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1. Γραμματόσημα / Stamps 

Τιμή / Price: 3,45 € 

2. Φάκεπί» 

npcotns Ημέρα5 Κυκλοφορία^ 

First Day Cover 

Τιμή / Price: 4,90 € 

3. Τυποποιημένη Σειρά / Set pack 

Τιμή / Price: 6,30 € 

4. Kap tES Maximum Prepaid/ 

Prepaid maximum cards 

Τιμή / Price: 6,40 € 

5. Απλό Άλμπουμ γραμματοσήμων / 

Regular set album 

Τιμή/Price: 11,80€ 

6. Τευχίδιο δέκα αυτοκόλλητων 

γραμματοσήμων / Booklet of ten 

self-adhesive stamps 

Τιμή / Price: 7,20 € 



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 
«ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ» 

COMMEMORATIVE SET OF STAMPS 
FROM THE PHYSICAL TO THE DIGITAL POST SERVICE" 

Για 185 χρόνια, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρέχουν αξιόπιστες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα 
της Ελλάδας, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον, σε ένα μέλλον που 
ανοίγεται σήμερα μπροστά μας... ψηφιακά. 
Επιχειρώντας ηγετικά σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό, σε μια αγορά ουσιαστικά 
απελευθερωμένη και με οξείς οικονομικές πιέσεις, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιλέγουν 
να επενδύσουν στο μέλλον, σε τεχνολογικές υποδομές, υπηρεσίες και εξοπλισμούς 
νέας γενιάς, με στόχο την μετάβαση του ταχυδρομείου στην επόμενη μέρα. Το 
ψηφιακό ταχυδρομείο είναι πλέον ανάγκη επιτακτική, και η ελληνική ταχυδρομική 
επιχείρηση δεν θα μπορούσε παρά να ενσωματώσει τις σύγχρονες τεχνολογικές 
επιταγές, με στόχο την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και της μέγιστης δυνατής 
απόδοσης των υπηρεσιών. 
Στο πνεύμα αυτό κινείται και η Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων που 
επιμελήθηκε η Μυρσίνη Βαρδοπούλου, και κυκλοφορεί από τα ΕΛΤΑ στις 2 
Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Από το φυσικό στο ψηφιακό Ταχυδρομείο». 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
0,01 € Ελεύθερη σύνθεση 750.000 
0,10 € Ελεύθερη σύνθεση 1.000.000 
0,72 € Ελεύθερη σύνθεση 750.000 
2,62 € Ελεύθερη σύνθεση 100.000 

For 185 years the Hellenic Post has been offering reliable end to 
end postal services from and to all territorial regions of Greece, always heading 
to the future, to the future that opens before us - in a digital way! 
Leading its business within a competitive environment and in a substantially 
deregulated market, influenced by the acute financial crises of our times, the 
Hellenic Post chooses to invest in the future, in technological infrastructures 
and services and in new generation equipment, aiming at becoming the 
Modern Postal Services Provider of tomorrow. The Digital Post is an imminent 
need today; and the Greek postal business shall certainly incorporate the contemporary 
technological imperatives, targeting high competitiveness and the maximum 
service performance. 
This is the spirit governing the Commemorative Series of Stamps edited by 
Myrsini Vardopoulou that shall be launched by the Hellenic Post on December 
2nd 2013 under the title "From the Physical to the Digital Post". 

CATEGORY DESIGNS QUANTITIES 

0,01 € Free composition 750.000 
0,10 € Free composition 1.000.000 
0,72 € Free composition 750.000 
2,62 € Free composition 100.000 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29 X 42 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ : Μυρσίνη Βαρδοπούλου 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία ( offset) 
ΕΚΤΎΠΩΣΗ:«ϋΟΗ. ENSCHEDE SECURITY PRINT» 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ: Κυκλοφορούν στις 2 Δεκεμβρίου 2013 και θα διατίθενται 
αττό τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2014, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 
Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το Κεντρικό 
Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρση τους, εφόσον δεν εξαντληθούν 
νωρίτερα. 

Κυκλοφορούν επίσης: 
1 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(6.000 τεμ.) Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς. Διατίθενται προς 
4,90 € ανά τεμάχιο. 
2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (τεμ. 1.000) 
Διατίθενται προς 6,30 € ανά τεμάχιο. 
3. ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ (τεμ. 1.000) 
Διατίθεται προς 11,80 € ανά τεμάχιο. 
4. ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID ( 1.000 σετ) 
Διατίθενται προς 6,40 € ανά σετ. 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό 
Κατάστημα (Λυκούργου 5 & Απελλού-100 38 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδρομικά 
Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. και τα Τευχίδια, που 
θα αποσυρθούν στις 1 Δεκεμβρίου 2014. 

Οι συλλέκτες φιλοτελιστές έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό 
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική 
σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αρκεί να έχουν επικολλημένα 
γραμματόσημα της σειράς που να καλύπτουν την πρώτη μονάδα βάρους 
εσωτερικού, σήμερα 0,72 €. 

