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Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων 
"ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 2004" 

Commemorative Set of Stamps 
"HELLAS EUROPEAN CHAMPIONS 2004" 

Gedenkmarkenserie 
"HELLAS EUROPAMEISTER 2004" 
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ΚΛΑΣΕΙΣ : € 0,47 (τεμ. 1.000.000) (Ελεύθερη σύνθεση) 
€0,65 (ιεμ. 1.000.000) 
€ 1,00 (ιεμ. 3.000.000) 
€ 2 , 8 8 (ιεμ. 500.000) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 27x40 χιλ., σε φύλλα ίων 25 ιεμαχίων. 
Επιπλέον θα τυπωθούν και 200.000 φυλλαράκια ίων 4 τεμαχίων. 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ : Μυρσίνη Βαρδοπούλου, Ανθούλα Λύγκα 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : Πολυχρωμία ( o f f s e t ) 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ : "ΑΛΕϊ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ" Α.Ε. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ : θα κυκλοφορήσουν Otis 16 Ιουλίου 2004 και 
θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι 15 Ιουλίου 2005 εκτός αν 
εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρες Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα 
για τέσσερις μήνες από την κυκλοφορία τους και από to Κεντρικό Φιλοτελικό 
Κατάστημα μέχρι απόσυρσης tous, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

θα εκδοθούν επίση5: 

1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (τεμ. 40.000) 
θα εκδοθούν και θα έχουν παράσταση σχετική με το θέμα tns σειρά5. 
θα διατίθενται npos 6,25 ΕΥΡΩ. 
θα πωλούνται από to Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Buoons 2 8: Αιόλου, 
101 88 ΑΘΗΝΑ) και σε μ ικροποσότητε5 από τα Κεντρικά Ταχυδρομικά 
Καταστήματα. 
2. ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ (ιεμ. 200.000) 
θα διατίθενται npos 5,00 ΕΥΡΩ από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Βύσσης 
2 8 ι Αιόλου, 101 88 ΑΘΗΝΑ) και από τα Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα. 
3. ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (τεμ. 150.000) 
θα περιλαμβάνουν κείμενα και φωτογραφικό υλικό σχετικό με την πορεία της 
Εθνικής μας Ομάδας ποδοσφαίρου, θα περιέχουν δύο διαφορετικά φύλλα 
προσωπικού γραμματοσήμου μέσα σε ποσέτες, τα οποία θα απεικονίζουν τα 
μέλη, ιον προπονητή και φωτογραφίες από την ιστορική πορεία tns EOviKns 
Opa6as ποδοσφαίρου μέχρι την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο5 
και θα διατίθενται npos 20,00 ΕΥΡΩ από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα 
(Buoons 2 8 ι Αιόλου, 101 88 ΑΘΗΝΑ) και από τα Κεντρικά Ταχυδρομικά 
Καταστήματα. 
4. ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ Α4 (τεμ. 50.000) 
Το κάθε φύλλο θα περιέχει 15 γραμματόσημα tns κλάση5 των 0,47 ΕΥΡΩ και 15 
αντίστοιχοι λευκού5 χώρου$-βινιέτες. θα διατίθενται μόνο σε πλήρη φύλλα 
προς 15,00 ΕΥΡΩ. 

Σημειώνεται ότι οι Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και τα Συλλεκτικά 
Αναμνηστικά Λευκώματα θα κυκλοφορήσουν στις 30 Ιουλίου 2004. 

Προεγγραφές για Φ.Π.Η.Κ. και Συλλεκτικά Αναμνηστικά Λευκώματα θα γίνονται 
στα κατά tonous Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι και 28 Ιουλίου 2004. Σε κάθε 
περίπτωση θα τηρηθεί απολύτου αυστηρή σειρά προτεραιότητα5, ο δε ΕΛΤΑ 
διατηρεί to δικαίωμα iKavonoinons και μέρου5 ιων απαιτήσεων ιων κ.κ. 
πελατών. 
Οι συλλέκτε5 φιλοτελιστέ5 θα 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 επ' αυτών κάποιο από τα γραμματόσημα tns σειρά5. 

