που δουλεύουν σκληρά και αγωνίζονται με 
δυναμικότητα και αυτοθυσία για την κατάκτηση του ονείρου. 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
0. 90 € Ελεύθερη Σύνθεση 450.000 
1,30 € Ελεύθερη Σύνθεση 450.000 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29X40 mm σε φύλλα των 8 τεμαχίων 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Μυρσίνη Βαρδοπούλου 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία ( o f f se t ) 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «JOH. ENSCHEDE SECURITY PRINTING)) 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ: Κυκλοφορούν oris 12 Ιουνίου 2014 και θα 
διατίθενται από τα Tax. Καταστήματα μέχρι 11 Ιουνίου 2015 , εκτόε αν 
εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρες ZEipss θα διατίθενται από τα Tax. Καταστήματα 
και από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρση TOUS, εφόσον 
δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Κυκλοφορούν επίση5: 
1. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (τεμ. 6.000) 
Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα ms σειρά5. Διατίθενται npos 3,30 € ανά 
τεμ. 
2. ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ (τεμ. 1.000) 
Διατίθεται npos 9,40 € ανά τεμάχιο. 
3. ΣΕΤ 2 ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΩΝ ( 8.000 σετ αριθμημένα) 
Διατίθενται npos 2,20 € ανά σετ. 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό 
Κατάστημα (Λυκούργου 5 8ι Απελλού-100 38 ΑΘΗΝΑ) και από τα 
Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεοκ. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. τα 
αριθμημένα φυλλαράκια που θα αποσυρθούν eras 11 Ιουνίου 2015. 

Οι συλλέκτε5 φιλοτελιεπώ έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό 
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά TOUS αντικείμενα με την ειδική 
αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ , αρκεί να έχουν 
επικολλημένα γραμματόσημα ms σειρά5 που να καλύπτουν την πρώτη μονάδα 
βάρου5 εσωτερικού, σήμερα 0,72 € . 

As of 12 June, the heart of Greece wi l l be beating in the Brazilian courts. 
The Greek mission managed to w in the sought-after qualification for the final 
phase of the World Cup 2014, w i th a spectacular appearance in Bucharest, in 
the rematch wi th Romania. On 19 November 2013, the 2000 Greeks in the 
Arena Nationala and the entire nation celebrated the dream that became a 
reality. 
The sights and hopes of all Greeks now turn to our 23 international players, 
w h o wi l l do their best for a qualification to the next phase. Indeed, Greece has 
a united, strong team wi th a coach w h o knows the capabilities of his players, 
as he has proven beyond any doubt so far, through an upwards course that 
has left nothing to chance. Of course, Greece's tr iumphant qualification for 
the World Cup is in itself a great victory, which every Greek around the world 
is justif ied in celebrating. We are all proud of our National Team, which 
participates for the third time in the World football tournament , proving that 
Greek football maintains a steady upwards course in international competi
t ion, w i th players w h o work hard and fight w i th vigour and self-sacrifice for 
the conquest of the dream. 

CATEGORY DESIGNS QUANTITIES 
0,90 € Free Composition 450.000 
1,30 € Free Composition 450.000 

DIMENSIONS: 29 χ 40 mm in sheets of 8 
ADAPTATION: Myrsini Vardopoulou 
PRINTING METHOD: Multicolored (OFFSET) 
PRINTERS: «JOH. ENSCHEDE SECURITY PRINT» 
CIRCULATION-SALES: This set circulates on 12 June 2014, and wi l l be available 
at the Hellenic post offices through 11 June 2015, unless previously sold out. 
Complete sets wi l l be available at the local Hellenic Post Offices and at the 
Central Philatelic Office until their w i thdrawa l , unless previously sold out. 

Also available: 
1 . ILLUSTRATED FIRST DAY COVERS (6.000 sets) 
They have a design related to the subject of the Series. Available at a charge 
of 3,30 € . 
2. REGULAR SET ALBUMS (1.000 pieces) 
Available at a charge of 9,40 € . 
3. SETS OF 2 SOUVENIR SHEETS (8.000 sets, numbered) 
Available at a charge of 2,20 € per set. 

All philatelic products wil l be available at the Central Philatelic Office (5 
Lykourgou str. 8i Apel lou , 100 38 Athens) , and at the Post Offices until sold 
out , except the F.D.C. and the souvenir sheets which wi l l be w i thdrawn on 11 
June 2015 . 
Collectors wi l l be able to have items franked at the Central Philatelic Office 
w i th the special First Day commemorat ive postmark, providing they have 
affixed to them stamps from the set responding to the first rate domestic 
mail , today 0,72 € . 



