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Άρθρο 1. Συναγωνιστικές Εκθέσεις
Οι Οδηγίες για την αξιολόγηση των εκθεµάτων Ανοι-
κτής Τάξης που ακολουθούν συντάχθηκαν αφ’ ενός 
για να βοηθήσουν τους ελλανοδίκες στην κρίση 
τους, αφ’ ετέρου για να βοηθήσουν τους εκθέτες να 
αναπτύξουν τα εκθέµατά τους.

Άρθρο 2. Κανονισµοί
Η Ανοικτή Τάξη επιδιώκει να διευρύνει το εκθεσι-
ακό πεδίο και να επιτρέψει στους φιλοτελιστές να 
περιλάβουν επιβοηθητικώς αντικείµενα από άλλους 
συλλεκτικούς τοµείς, προκειµένου να κάνουν κατα-
νοητό το εκτιθέµενο φιλοτελικό υλικό.
Η Ανοικτή Τάξη παρέχει την ευκαιρία να παρουσια-
στεί το εύρος της έρευνας που έχει πραγµατοποι-
ηθεί, επιδεικνύοντας το φιλοτελικό υλικό µέσα στο 
πολιτιστικό, κοινωνικό, βιοµηχανικό, εµπορικό, ή 
άλλο πλαίσιό του και να φανεί η ευρύτερη και βαθύ-
τερη γνώση του θέµατος.
Επιτρέποντας τη χρήση συλλεκτικών αντικειµένων 
από ένα ευρύτερο πεδίο, η Ανοικτή Τάξη στοχεύει 
επί πλέον να προσελκύσει νέους συλλέκτες στην τε-
χνική και την απόλαυση των εκθεµάτων, αποσκοπώ-
ντας να αναδειχθεί σε ένα ελκυστικό χόµπι.
2.1. Το φιλοτελικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει του-
λάχιστον το 50% του εκθέµατος.
2.2. Δεν αποτελεί απαίτηση το µη φιλοτελικό υλι-
κό να καλύπτει το ήµισυ του εκθέµατος. Η ποικιλία 
όµως του µη φιλοτελικού υλικού θα επηρεάσει την 
κρίση όσον αφορά τους επί µέρους τοµείς Επεξερ-
γασίας και Υλικού.

3: Αρχές της Σύνθεσης ενός Εκθέµατος
Τα εκθέµατα Ανοικτής Τάξης αναδεικνύουν ταυτό-
χρονα τις πτυχές του φιλοτελικού και του µη φιλο-
τελικού υλικού. Το έκθεµα πρέπει να αναπτύσσει το 
θέµα που έχει επιλεγεί κατά τρόπο ευφάνταστο και 
δηµιουργικό.
Τα εκθέµατα Ανοικτής Τάξης επιτρέπεται να περι-
λαµβάνουν:
3.1. Όλα τα είδη φιλοτελικών αντικειµένων που πε-
ριλαµβάνονται στις άλλες εκθεσιακές τάξεις (βλέπε  
κανονισµούς SREV).
3.2. Το µη φιλοτελικό υλικό µπορεί να αποτελείται 
από κάθε είδους αντικείµενα, εξαιρουµένων επικιν-

δύνων και απαγορευµένων ειδών. Τα µη φιλοτελικά 
αντικείµενα πρέπει να είναι σχετικά µε το επιλεγµέ-
νο θέµα και να χρησιµεύουν µόνο επεξηγηµατικά.
3.3. Ένα έκθεµα Ανοικτής Τάξης πρέπει να αναπτύσ-
σει το θέµα που έχει επιλεγεί κατά τρόπο ευφάντα-
στο και δηµιουργικό.
3.4. Η περιγραφή των φιλοτελικών αντικειµένων πρέ-
πει να γίνεται µε τον ορθό, φιλοτελικά, τρόπο όπως 
και σε ένα έκθεµα Ταχυδροµικής Ιστορίας ή Παρα-
δοσιακού ή Θεµατικού φιλοτελισµού, ή εκθέµατος 
άλλης τάξης.
3.5. Τα µη φιλοτελικά αντικείµενα πρέπει επίσης να 
περιγράφονται. Πρέπει, ακόµη, να είναι σχετικά και 
να βοηθούν στην ανάπτυξη του εκθέµατος.
3.6. Τα εκθέµατα είναι δυνατόν να αναπτύσσονται 
χρονολογικά, γεωγραφικά ή µε κάθε άλλο τρόπο 
που ο εκθέτης θεωρεί σκόπιµο να χρησιµοποιήσει.

