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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
“Ελλάδα-Κύπρος 2013”

Άρθρο 1. Διοργάνωση
1.1. Η Εθνική Φιλοτελική Έκθεση “Ελλάδα-Κύπρος 
2013” διοργανώνεται από την Ελληνική Φιλοτελική 
Εταιρεία και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φι-
λοτελικής Οµοσπονδίας.
1.2. Η Έκθεση “Ελλάδα-Κύπρος 2013” θα διεξαχθεί 
στο Σπίτι της Κύπρου, στο µέγαρο της Κυπριακής 
Πρεσβείας, οδός Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα.
1.3. Τα εκθέµατα θα κατανεµηθούν σε δύο χρονικές 
περιόδους: Αυτά της Α΄ περιόδου θα εκτεθούν από 
21 έως 30 Οκτωβρίου, ενώ της Β΄ περιόδου από 31 
Οκτωβρίου έως 8 Νοεµβρίου 2013. 

Άρθρο 2. Κανονισµοί
2.1. Στην Έκθεση “Ελλάδα-Κύπρος 2013” ισχύουν οι 
εξής κανονισµοί:

- Ο Γενικός Κανονισµός Εθνικών Εκθέσεων της 
ΕΦΟ (στο εξής Κανονισµός της ΕΦΟ).

- Ο Ειδικός Κανονισµός της Έκθεσης “Ελλάδα-
Κύπρος 2013”.

2.2. Σε ζητήµατα που δεν επιλαµβάνονται οι παρα-
πάνω κανονισµοί, ισχύουν:

- Οι Γενικοί Κανονισµοί περί Εκθέσεων της FIP 
(GREX) και της FEPA (FREGEX).

- Ο Γενικός Κανονισµός της FIP για την αξιολόγη-
ση εκθεµάτων σε Εκθέσεις FIP (GREV).

- Οι Ειδικοί Κανονισµοί της FIP για την αξιολόγηση 
των εκθεµάτων σε Εκθέσεις FIP (SREV).

2.3. Τα εκθέµατα της Ανοικτής Τάξης (Open Philate-
ly) θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τις “Οδηγίες για την 
αξιολόγηση εκθεµάτων Ανοικτής Τάξης” της FIP.

Άρθρο 3. Όροι συµµετοχής
3.1. Η συµµετοχή στην Κατηγορία Συναγωνισµού εί-
ναι ανοικτή στα µέλη ελληνικών φιλοτελικών σωµα-
τείων µελών της ΕΦΟ, καθώς και στα µέλη σωµα-
τείων εξωτερικού αναγνωρισµένων από τις οικείες 
Οµοσπονδίες-µέλη της FIP ή της FEPA.
3.2. Στην τάξη της Φιλοτελικής Φιλολογίας τα εκθέ-
µατα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί/δηµοσιευτεί µετά 
την

- 1η Ιανουαρίου 2009, αν πρόκειται για βιβλία ή 
µελέτες.

- 1η Ιανουαρίου 2012, αν πρόκειται για περιοδικά, 
περιοδικές εκδόσεις ή καταλόγους γραµµατο-
σήµων.

Άρθρο 4. Τάξεις εκθεµάτων
4.1. Τα εκθέµατα κατατάσσονται στις ακόλουθες Κα-
τηγορίες και Τάξεις:
Κατηγορία Εκτός Συναγωνισµού

Α1. Επίτιµη Τάξη - Εκθέµατα ειδικού και σπουδαί-
ου φιλοτελικού ενδιαφέροντος.

Α2. Επίσηµη Τάξη - Εκθέµατα Ταχυδροµικών Υπη-
ρεσιών, Ταχυδροµικών Μουσείων, εταιρειών 
εκτύπωσης γραµµατοσήµων, σχεδιαστών ή 
χαρακτών γραµµατοσήµων κτλ.

Α3. Τάξη Ελλανοδικών - Εκθέµατα µελών της Ελ-
λανοδίκου Επιτροπής της Έκθεσης “Ελλάδα-
Κύπρος 2013”.

Α4. Τάξη λοιπών εκθεµάτων - Εκθέµατα εκτός συ-
ναγωνισµού που δεν ανήκουν στις Τάξεις Α1, 
Α2 και Α3.