DIMENSIONS: 29 Χ 42 mm in sheets of 25 
DESIGN: Myrsini Vardopoulou 
PRINTING METHOD: Multicolored (OFFSET) 
PRINTERS: «JOH. ENSCHEDE SECURITY PRINT» 
CIRCULATION-SALES: This set circulates on 2 December 2013, and will be 
available at the Hellenic post offices through 1 December 2014, unless 
previously sold out. Complete sets will be available at the local Hellenic Post 
Offices and at the Central Philatelic Office until their withdrawal, unless 
previously sold out. 

Also available: 
1. ILLUSTRATED FIRST DAY COVERS (6.000 pieces) 
They have a design related to the subject of the series. Available at a charge 
of 4.90 € per piece. 
2. SETS OF STAMPS IN PACK (1.000 pieces) 
Available at a charge of 6.30 €. 
3. REGULAR SET ALBUMS (1.000 pieces) 
Available at a charge of 11.80 €. 
4. PREPAID MAXIMUM CARDS (1.000 sets) 
Available at a charge of 6.40 € per set. 

All philatelic products will be available at the Central Philatelic Office (5 Lykourgou str. & 
Apellou, 100 38 Athens), and at the Post Offices until sold out, except the F.D.C. 
and the Booklets, which will be withdrawn on 1 December 2014. 

Collectors will be able to have items franked at the Central Philatelic Office with 
the special First Day Cover commemorative postmark, providing they have 
affixed to them stamps from the set responding to the first rate domestic mail, 
today 0,72 €. 



GEDENKMARKENSERIE 
«VOM NORMALEN POSTWEG ZUR DIGITALEN POST» 

Liber 185 Jahre, bietet die Post Griechenlands, kompetente Dienstleistungen 
im gesamten Land, in jedem Bezirk und jeder Region, stets zielorientiert und mit 
Zukunftsperspektive- einer Zukunft, die sich uns digital erbffnet. 
Durch fundierte Investitionen in einem starken Wettbewerbs bestimmten Umfeld, das 
fast liberalisiert ist und besonders starken wirtschaftlichen Druck ausubt, schreitet die 
Post Griechenland mit grofsen Schritten in die Zukunft und investiert in technologische 
Infrastruktur, Dienste und Ausrustungen dritter Generation, mit dem Ziel, die Post in das 
neue Zeitalterzu fuhren. Die digitale Post ist nun mehr uneriaftlich, und die griechische 
Postgesellschaft passt sich diesen neuen Entwicklungen an und integriert in ihre 
Ablaufe wettbewerbsstarke Technologien zur Optimierung der Dienstleistungen. 
Diesen Sinn erfullt auch die Gedenkreihe von Briefmarken, die von Myrsini Vardopoulou 
geschaffen wurde, und am 2. Dezember 2013 mit Titel «Von der naturlichen Post zur 
digitalen Postgesellschaft» in Umlauf gebracht wird. 

WERTE ABBILDUNG ANZAHL 

0,01 € Freie compositionen 750.000 
0,10 € Freie compositionen 1.000.000 
0,72 € Freie compositionen 750.000 
2,62 € Freie compositionen 100.000 

FORMAT: 29 X 42 mm, in Blattern zu 25 Stuck 
ENTWURF: Myrsini Vardopoulou 
DRUCKMETHODE: Vielfarbiges (OFFSET) 
DRUCK : «JOH. ENSCHEDE SECURITY PRINT» 
UMLAUF-VERFUGBARKEIT: Der erste Umlauftag ist der 2. Dezember 2013. Die 
Serie wird bis zum 1. Dezember 2014, 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 sind. 

Herausgegeben werden femer 
1 ILLUSTRIERTE ERSTTAGSBRIEFE (6.000 Stuck) 
Erhaltlich zum Einzelpreis von 4.90 €. 
2. STANDARDPRODUKT "SERIE" (1.000 Stuck) 
Erhaltlich zum Einzelpreis von 6.30 €. 
3. SERIENALBEN (1.000 Stuck) 
Erhaltlich zum Einzelpreis von 11.80 €. 
4. MAXIMUM KARTEN (1.000 Sets) 
Erhaltlich zum Preis von 6.40 € pro Set. 

Die Philatelistischen Produkte werden beim Zentralen Philatelistischen Dienst 
(Lykourgou Str. 5 und Apellou, 100 38 Athen), sowie landesweit bei den Postamtern, 
erhaltlich sein, insofern sie nicht vorher vergriffen sind. Ausgenommen sind die 
Ersttagsbriefe und die Markenheftchen, die am 1. Dezember 2014 zuriickgezogen 
werden. 

Die Briefmarkensammler haben die Moglichkeit, ihre philatelistischen Sammelobjekte 
beim Zentralen Philatelistischen Dienst mit dem Sonderersttagsstempel 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 €. 


