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Ανήκει στην 6.3.1/ 77 /244.3/ 30.09.2021 Ειδική Εγκύκλιο 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

1. Σας πληροφορούμε ότι, με αφορμή την Τελετή  Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία 
Ολυμπία και την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή των Χειμερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων «Beijing 2022» στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα 
κυκλοφορήσουν τα ακόλουθα φιλοτελικά προϊόντα, σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που 
αρχικά είχαν προγραμματιστεί, λόγω της αυξημένης ζήτησης από το φιλοτελικό κοινό: 

 

1.1 Ειδικοί Αναμνηστικοί Αριθμημένοι Φάκελοι  με  γραμματόσημο και σφραγίδα «ΑΦΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 2022»  
 Ποσότητα: Θα παραχθούν επτακόσια (700) τεμάχια. 
 Τιμή: Θα διατίθενται προς τέσσερα ευρώ (4,00 €) ανά τεμάχιο.  

 

 
 

κωδικός: 5205344164509   
 

1.2     Ειδικοί Αναμνηστικοί Αριθμημένοι Φάκελοι  με  γραμματόσημο και σφραγίδα  
«ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 2022»  
 Ποσότητα: Θα παραχθούν επτακόσια (700) τεμάχια. 

 Τιμή: Θα διατίθενται προς τέσσερα ευρώ (4,00 €) ανά τεμάχιο.  

 
κωδικός: 5205344164516 

 

  

    

  

 
Κεντρική Υπηρεσία 
Δ/νση Φιλοτελισμού 

 

 

6 7 



 

 

 

2 

1.3    Μεμονωμένα Προσωπικά Γραμματόσημα με βινιέτα «Ολυμπιακή Φλόγα»: 
 
Τα μεμονωμένα αυτά προσωπικά γραμματόσημα με βινιέτα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την 
ταχυδρόμηση απλής αλληλογραφίας εσωτερικού, Β’ προτεραιότητας, βάρους 20 γρ. (σήμερα 0,90 €). 

 

 
 

            Κωδ. Γραμματοσήμου: 5205344164523 / Κωδ. Βινιέτας: 5205344164530  

 

 Ποσότητα: Θα παραχθούν χίλια τριακόσια (1.300) τεμάχια. 
 Τιμή: Θα διατίθενται προς ενενήντα λεπτά (0,90 €) ανά τεμάχιο.  
 
2. ΔΙΑΘΕΣΗ: 
 
2.1   Οι Ειδικοί Αναμνηστικοί Φάκελοι με  γραμματόσημο και σφραγίδα «ΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΦΛΟΓΑΣ 2022» και οι Ειδικοί Αναμνηστικοί Φάκελοι  με  γραμματόσημο και σφραγίδα  
«ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 2022» θα πωλούνται από τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 
2021 και από την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 αντίστοιχα, από: 
 
 το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) των Ελληνικών Ταχυδρομείων www.elta.gr  
 τα Ταχ/κά Καταστήματα του Δικτύου ΕΛΤΑ 
 
2.2 Τα μεμονωμένα προσωπικά γραμματόσημα θα διατίθενται από τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 
2021 από τα Ταχ/κά Καταστήματα του Δικτύου ΕΛΤΑ. 

 
3.       Παράλληλα θα κυκλοφορήσουν οι δύο ακόλουθες Ειδικές Αναμνηστικές Σφραγίδες : 

 

 

4. Τα τέλη για κάθε αποτύπωμα ορίζονται κατ’ ελάχιστο στην αξία των 0,90 €. Όσα αντικείμενα 
προορίζονται για ταχυδρόμηση θα πρέπει να φέρουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση αντίστοιχα τέλη 
εσωτερικού ή εξωτερικού ή ειδικής διαχείρισης.   
 
5. Όσοι επιθυμούν να λάβουν το αποτύπωμα των πιο πάνω Αναμνηστικών Σφραγίδων, μπορούν να 
στείλουν ταχυδρομικώς τα φιλοτελικά αντικείμενά τους μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022 στη 
Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Αιόλου 100, 2ος όροφος, 101 88 Αθήνα. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία 
αποστολής θα αποδεικνύεται από το χρονολογικό σήμαντρο του Ταχυδρομικού Καταστήματος 
κατάθεσης. Στον φάκελο πρέπει να εσωκλείεται το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση του 
αποστολέα για να είναι δυνατή η επιστροφή των σφραγισμένων αντικειμένων στους ενδιαφερόμενους. 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

http://www.elta.gr/

