




 
 

Ανήκει στην 6.3.1.2/ 02 / 213.2 / 11.01.2022  Ειδική Εγκύκλιο 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

1. Ανακοινώνεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2022 θα κυκλοφορήσει η 1η Αναμνηστική Σειρά 

Γραμματοσήμων με τίτλο «Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO», 

η οποία θα αποτελείται από τέσσερις (4) κλάσεις (0,40 €, 0,50 €, 1,90 € και 3,40 €), συνολικής 

αξίας έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (6,20 €).  

 

2. Η εν λόγω Σειρά θα διατεθεί  στις παρακάτω κλάσεις  και ποσότητες :  

 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

0,40 € ΗΡΑΙΟ ΣΑΜΟΥ 25.000 γραμματόσημα 

0,50 € ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ 25.000 γραμματόσημα 

1,90 € ΑΡΧΑΙΑ ΤΙΡΥΝΘΑ 25.000 γραμματόσημα 

3,40 € ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΙΓΕΣ 25.000 γραμματόσημα 

 

 

3. Θα παραχθούν επίσης: 

3.1 Αριθμημένο Λεύκωμα Σειράς (400 τεμάχια). Θα πωλείται προς είκοσι τρία ευρώ 

(23,00 €) ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (18,55 € + 4,45 €). Στις περιοχές που 

υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή του λευκώματος θα διαμορφωθεί σε είκοσι ένα 

ευρώ και εβδομήντα λεπτά (21,70 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% (18,55 € + 3,15 €).  

  

              

 

 

  

 
Κεντρική Υπηρεσία 

Δ/νση Φιλοτελισμού 
 

 



 

Κωδικός: 5205344164998 

 

3.2 Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (3.500 σετ των 2 τεμαχίων) με επικολλημένα 

τα γραμματόσημα της σειράς αυτής. Θα πωλούνται προς εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (9,50 €) 

ανά σετ 2 τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (7,66 € + 1,84 €). Στις περιοχές που 

υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή τεμαχίου θα διαμορφωθεί σε οκτώ ευρώ και 

ενενήντα έξι λεπτά (8,96 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17% (7,66 € + 1,30 €).  

 

Κωδικός: 5205344164981 

Τα γραμματόσημα και οι Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας θα πωλούνται από τα Ταχ. 

Καταστήματα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ  από την ημέρα της κυκλοφορίας τους 

μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2024, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα, ενώ τα Αριθμημένα Λευκώματα 

Σειράς μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 



 

4. Οι συλλέκτες φιλοτελιστές, θα έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν τα φιλοτελικά τους 

αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στο 

Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αθηνών, Αιόλου 100, 105 64 Αθήνα, την Πέμπτη, 3 

Φεβρουαρίου 2022, από 9:00 έως 13:00, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ’ αυτών 

γραμματόσημα της Σειράς, ελάχιστης αξίας 0,90 €. Οι συλλέκτες φιλοτελιστές μπορούν εναλλακτικά 

να αποστείλουν ατελώς τα ταχυδρομικά τους αντικείμενα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100, 

2ος όροφος,  101 88 Αθήνα), με την προϋπόθεση αυτά να φέρουν επικολλημένα γραμματόσημα της 

Σειράς, ελάχιστης αξίας 0,90 €.  Παρακαλούμε να σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη 

«ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ». 

 

5. Οι μόνιμοι συνδρομητές γραμματοσήμων της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού θα εφοδιαστούν με τα 

προϊόντα της παραγγελίας τους, απευθείας από τη Διεύθυνση Φιλοτελισμού, με την προϋπόθεση ότι 

ο λογαριασμός τους θα έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

κυκλοφορίας της Σειράς. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ΑΠΟ ΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

 
 