Δεν ήταν όνειρο! Ήταν πέρα για πέρα αληθινό! Η Ελλάδα είναι Πρωταθλήτρια 
Eupconns! Οι στιγμές που ζουν όλοι οι Έλληνες δεν μπορούν να περιγραφούν 
με λόγια, με λέξεις. Ο Θοδωρής Ζαγοράκη5 σήκωσε το κύπελλο στον ουρανό 
του "Λουζ", ένα αίτημα των φιλάθλων από την πρεμιέρα του EURO 2004! 
Έλληνες και Πορτογάλοι φίλαθλοι τους χειροκροτούν στο γύρο του θριάμβου. 
Τους χειροκροτεί όλος ο πλανήτης. Στις 4 Ιουλίου 2004 όλοι είναι Εθνική 
Ελλάδος! Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές αυτές. Η ελληνική ψυχή νίκησε στα 
γήπεδα της Πορτογαλίας. 

CATEGORY € 0,47 (1.000.000 pieces) (Free composition) 
€0,65 (1.000.000 pieces) (Free composition) 
€ 1,00 (3.000.000 pieces) (Free composition) 
€ 2,88 ( 500.000 pieces) (Free composition) 

DIMENSIONS : 27 X 40 mm in sheets of 25, and 200.000 sheetlets of 4 
DESIGN & ADAPTATION : Myrsini Vardopoulou, Anthoula Lygka 
PRINTING METHOD : Multicolored (OFFSET) 
PRINTERS : " ALEX. MATSOUKIS" CORP. 
CIRCULATION-SALES: This set will be issued on 16 July 2004, and will be 
available at the local Hellenic Post Offices and the Central Philatelic Office 
through 15 July 2005, unless previously sold out. 

Also available: 

FIRST DAY COVERS (40.000) 
First Day Covers will be issued with a design related to the subject of the set. 
They will be available at a charge of € 6,25, and will be sold at the Central 
Philatelic Office (2, Vissis Street and Aiolou, 101 88 Athens) and in small 
quantities at the Central Hellenic Post Offices. 
MINIATURE SHEETS (200.000) 
They will be ςοΙά at a charge of € 5,00 at the Central Philatelic Office (2, Vissis 
Street and Aiolou, 101 88 Athens), and at the Central Hellenic Post Offices. 
COLLECTIBLE COMMEMORATIVE ALBUMS (150.000) 
They will include texts and photographic material of the Greek National 
football team. They will comprise two different sheets of personal s t a n ^ , on 
which will be depicted the player, the coach, and photographs from the 
history of the National football team till the conquest of the EURO 2004 Cup, 
and will be available at a charge of € 20,00 at the Central Philatelic Office (2, 
Vissis Street and Aiolou, 101 88 Athens), and at the Central Hellenic Post 
Offices. 
SHEETS OF PERSONAL STAMPS (50.000) 
The € 0,47 stamp from the series will also be printed on A4 sheets. Each of 
them will contain 15 stamps, and 15 corresponding blank spaces joined 
together in pairs, i.e. one stamp with one blank space together. They will be 
sold only in full sheets at a charge of € 15,00. 

Special note: The F.D.C. and the Collectible Commemorative Albums will be 
issued on 30 July 2004. 

Advanced subscriptions for F.D.C, and Collectible Commemorative Albums can 
be submitted at local Post Οίίκες until 28 July 2004. Subςcriptionς will be 
rec8iv8d at a fi^t-come-first-served basiς, and the Hellenic ΡοςΙ res8nres the 
right to fulfill part of their customers' claims. 

Collector 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 one of the stamps from the series. 

It wasn't a dream! It was completely true! Greece is the European football 
Champion. The feelings that Greeks have cannot be described in words. 
Thodoris Zagorakis lifted the European Cup up in the ςky of DaLuz, and this 
was what fans requested since the beginning of EURO 2004! Greek and 
Portuguese spectators are applauding the Greek team during their snake 
dance. The whole planet does, too. On 04 July 2004 everybody belongς to the 
National football team! We thank you for these unforgettable moments. The 
Hellenic ςουΙ won in the Portugueςe field. 



