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Πληρ. : Κ. Σχοινά 

Τηλ.   : 210 3353662 

Hμερ. : 13.10.2022 

Α.Π.   : 6.3.1.1 /  158    /213.2 

 

     Ανήκει στην 6.3.1.1/ 158  /213.2/ 13.10.2022  Ειδική Εγκύκλιο 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

1. Ανακοινώνεται ότι στις 10 Νοεμβρίου 2022 θα κυκλοφορήσει η 10η Αναμνηστική Σειρά 

Γραμματοσήμων με τίτλο «Χριστούγεννα 2022», η οποία θα αποτελείται από τέσσερις (4) 

κλάσεις (0,90€, 0,90€, 1,00€ και 1,00€), συνολικής αξίας τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (3,80 €). 

 

 
 

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

 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

0,90 € Καρυοθραύστης 250.000 

0,90 € Αρλεκίνος 250.000 

1,00 € Μπαλαρίνα 250.000 

1,00 € Αλογάκι 250.000  
 

 

  

              

 

 

  

 
Κεντρική Υπηρεσία 

Δ/νση Φιλοτελισμού 
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Τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης Αναμνηστικής Σειράς είναι διαστάσεων 35 Χ 45 mm και θα 

εκτυπωθούν σε φύλλα των 25 τεμαχίων. Επιπλέον θα τυπωθούν 5.000 αριθμημένα 

φυλλαράκια. 

 
Τα Αριθμημένα Φυλλαράκια θα περιλαμβάνουν μία (1) μονή σειρά γραμματοσήμων και θα πωλούνται 

προς τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (3,80 €), δηλαδή όση είναι και η ονομαστική αξία των 

γραμματοσήμων που περιλαμβάνονται σε αυτά.  

 

3. Θα παραχθούν επίσης: 

 

3.1 Σετ 2 Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (3.500 σετ 2 τεμαχίων) με επικολλημένα τα 

γραμματόσημα της σειράς αυτής, σφραγισμένα με την σφραγίδα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. Θα 

πωλείται προς επτά ευρώ (7,00 €) ανά σετ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5,64 € + 1,36 €). 

Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., η τιμή του σετ θα διαμορφωθεί σε έξι 

ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (6,59 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17% (5,64 € + 0,95 €).  

 
Κωδικός: 5205344166688 
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3.2 Τευχίδια με Αυτοκόλλητα Γραμματόσημα (15.000 τεμάχια), καθένα από τα οποία περιέχει 

δέκα (10) αυτοκόλλητα γραμματόσημα κλάσης 0,90 €. Θα πωλούνται προς εννέα ευρώ (9,00 

€) το καθένα. 

 

 
                                    Κωδικός: 5205344166664 

 

3.3 Τευχίδια με Αυτοκόλλητα Γραμματόσημα (5.000 τεμάχια), καθένα από τα οποία περιέχει 

δέκα (10) αυτοκόλλητα γραμματόσημα κλάσης 1,00 €. Θα πωλούνται προς δέκα ευρώ (10,00 

€) το καθένα. 

 
Κωδικός: 5205344166671 

 

3.4 Πακέτο Σειράς (500 τεμάχια, αριθμημένα). Περιλαμβάνει τα γραμματόσημα, το σετ ΦΠΗΚ, 

τα τευχίδια αυτοκόλλητων γραμματοσήμων, το φυλλαράκι και το διαφημιστικό της Σειράς. Θα 

πωλείται προς σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (32,26 € + 

7,74 €). Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., η τιμή του πακέτου θα 

διαμορφωθεί σε τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (37,74 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 17% (32,26 € + 5,48 €).  
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Κωδικός: 5205344166695 

 

Τα γραμματόσημα, οι Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα τευχίδια αυτοκόλλητων 

γραμματοσήμων και το φυλλαράκι θα πωλούνται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ από την ημέρα της κυκλοφορίας τους μέχρι 9 Νοεμβρίου 2023, 

εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα, ενώ τα Πακέτα 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, 10 Νοεμβρίου 

2022, από 9:00 έως 14:00, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ’ αυτών γραμματόσημα της Σειράς, που 

να καλύπτουν τουλάχιστον την πρώτη μονάδα βάρους εσωτερικού Β’ προτεραιότητας, σήμερα 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, που να καλύπτουν 

τουλάχιστον την πρώτη μονάδα βάρους εσωτερικού Β’ προτεραιότητας, σήμερα 0,90 €. Παρακαλούμε 

να σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη «ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ». 
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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 

 
 


