








 

 

 
 
 
 

Ανήκει στην 5.3.1/ 07 /213.2/ 25.02.2021  Ειδική Εγκύκλιο 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  

1. Ανακοινώνεται ότι στις 25 Μαρτίου 2021 θα κυκλοφορήσει η 2η Αναμνηστική Σειρά 

Γραμματοσήμων με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ 1821 - 2021 Όρκοι και Θυσίες για την Ελευθερία», η 

οποία θα αποτελείται από τέσσερις (4) κλάσεις, συνολικής  αξίας οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών 

(8,20 €).  

 

 

Η εν λόγω Σειρά πρόκειται να διατεθεί  στις παρακάτω κλάσεις  και ποσότητες :  

 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

0,20 € 

O πατριωτικός όρκος των Ελλήνων 

Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville (1835-1885) 

Επιχρωματισμένη λιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, συλλογή 

Χαρακτικών 

421.000 

 

 

1,00 € 

Ο ηρωισμός των γυναικών του Σουλίου 

Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville (1835-1885) 

Eπιχρωματισμένη λιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, συλλογή 

Χαρακτικών 

100.000 

 

3,00 € 
Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη 

Jean Charles Langlois (1789-1870) 
150.000 

   

 

  

 
Κεντρική Υπηρεσία 

Δ/νση Φιλοτελισμού 
 

 

 

 



 

 

Επιχρωματισμένη λιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, συλλογή 

Χαρακτικών 

4,00 € 

Ό Όρκος 

Διονύσιος Τσόκος (1814/20- 1862) 

Ελαιογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, συλλογή Ζωγραφικών 

150.000 

 

Τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης Αναμνηστικής Σειράς θα είναι διαστάσεων 35 Χ 45 χιλ. και 

θα εκτυπωθούν σε φύλλα των 25 τεμαχίων. 

 

2. Θα εκδοθούν επίσης : 

 

2.1 Εικονογραφημένοι Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (5.000 σετ 4 τεμαχίων)  

με επικολλημένα τα γραμματόσημα της σειράς αυτής. Θα πωλούνται προς δεκατρία ευρώ 

(13,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (10,48 € + 2,52 €). Στις περιοχές που υπάγονται 

σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή του σετ θα διαμορφωθεί σε δώδεκα ευρώ και είκοσι έξι 

λεπτά (12,26 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17% (10,48 € + 1,78 €).  

Η μέγιστη ποσότητα αγοράς ανά συναλλαγή ορίζεται στα τέσσερα (4) τεμάχια. 

 

 

2.2 Αριθμημένοι Ειδικοί Αναμνηστικοί Φάκελοι (1.000 τεμάχια) με επικολλημένο το 

γραμματόσημο κλάσης 1,00 € της σειράς αυτής, και σφραγισμένο με το Χρονολογικό Σήμαντρο 

του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2021. Θα πωλούνται προς 

τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3,63 € + 

0,87 €). Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή των φακέλων θα 

διαμορφωθεί σε τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (4,25 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

17% (3,63 € +0,62 €). 

Η μέγιστη ποσότητα αγοράς ανά συναλλαγή ορίζεται στα τρία (3) τεμάχια. 

 



 

 

 

2.3  Αριθμημένα Τευχίδια (5.000 τεμάχια), που θα περιλαμβάνουν ειδικό αριθμημένο φύλλο 

σε κομμιωμένο χαρτί με τα τέσσερα (4) γραμματόσημα της σειράς ενωμένα και με πλήρη 

οδόντωση.  Θα πωλούνται προς δώδεκα ευρώ (12,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(9,68 € + 2,32 €). Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή του 

τευχιδίου θα διαμορφωθεί σε έντεκα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (11,33 €) 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17% (9,68 € + 1,65 €).  

Η μέγιστη ποσότητα αγοράς ανά συναλλαγή ορίζεται στα τέσσερα (4) τεμάχια. 

Αποκλειστική έκπτωση 15% θα έχουν οι μόνιμοι συνδρομητές που θα έχουν στο ενεργό 

προφίλ τους το συγκεκριμένο προϊόν. Όσοι συνδρομητές επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο 

μόνιμο προφίλ τους το τευχίδιο των Αναμνηστικών Σειρών, μπορούν να απευθυνθούν στο 

τηλέφωνο 210 33 53 692 ή στο email E.Saketou@elta-net.gr, έως την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021. 

 

 

2.4 Αριθμημένα Λευκώματα Σειράς Γραμματοσήμων (500 τεμάχια). Θα πωλούνται προς 

είκοσι εννέα ευρώ (29,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (23,39 € + 5,61 €). Στις 

περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η τιμή του λευκώματος θα διαμορφωθεί 

σε είκοσι επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (27,37 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% (23,39 

+ 3,98 €).  

Η μέγιστη ποσότητα αγοράς ανά συναλλαγή ορίζεται στα τέσσερα (4) τεμάχια. 

mailto:E.Saketou@elta-net.gr


 

 

 

 

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

αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

καθώς και το Χρονολογικό Σήμαντρο του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, στο 

Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αθηνών, Αιόλου 100, 105 64 Αθήνα, από 9:00 έως 

13:00, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ’ αυτών γραμματόσημα της Σειράς ή οποιοδήποτε άλλο 

γραμματόσημο 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) για να λάβουν αποτύπωμα της ειδικής αναμνηστικής σφραγίδας 

ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και έως τις 9/4/20210 για να λάβουν αποτύπωμα του 

χρονολογικού σημάντρου. Παρακαλούμε να σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη 

«ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ». 

 

 

4. Η Διεύθυνση Φιλοτελισμού θα εκτελέσει τις παραγγελίες των μόνιμων συνδρομητών με την 

προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός τους θα έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς 10 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς. 

 

 

                       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 