WERTE : € 0,47 (1.000.000 Stueck) (Freie Kompositionen) 
€0,65 (1.000.000 Stueck) (Freie Kompositionen) 
€ 1,00 (3.000.000 Stueck) (Freie Kompositionen) 
€ 2,88 ( 500.000 Stueck) (Freie Kompositionen) 

FORMAT : 27 X 40 mm, in Blaettern zu 25 Stueck; ferner 
werden 200.000 kleine Blaetter zu 4 Stueck 
gedruckt. 

ENTWURF & ADAPTION : Myrsini Vardopoulou, Anthoula Lygka 
DRUCKMETHODE : Vielfarbiges (OFFSET) 
DRUCK : "ALEX. MATSOUKIS" A.G. 
UMLAUF-VERFUGBARKEIT : Der erste Umlauftag ist der 16. Juli 2004. Die 
Serie wird bis zum 15. Juli 2005, insofern sie nicht vorher vergriffen ist, bei 
den lokalen Postaemtern sowie beim Zentralen Philatelistischen Dienst 
erhaeltlich, falls nicht frueher vergriffen. 

Herausgegeben werden ferner: 

ERSTTAGSBRIEFE (40.000 Stueck) 
Erhaeltlich zum Einzelpreis von € 6,25 beim Zentralen Philatelistischen 
Dienst (Vyssis Str. 2 und Aiolou, 101 88 Athen), sowie landesweit in 
Kleinmengen bei den zentralen Postaemtern. 
STANDARDPRODUKT "KLEINE BLAETTER" (200.000 Stueck) 
Erhaeltlich zum Einzelpreis von € 5,00 beim Zentralen Philatelistischen 
Dienst (Vyssis Str. 2 und Aiolou, 101 88 Athen), sowie bei den zentralen 
Postaemtern. 
SAMMLER GEDENKALBEN (150.000 Stueck) 
Die werden Texte und Fotos ueber die Griechische Fussball 
Nationalmannschaft einschliessen. Die werden zwei verschiedene 
persoenliche Briefmarkenboegen enthalten, die die Fussballspieler, den 
Trainer und Fotos ueber die Geschichte der Mannschaft bis zum EURO 2004 
Triumph abbilden werden. Erhaeltlich zum Einzelpreis von € 20,00 beim 
Zentralen Philatelistischen Dienst (Vyssis Str. 2 und Aiolou, 101 88 Athen), 
sowie bei den zentralen Postaemtern. 
PERSOENLICHE BRIEFMARKENBOEGEN (50.000 Stueck) 
Die Serien-Briefmarke zum Frankierwert von € 0,47 wird ausserdem auf DIN 
A4-Boegen gedruckt. Jeder Bogen wird aus 15 Briefmarken und 15 
dazugehoerigen Bogenraendern bestehen, jeweils paarweise miteinander 
verbunden, d.h. Briefmarke und weisser Bogenrand zusammen, und 
ausschliesslich als vollstaendiger Bogen zum Preis von € 15,00 erhaeltlich 
sein. 

Es wird notiert, dass die Ersttagsbriefe, sowie die Sammler Gedenkalben 
am 30. Juli 2004 in Umlauf kommen. 

Vormerkungen fuer Ersttagsbriefe und Sammler Gedenkalben koennen bei 
den lokalen Postaemtern bis zum 28. Juli 2004 vorgenommen werden. In 
jedem Fall erfolgt die Ausgabe streng nach der Rangfolge der Interessenten, 
die ELTA behaelt sich jedoch das Recht vor, die Wuensche der Kunden auch 
teilweise zu erfuellen. 

Die Briefmarkensammler haben die Moeglichkeit, ihre philatelistischen 
Sammelobjekte beim Zentralen Philatelistischen Dienst mit dem 
Sonderersttagsstempel abstempeln zu lassen unter der Voraussetzung, 
irgendeine Marke der Serie auf diese geklebt zu haben. 

Es war kein Traum, sondern sehr sehr real: Griechenland ist Europameister! 
Was die Griechen erleben ist unbeschreibbar. Thodoris Zagorakis hebt das 
Pokal, Griechische und Portugiesische Zuschauer jubeln zusammen. Am 04. 
Juli 2004 alle gehoeren zur Griechischen Nationalmannschaft. Wir danken 
euch fuer diesen magischen Moment. Die Griechische Seele hat gesiegt. 