Κατηγορία Συναγωνισµού
Β1. Διακεκριµένη Τάξη - Περιλαµβάνει τα εκθέµα-

τα του σχετικού Πίνακα της ΕΦΟ, σύµφωνα µε 
το άρθρο 5.11 του Κανονισµού της ΕΦΟ.

Γ1. Τάξη Παραδοσιακού Φιλοτελισµού
Γ2. Τάξη Ταχυδροµικής Ιστορίας
Γ3. Τάξη Ταχυδροµικών Μονοφύλλων
Γ4. Τάξη Αεροφιλοτελισµού
Γ5. Τάξη Αστροφιλοτελισµού
Γ6. Τάξη Χαρτοσήµων
Γ7. Τάξη Θεµατικού Φιλοτελισµού
Γ8. Τάξη Μαξιµαφιλίας
Γ9. Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας
Δ1. Τάξη Νεότητας - Ηλικία εκθέτη* µέχρι 15 ετών
Δ2. Τάξη Νεότητας - Ηλικία εκθέτη* 16-18 ετών
Δ3. Τάξη Νεότητας - Ηλικία εκθέτη* 19-21 ετών

*την 1η Οκτωβρίου 2013.
Ε1. Τάξη Ενός Πλαισίου (περιλαµβάνονται και εκ-

θέµατα της Τάξης Νεότητας και της Ανοικτής 
Τάξης)

Ζ1. Ανοικτή Τάξη
4.2. Ο εκθέτης στην αίτησή του δηλώνει την κατά 
την κρίση του κατάταξη του εκθέµατός του.
4.3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
µετάταξης οποιουδήποτε εκθέµατος.

Άρθρο 5. Βραβεύσεις
5.1. Τα εκθέµατα κρίνονται από την Ελλανόδικο Επι-
τροπή.
5.2. Σε κάθε έκθεµα απονέµεται Πιστοποιητικό, στο 
οποίο αναγράφεται ευκρινώς η βαθµίδα του µεταλλί-
ου. Δεν προβλέπονται µετάλλια, προβλέπονται όµως 
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κανονικά τα Μεγάλα Βραβεία, τα Ειδικά Δώρα κτλ.
5.3. Απονέµονται τρία Μεγάλα Βραβεία, σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.3 του Κανονισµού 
της ΕΦΟ.

- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεµα της 
Τάξης Β1 (Διακεκριµένης Τάξης).

- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεµα των 
Τάξεων Συναγωνισµού Γ1-Γ9, κατοίκων Ελλά-
δας.

- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεµα των 
Τάξεων Συναγωνισµού Γ1-Γ9, κατοίκων αλλοδα-
πής.

5.4. Απονέµονται Βραβεία Καλύτερου Εκθέµατος 
Ανοικτής Τάξης και Τάξης Ενός Πλαισίου, υπό τις 
προϋποθέσεις ότι (α) τα προς βράβευση εκθέµατα 
έχουν αποσπάσει τουλάχιστον 85 βαθµούς και (β) 
συµµετέχουν τουλάχιστον τρία εκθέµατα στην αντί-
στοιχη Τάξη. 
5.5. Για τις Τάξεις Συναγωνισµού, πλην των Ε1 και Ζ1, 
προβλέπονται οι εξής βαθµίδες µεταλλίου:

- Μεγάλο Χρυσό (90 βαθµοί και άνω)
- Χρυσό (85-89 βαθµοί)
- Μεγάλο Επίχρυσο (80-84 βαθµοί)
- Επίχρυσο (75-79 βαθµοί)
- Μεγάλο Αργυρό (70-74 βαθµοί)
- Αργυρό (65-69 βαθµοί)
- Επάργυρο (60-64 βαθµοί)
- Χάλκινο (55-59 βαθµοί)
Για τα εκθέµατα µε βαθµολογία µικρότερη των  55 
βαθµών προβλέπεται Πιστοποιητικό Συµµετοχής.

5.6. Για τις Τάξεις Ε1 και Ζ1 προβλέπονται οι εξής 
βαθµίδες µεταλλίου:

- Χρυσό (85 βαθµοί και άνω)
- Επίχρυσο (75-84 βαθµοί)
- Αργυρό (65-74 βαθµοί)
- Χάλκινο (55-64 βαθµοί) και
Για τα εκθέµατα µε βαθµολογία µικρότερη των  55 
βαθµών προβλέπεται Πιστοποιητικό Συµµετοχής.

