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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Ανακοινώνεται ότι, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλίας, τα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία θα κυκλοφορήσουν ένα (1) Φυλλαράκι Τεσσάρων (4) Έγγομων Προσωπικών 

Γραμματοσήμων με τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας» με ανάλογα εικαστικά, συνολικής αξίας 

τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60 €), το οποίο θα είναι διαθέσιμο από το Σάββατο 30 

Ιουλίου 2022.  

 

 

2. ΠΡΟΪΟΝ 

«Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας» 

 

 Περιγραφή: Πρόκειται για Φυλλαράκι διαστάσεων 90 X 190 mm, το οποίο περιέχει 

τέσσερα (4) Έγγομα Προσωπικά Γραμματόσημα πλήρους οδόντωσης, με παραστάσεις 

σχετικές με το θέμα. Κάθε γραμματόσημο έχει διάσταση 42 Χ 52 mm και αξία ενενήντα 

λεπτά (0,90 €), που καλύπτει τέλος ταχυδρόμησης απλής αλληλογραφίας πρώτης μονάδας 

βάρους (20 gr) εσωτερικού, Β’ Προτεραιότητας.  

 Ποσότητα: Θα παραχθούν εκατό χιλιάδες (100.000) τεμάχια 

 Τιμή: Θα διατίθεται προς τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3,60 €) ανά τεμάχιο 

 Μέθοδος εκτύπωσης: Πολυχρωμία Offset 

 Προσαρμογή – Σχεδίαση: Θεανώ Βενιέρη 
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Κωδικός: 5205344166510 
 

 

3. ΔΙΑΘΕΣΗ 

Το παραπάνω προϊόν θα διατίθεται από τις 30 Ιουλίου 2022 από: 

 το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) των Ελληνικών Ταχυδρομείων www.elta.gr  

 τα Ταχυδρομικά Καταστήματα του Δικτύου ΕΛΤΑ. 

 

4. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Παράλληλα θα κυκλοφορήσει η ακόλουθη Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα, με την οποία θα 

πραγματοποιηθεί σφράγιση το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022, στο Ταχυδρομικό Κατάστημα 

Πλατείας Συντάγματος, Μητροπόλεως 2, 105 63 Αθήνα, από 09:00 έως 13:00.   

 

http://www.elta.gr/


3 

 

 

Η Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα θα είναι διαθέσιμη, επίσης, για τρεις (3) συνεχόμενες Πέμπτες 

από την ημερομηνία κυκλοφορίας της, στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Πλατείας 

Συντάγματος, Μητροπόλεως 2, 105 63 Αθήνα, από 09:00 έως 13:00.  

 

Τα τέλη για κάθε αποτύπωμα ορίζονται κατ’ ελάχιστο στην αξία της πρώτης μονάδας βάρους 

εσωτερικού (20 gr), Β’ προτεραιότητας, σήμερα 0,90 €. Όσα αντικείμενα προορίζονται για 

ταχυδρόμηση, θα πρέπει να φέρουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση αντίστοιχα τέλη 

εσωτερικού ή εξωτερικού ή ειδικής διαχείρισης.   

 

Εναλλακτικά οι συλλέκτες φιλοτελιστές μπορούν να στείλουν ατελώς τα ταχυδρομικά τους 

αντικείμενα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Αιόλου 100, 2ος όροφος, 101 88 Αθήνα, αρκεί να 

έχουν επικολλημένα επ’ αυτών γραμματόσημα, ελάχιστης αξίας πρώτης μονάδας βάρους 

εσωτερικού (20 gr), Β’ προτεραιότητας, σήμερα 0,90 €. Τα αιτήματα για σφράγιση 

ταχυδρομικών αντικειμένων με την Αναμνηστική Σφραγίδα γίνονται δεκτά για διάστημα 60 

ημερών από την κυκλοφορία της Αναμνηστικής Σφραγίδας (η ημερομηνία αποστολής 

αποδεικνύεται από το χρονολογικό σήμαντρο του Ταχυδρομικού Καταστήματος κατάθεσης). 

Tα φιλοτελικά αντικείμενα πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του 

αποστολέα, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους. Παρακαλούμε να 

σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη «ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ».    

 

Στο τέλος του έτους, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα διαθέσουν Σετ Φακέλων Αναμνηστικών 

Σφραγίδων (Φ.Α.Σ.), προκειμένου να διευκολύνουν τους συλλέκτες Αναμνηστικών Σφραγίδων. 

Κάθε φάκελος θα φέρει γραμματόσημο αξίας πρώτης μονάδας βάρους εσωτερικού (20 gr), Β’ 

προτεραιότητας, σήμερα 0,90€ και θα είναι σφραγισμένος με μια εκ των Ειδικών Αναμνηστικών 

Σφραγίδων του έτους 2022. 

 

                                                                                                                                       

 ΑΠΟ ΤΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

        


