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Αλήθεη ζηελ 6.3.1.1/ 147  /213.2/ 17.08.2022  Δηδηθή Δγθύθιην 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 

1. Αλαθνηλώλεηαη όηη ζηηο ζηις 14 επηεμβρίοσ 2022 ζα θπθινθνξήζεη ε 8ε Αλακλεζηηθή Σεηξά 
Γξακκαηνζήκωλ κε ηίηιν «Πρώηοι Αζηικοί Προζθσγικοί σνοικιζμοί», ε νπνία ζα 
απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) θιάζεηο (0,90 €, 1,50 €, 2,50 € θαη 3,40 €), ζπλνιηθήο αμίαο νθηώ 
επξώ θαη ηξηάληα ιεπηώλ (8,30 €). 

 
 

 

2. Η ελ ιόγω Σεηξά ζα δηαηεζεί ζηηο παξαθάηω θιάζεηο θαη πνζόηεηεο:  
 

ΚΛΑΔΙ ΠΑΡΑΣΑΔΙ ΠΟΟΣΗΣΔ 

0,90 € Καηζαξηαλή 500.000 

1,50 € Κνθθηληά   50.000 

2,50 € Βύξωλαο 150.000 

3,40 € Νέα Ιωλία 300.000 

 
 

Τα γξακκαηόζεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Αλακλεζηηθήο Σεηξάο είλαη δηαζηάζεωλ 35 Φ 45 mm θαη ζα 
εθηππωζνύλ ζε θύιια ηωλ 25 ηεκαρίωλ.  
 

  

              

 

 

  

 
Κενηρική Τπηρεζία 

Γ/νζη Φιλοηελιζμού 
 

 

 

 

Πιεξ. : Κ. Σρνηλά 

Τει.   : 210 3353662 

Hκεξ. : 17.08.2022 

Α.Π.   : 6.3.1.1 /  147   /213.2 

 

  

              

 

 

  

 
Κενηρική Τπηρεζία 

Γ/νζη Φιλοηελιζμού 
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3. Θα παξαρζνύλ επίζεο: 

3.1 εη 4 Φακέλων Πρώηης Ημέρας Κσκλοθορίας (3.500 ζεη 4 ηεματίων) κε επηθνιιεκέλα 
ηα γξακκαηόζεκα ηεο ζεηξάο απηήο, ζθξαγηζκέλα κε ηελ ζθξαγίδα πξώηεο εκέξαο θπθινθνξίαο. 
Θα πωιείηαη πξνο δεκαηέζζερα εσρώ (14,00 €) αλά ζεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 
(11,29 € + 2,71 €). Σηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε κεηωκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ε ηηκή ηνπ ζεη 
ζα δηακνξθωζεί ζε δεθαηξία επξώ θαη είθνζη έλα ιεπηά (13,21 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 
17% (11,29 € + 1,92 €).  

 
Κωδικός: 5205344166251 

 
3.2 Πακέηο ειράς (500 ηεμάτια, αριθμημένα). Πεξηιακβάλεη ηα γξακκαηόζεκα, ην ζεη ΦΠΗΚ 
θαη ην δηαθεκηζηηθό ηεο Σεηξάο. Θα πωιείηαη πξνο ηριάνηα εσρώ (30,00 €) αλά ηεκάρην, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (24,19 € + 5,81 €). Σηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε κεηωκέλν 
ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ε ηηκή ηνπ παθέηνπ ζα δηακνξθωζεί ζε είθνζη επηά επξώ θαη πελήληα νθηώ 
ιεπηά (27,58 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% (24,19 € + 3,39 €).  

 
Κωδικός: 5205344166268 

 

Σα γραμμαηόζημα  και οι Φάκελοι Πρώηης Ημέρας Κσκλοθορίας ζα πωινύληαη από ηα Ταρ. 
Καηαζηήκαηα θαη από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ΔΛΤΑ από ηην ημέρα ηης κσκλοθορίας ηοσς 
μέτρι 13 επηεμβρίοσ 2024, εθηόο αλ εμαληιεζνύλ λωξίηεξα, ελώ ηα Πακέηα ειράς κέρξη 
εμαληιήζεωο ηωλ απνζεκάηωλ. 
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4. Οη ζπιιέθηεο θηινηειηζηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζθξαγίδνπλ ηα θηινηειηθά ηνπο 
αληηθείκελα κε ηελ ειδική αναμνηζηική ζθραγίδα ΠΡΩΣΗ ΗΜΔΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ζην 
Μέγαρο ηης Παλαιάς Βοσλής, Σηαδίνπ 13, Αζήλα, ηην Σεηάρηη, 14 επηεμβρίοσ, από 
11:00 έως 14:00, αξθεί λα έρνπλ επηθνιιεκέλα επ’ απηώλ γξακκαηόζεκα ηεο Σεηξάο, πνπ λα 
θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξώηε κνλάδα βάξνπο εζωηεξηθνύ Β’ πξνηεξαηόηεηαο, ζήκεξα 0,90 €. 
Οη ζπιιέθηεο θηινηειηζηέο κπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα απνζηείινπλ αηειώο ηα ηαρπδξνκηθά ηνπο 
αληηθείκελα ζηε Γηεύζπλζε Φηινηειηζκνύ (Αηόινπ 100, 2νο όξνθνο,  101 88 Αζήλα), κε ηελ 
πξνϋπόζεζε απηά λα θέξνπλ επηθνιιεκέλα γξακκαηόζεκα ηεο Σεηξάο, πνπ λα θαιύπηνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηελ πξώηε κνλάδα βάξνπο εζωηεξηθνύ Β’ πξνηεξαηόηεηαο, ζήκεξα 0,90 €. 
Παξαθαινύκε λα ζεκεηώλεηαη ζηνλ θάθειν απνζηνιήο ε έλδεημε «ΦΙΛΟΤΔΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΔΙΜΔΝΑ». 
 
 

 
 
 

5. Οη κόληκνη ζπλδξνκεηέο γξακκαηνζήκωλ ηεο Γηεύζπλζεο Φηινηειηζκνύ ζα εθνδηαζηνύλ κε ηα 
πξνϊόληα ηεο παξαγγειίαο ηνπο απεπζείαο από ηε Γηεύζπλζε Φηινηειηζκνύ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
ν ινγαξηαζκόο ηνπο ζα έρεη ηξνθνδνηεζεί επαρκώς 15 ημέρες πριν από ηην ημερομηνία 
κσκλοθορίας ηης ειράς. 

 

 

Πίνακας Παραληπηών:  
                        
1. Πξόεδξνο Γ.Σ ΔΛΤΑ       
(e-απνζηνιή)                                                                       
2. Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο ΔΛΤΑ                                                                   
(e-απνζηνιή)  
3. Δληεηαικέλνο Σύκβνπινο ΔΛΤΑ                                                      
(e-απνζηνιή)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Γεληθόο Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο                                                                    
(e-απνζηνιή)                                                                                                
5. Όιεο νη Υπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ΔΛΤΑ  
6. Πίλαθαο παξαιεπηώλ πνπ έρεη ζηαιεί 
ζην ηκήκα δηεθ/ζεο Κ.Υ. ΔΛΤΑ   

 

 

 

 

 

    

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΦΙΛΟΣΔΛΙΜΟΤ 

 
 