Άρθρο 6. Μέγεθος και διάθεση πλαισίων
6.1. Οι ωφέλιµες διαστάσεις των πλαισίων είναι 1,00 
µ. (πλάτος) επί 1,20 µ. (ύψος). Σε κάθε πλαίσιο το-
ποθετούνται 16 φύλλα εκθέµατος (4 σειρές των 4 
φύλλων η κάθε µία), προτεινόµενων διαστάσεων 
210x297 χιλ. (Α4). Ελαφρώς φαρδύτερα φύλλα µπο-
ρούν να εκτεθούν, µε πρόβλεψη για µικρή αλληλοε-
πικάλυψη. Για φύλλα µεγάλων διαστάσεων απαιτείται 
η έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
6.2. Για κάθε έκθεµα των Τάξεων Α1-Α4 διατίθενται 
µέχρι 8 πλαίσια. 
6.3. Για κάθε έκθεµα της Τάξης Β1 διατίθενται 8 
πλαίσια.
6.4. Για κάθε έκθεµα των Τάξεων Γ1-Γ8 διατίθενται 
5 ή 8 πλαίσια, ως εξής: Στο έκθεµα θα διατεθούν 8 
πλαίσια αν σε προηγούµενη έκθεση υπό την αιγίδα 
της FIP, της FEPA ή της ΕΦΟ, έχει αποσπάσει του-
λάχιστον 85 βαθµούς και ο εκθέτης το επιθυµεί. Αν 
όµως κατά το παρελθόν έχει εκτεθεί σε 8 πλαίσια, 
πρέπει να εκτεθεί και πάλι σε 8 πλαίσια. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, στο έκθεµα θα διατεθούν 5 πλαίσια.
6.5. Για κάθε έκθεµα των Τάξεων Δ1-Δ3 τα πλαίσια 
διατίθενται ως εξής:
Τάξη Δ1: 3-4 πλαίσια
Τάξη Δ2: 3-5 πλαίσια
Τάξη Δ3: 4-5 πλαίσια
6.6. Για κάθε έκθεµα της Τάξης Ζ1 διατίθενται εν γέ-

νει 2-5 πλαίσια. Θα διατεθούν 8 πλαίσια αν σε προη-
γούµενη έκθεση υπό την αιγίδα της FIP, της FEPA ή 
της ΕΦΟ, το έκθεµα έχει αποσπάσει τουλάχιστον 85 
βαθµούς µε 5 πλαίσια.

Άρθρο 7. Αιτήσεις και αποδοχή
7.1. Οι εκθέτες συµπληρώνουν χωριστή αίτηση για 
κάθε έκθεµα. Οι αιτήσεις συµµετοχής συνοδεύονται 
από σχέδιο της εισαγωγικής σελίδας του εκθέµατος 
γραµµένο στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά 
ή ισπανικά. 
7.2. Οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να παραληφθούν 
από την Οργανωτική Επιτροπή µέχρι 10 Ιουλίου 
2013. Μετά την υποβολή της αίτησης, ενδέχεται να 
ζητηθεί από τον αιτούντα η κατάθεση αντιγράφου 
τµήµατος ή του συνόλου του εκθέµατός του.
7.3. Η Οργανωτική Επιτροπή θα απαντήσει στις αιτή-
σεις συµµετοχής µέχρι 25 Ιουλίου 2013, γνωστοποι-
ώντας ταυτόχρονα τον αριθµό των πλαισίων που θα 
διατεθεί σε όσες αιτήσεις εγκριθούν.
7.4. Εφιστάται η προσοχή στους εκθέτες ότι τα εκ-
θέµατα θα αναρτηθούν στα πλαίσια, µόνον εφόσον 
η εισαγωγική σελίδα είναι γραµµένη στην ελληνική 
και έχει προσκοµιστεί ακριβές φωτοαντίγραφο του 
εκθέµατός τους (άρθρα 16.2 και 16.7 του Κανονι-
σµού της ΕΦΟ). Για την µετατροπή στα ελληνικά της 
εισαγωγικής σελίδας των εκθεµάτων αλλοδαπών 
εκθετών θα φροντίσει η Οργανωτική Επιτροπή.