OFFICIELLE GEDENKMARKENSERIE 
FIFA FUSSBALL - WELTMEISTERSCHAFT, BRASILIEN 2014 

Das Herz Griechenlands wi rd ab 12. Juni in den FuBballfeldern von Brasilien 
schlagen. 
Die griechische Mannschaft schaffte die ersehnte Qualif ikation fur die Endphase 
der Weltmeisterschaft 2014 mit einem groRartigen Auftr i t t in Bukarest im 
Ruckspiel mit Rumanien. 2000 Griechen in der Arena Nationala und ein ganzen 
Volk jubelten fur den Traum, der am 19. November 2013 Wirklichkeit wurde . 

Die Aufmerksamkeit und die Segen aller Griechen richten sich nun an die 23 
internationalen Spieler, die ihr Bestes fur die Qualif izierung der nachsten Phase 
geben werden . Griechenland ist ohnehin eine Gruppe, die von Einheit und 
Starke gepragt wird und uber einen Trainer verftigt, der das Potential seiner 
Spieler sehr gut kennt, was sich bis jetzt auf beste Weise durch deren kontinui-
erlichen Fortschritt bewiesen hat , w a s sicherlich keinen Zufall darstellt. Natu 
rlich stellt die siegreiche Qualif ikation Griechenlands fur die FuBballweltmeister-
schaft von selbst einen groBen Sieg dar, uber den jeder Grieche aus jeglichem 
Teil der Welt feiern kann. Wir sind alle stolz auf die Nationalmannschaft 
Griechenlands, die zum dritten Mai bei der FuBballweltmeisterschaft anwesend 
ist, und damit beweist , dass der griechische FuBball im Rahmen des internation
alen Wettbewerbs einen festen, sich stets verbessernden Platz, besitzt, mit 
Spielern, die hart, dynamisch und mit Selbstaufopferung fur die Verwirkl ichung 
des Traums kampfen. 

WERTE ABBILDUNGEN ANZAHL 
0. 90 € Freie Komposit ion 450.000 
1,30 € Freie Komposit ion 450.000 

FORMAT: 29 X 40mm, in Blattern zu 8 Stuck 
ADAPTION: Myrsini Vardopoulou 
DRUCKMETHODE: Vielfarbiges (OFFSET) 
DRUCK: «JOH. ENSCHEDE SECURITY PRINT» 
UMLAUF-VERFUGBARKEIT: Der erste Umlauftag ist der 1 1 . Juni 2014. Die Serie 
wird bis zum 1 1 . Juni 2015 , insofern sie nicht vorher vergriffen ist, bei den 
Postamtern erhaltlich sein. Vollstandige Serien werden von den Postamtern und 
vom Zentralen Philatelistischen Dienst bis zu ihrem Einzug verkauft werden, 
insofern sie nicht vorher vergriffen s ind. 

Herausgegeben werden ferner: 
1 . ILLUSTRIERTE ERSTTAGSBRIEFE (6.000 Sets) 
Erhaltlich zum Einzelpreis von 3,30 € . 
2. SERIENALBEN (1.000 Stuck) 
Erhaltlich zum Einzelpreis von 9,40 € . 
3. SETS VON 2 BRIEFMARKENBLOCKS (8 .000 Sets, nummeriert) 
Erhaltlich zum Preis von 2,20 € pro Set. 

Die Philatelistischen Produkte werden beim Zentralen Philatelistischen Dienst 
(Lykourgou Str. 5 und Apel lou, 100 38 Athen) , sowie landesweit bei den 
Postamtern, erhaltlich sein, insofern sie nicht vorher vergriffen sind. Ausgenom-
men sind die Ersttagsbriefe und die Briefmarkenblocks die am 1 1 . Juni 2015 
zuruckgezogen werden . 

Die Briefmarkensammler haben die Moglichkeit , ihre philatelistischen 
Sammelobjekte beim Zentralen Philatelistischen Dienst mit dem Sondererst-
tagsstempel abstempeln zu lassen unter der Voraussetzung, Marken der Serie 
auf diese geklebt zu haben, im Wert von der ersten Innlandsgewichtigkeit zu 
mindest, heutzutage 0,72 € . 