Άρθρο 8. Δικαιώµατα συµµετοχής
8.1. Τα δικαιώµατα συµµετοχής των εκθεµάτων ορί-
ζονται ως εξής:

Τάξεις Α1-Α3: ατελώς
Τάξη Α4: 5 ευρώ/πλαίσιο συν 10 ευρώ/έκθεµα
Τάξη Β1: 5 ευρώ/πλαίσιο συν 10 ευρώ/έκθεµα
Τάξεις Γ1-Γ8: 5 ευρώ/πλαίσιο συν 10 ευρώ/έκθεµα
Τάξη Γ9: 15 ευρώ/έκθεµα
Τάξεις Δ1-Δ3: ατελώς
Τάξη Ε1: 15 ευρώ/έκθεµα
Τάξη Ζ1: 5 ευρώ/πλαίσιο συν 10 ευρώ/έκθεµα

8.2. Δικαιώµατα συµµετοχής που κατεβλήθησαν, 
δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 9. Ελλανόδικος Επιτροπή
9.1. Η σύνθεση, το έργο, οι υποχρεώσεις και τα δικαι-
ώµατα της Ελλανοδίκου Επιτροπής καθορίζονται από 
τα άρθρα 21-24 του Κανονισµού της ΕΦΟ. Οι αποφά-
σεις της Ελλανοδίκου Επιτροπής είναι τελεσίδικες.
9.2. Η σύνθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα ανα-
κοινωθεί µέχρι 10 Ιουνίου 2013.

Άρθρο 10. Διαχείριση εκθεµάτων
10.1. Εκθέµατα (εκτός εκείνων της Τάξης Φιλοτε-
λικής Φιλολογίας) που θα αποσταλούν ταχυδροµι-
κώς, ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο, πρέπει να πα-
ραληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή µέχρι 18 
Οκτωβρίου (εκθέµατα Α΄ περιόδου) ή 29 Οκτωβρί-
ου 2013 (εκθέµατα Β΄ περιόδου). 
10.2. Εκθέµατα που θα µεταφερθούν στο χώρο της 
Έκθεσης από τους ίδιους τους εκθέτες, ή εκπροσώ-
πους τους, πρέπει να παραδοθούν στις 21 Οκτωβρί-
ου, 9.00 π.µ. (εκθέµατα Α΄ περιόδου) ή 31 Οκτωβρί-
ου 2013, 9.00 π.µ. (εκθέµατα Β΄ περιόδου).
10.3. Τα εκθέµατα της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογί-
ας πρέπει να αποσταλούν σε δύο αντίτυπα και να 
παραληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή µέχρι 
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1 Οκτωβρίου 2013. Τα εκθέµατα αυτά δεν θα επι-
στραφούν στους εκθέτες. Ανά ένα αντίτυπο θα δια-
τεθούν στις φιλοτελικές βιβλιοθήκες της Ελληνικής 
Φιλοτελικής Εταιρείας και του Ταχυδροµικού Μου-
σείου.
10.4. Κάθε φύλλο εκθέµατος τοποθετείται σε προ-
στατευτικό διαφανές κάλυµµα και φέρει στην πίσω 
όψη αύξοντα αριθµό.
10.5. Η Οργανωτική Επιτροπή βεβαιώνει την παρα-
λαβή κάθε εκθέµατος. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει 
την ευθύνη τοποθέτησης και αφαίρεσης των εκθε-
µάτων από τα πλαίσια.
10.6. Τα εκθέµατα επιστρέφονται στους εκθέτες 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των τελευταίων προς την 
Οργανωτική Επιτροπή.
10.7. Η δαπάνη αποστολής του εκθέµατος προς την 
Οργανωτική Επιτροπή βαρύνει τον εκθέτη, ενώ της 
ταχυδροµικής επιστροφής του την Οργανωτική Επι-
τροπή.
10.8. Αιτήµατα για επιστροφή, µερική αντικατάσταση 
ή αφαίρεση εκθεµάτων κατά την περίοδο της Έκθε-
σης δεν γίνονται δεκτά.

Άρθρο 11. Τελωνεία
11.1. Λεπτοµέρειες των αναγκαίων τελωνειακών δι-
ατυπώσεων θα δοθούν στους ενδιαφερόµενους 
εγκαίρως µαζί µε τα απαραίτητα έγγραφα. Η Οργα-
νωτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να 
ελαχιστοποιήσει τις διατυπώσεις για την παραλαβή 
και αποστολή των εκθεµάτων.

Άρθρο 12. Μέτρα ασφαλείας
12.1. Η Οργανωτική Επιτροπή θα πάρει όλα τα απα-
ραίτητα µέτρα για την προστασία των εκθεµάτων 
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. Εντούτοις, η Οργα-
νωτική Επιτροπή, η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 
και το προσωπικό της Κυπριακής Πρεσβείας και 
του Σπιτιού της Κύπρου δεν φέρουν καµία απολύ-
τως ευθύνη για απώλεια ή ζηµία, µερική ή ολική, 
που ενδεχοµένως προκύψει σε οποιοδήποτε έκθε-
µα κατά την παραλαβή, την τοποθέτηση, την έκθε-
ση, την αφαίρεση και τη φύλαξή του, µέχρι την απο-
στολή του στον εκθέτη. Συνιστάται, συνεπώς, στους 
εκθέτες να µεριµνήσουν για την ασφαλιστική κά-
λυψη των εκθεµάτων τους κατά παντός κινδύνου, 
τόσο κατά τη µεταφορά τους προς και από το χώρο 
της Έκθεσης όσο και κατά την παραµονή τους στο 
χώρο της Έκθεσης.

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις εκθέτη
13.1. Με την υπογραφή της αίτησης συµµετοχής, ο 
εκθέτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους 
όρους του παρόντος Ειδικού Κανονισµού. Σε περί-
πτωση διαφορών στη µετάφραση, υπερισχύει το κεί-
µενο στην ελληνική γλώσσα.

13.2. Οι εκθέτες, των οποίων οι αιτήσεις συµµετο-
χής θα γίνουν αποδεκτές, αναλαµβάνουν την υπο-
χρέωση έναντι της Οργανωτικής Επιτροπής να συµ-
µετάσχουν στην Έκθεση.
13.3. Άρνηση εκ µέρους του εκθέτη της αποδοχής 
µεταλλίου που θα του απονεµηθεί από την Ελλανό-
δικο Επιτροπή συνεπάγεται τη γνωστοποίηση του 
περιστατικού στην ΕΦΟ.

Άρθρο 14. Τροποποίηση του Κανονισµού
14.1. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
αλλαγών του παρόντος Ειδικού Κανονισµού µε ταυ-
τόχρονη ενηµέρωση των εκθετών.
14.2. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί περαιτέρω 
το δικαίωµα επίλυσης οποιουδήποτε προβλήµατος 
που ενδεχοµένως ανακύψει και δεν προβλέπεται 
από τους Κανονισµούς του άρθρου 2.

Άρθρο 15. Δωσιδικία
15.1. Για κάθε νοµική διαφορά σχετική µε την Έκθε-
ση “Ελλάδα-Κύπρος 2013” αρµόδια δικαστήρια ορί-
ζονται εκείνα των Αθηνών.

Άρθρο 16. Επικοινωνία
16.1. Οργανωτική Επιτροπή - πληροφορίες: Κώστας 
Χαζάπης (210-9813127, 6945-873531).

Ταχυδροµική διεύθυνση:
 ΟΕ “Ελλάδα-Κύπρος 2013”
 Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
 Ακαδηµίας 57, 10679 Αθήνα
fax: 210-3621123
ιστότοπος: http://www.hps.gr/expo2013
e-mail: hps@hps.gr

16.2. Παρατηρητής ΕΦΟ: Βασίλης Σεκόπουλος (τηλ. 
210-8070217).

Ταχυδροµική διεύθυνση:
 Κερκύρας 18, 14671 Νέα Ερυθραία

Οι Γενικοί και Ειδικοί Κανονισμοί της FIP (GREX, GREV, SREV) και οι Οδη-
γίες για την αξιολόγηση των εκθεμάτων της πειραματικής Ανοικτής Τάξης (σε 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά) βρίσκονται ανηρτημένοι στον ιστό-
τοπο της FIP (www.f-i-p.ch). 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός (σε ελληνικά και αγγλικά), ο Γενικός Κανο-
νισμός Εθνικών Εκθέσεων της ΕΦΟ (ελληνικά μόνο), καθώς και οι Οδη-
γίες για την αξιολόγηση εκθεμάτων Ανοικτής Τάξης (σε ελληνικά και αγγλι-
κά) βρίσκονται στον ιστότοπο της Έκθεσης “Ελλάδα-Κύπρος 2013” (http:
//www.hps.gr/expo2013).