Άρθρο 4. Κριτήρια για την αξιολόγηση
και την κρίση των εκθεµάτων
4.1. Η σπουδαιότητα της κατανόησης ενός εκθέµα-
τος Ανοικτής Τάξης προυποθέτει την ύπαρξη των 
απαραίτητων κειµένων που θα παρέχουν τις βα-
σικές πληροφορίες για το θέµα που έχει επιλεγεί. 
Ωστόσο, όλα τα κείµενα πρέπει να είναι συνοπτι-
κά αλλά σαφή και το µη φιλοτελικό υλικό πρέπει να 
βελτιώνει την κατανόηση του θέµατος και την ελκυ-
στικότητα του εκθέµατος.
4.2. Τα εκθέµατα Ανοικτής Τάξης θα κρίνονται από 
εξειδικευµένους, στις αντίστοιχες τάξεις, ελλανοδί-
κες. 

Επεξεργασία και Σπουδαιότητα  30
 Τίτλος και Σχέδιο Ανάπτυξης (Πλάνο) 10
 Επεξεργασία (φιλοτελικού υλικού) 5
 Επεξεργασία (µη φιλοτελικού υλικού) 5
 Σπουδαιότητα (φιλοτελικού σεναρίου) 5
 Σπουδαιότητα (µη φιλοτελικού σεναρίου) 5

Γνώση και έρευνα  35
 Γνώση και έρευνα (φιλοτελικού υλικού) 20
 Γνώση και έρευνα (µη φιλοτελικού υλικού) 15

Υλικό  30
 Κατάσταση 10
 Σπανιότητα 20

Παρουσίαση  5

Σύνολο  100
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Άρθρο 5. Επεξεργασία και Σπουδαιότητα
5.1. Δέκα συνολικά βαθµοί θα πρέπει να σχετίζονται 
µε τον Τίτλο και το Σχέδιο Ανάπτυξης, δηλαδή µε τη 
σχέση µεταξύ του τίτλου, του πεδίου του θέµατος 
και της ανάπτυξης του εκθέµατος.  
Όλα τα εκθέµατα Ανοικτής Τάξης πρέπει να έχουν 
µία εισαγωγική σελίδα που θα περιλαµβάνει:

- Τον στόχο του εκθέµατος
- Γενικές πληροφορίες σχετικές µε το θέµα που 

αναπτύσσεται στο έκθεµα
- Ένα Σχέδιο (Πλάνο) που θα εξηγεί την ανάπτυ-

ξη του εκθέµατος. Το Σχέδιο δεν πρέπει να εί-
ναι ένα εκτεταµένο κείµενο, αλλά µία λογική δι-
αίρεση του θέµατος σε κεφάλαια (τµήµατα) που 
να δίνουν, στους κριτές και το κοινό, σαφή εικό-
να των περιεχοµένων του εκθέµατος

- Ενδείξεις της προσωπικής έρευνας
- Βιβλιογραφία

Μια καλά µελετηµένη εισαγωγική σελίδα θα βοηθή-
σει τόσο τον εκθέτη, όσο και τους κριτές, τους συ-
ναδέλφους εκθέτες αλλά και το κοινό.
5.2. Τριάντα συνολικά βαθµοί µπορούν να απονεµη-
θούν για την Επεξεργασία και τη Σπουδαιότητα.
5.3. Οι βαθµοί για την Επεξεργασία είναι πέντε για 
την Επεξεργασία του Φιλοτελικού υλικού και πέντε 
για την Επεξεργασία του Μη Φιλοτελικού υλικού.
5.4. Οµοίως, οι βαθµοί για τη Σπουδαιότητα είναι πέ-
ντε για τη Σπουδαιότητα του Φιλοτελικού σεναρίου 
και πέντε για τη Σπουδαιότητα του Μη Φιλοτελικού 
σεναρίου.

Άρθρο 6: Γνώση και Έρευνα
6.1. Η Έρευνα πρέπει να ερµηνεύεται υπό ευρεία 
έννοια και γενικά να δείχνει την ενδελεχή γνώση 
του εκθέτη πάνω στο θέµα. Αυτή η γνώση τεκµη-
ριώνεται µε την επιλογή του υλικού και µε τη χρή-
ση συντόµων αλλά επαρκώς επεξηγηµατικών κειµέ-
νων.
6.2. Συνολικά µπορεί να απονεµηθούν 35 βαθµοί για 
τη Γνώση και την Έρευνα.
6.3. Οι 35 αυτοί βαθµοί επιµερίζονται σε 20 βαθµούς 
για τη Φιλοτελική Γνώση και Έρευνα και 15 βαθµούς 
για τη Γνώση και την Έρευνα επί των µη φιλοτελικών 
αντικειµένων.

Άρθρο 7. Κατάσταση και Σπανιότητα
7.1. Τριάντα συνολικά βαθµοί είναι δυνατόν να απο-
νεµηθούν για την Κατάσταση και τη Σπανιότητα.

7.1.1. Οι τριάντα αυτοί βαθµοί επιµερίζονται σε 
δέκα βαθµούς για την Κατάσταση του φιλοτελι-
κού και του µη φιλοτελικού υλικού και σε είκοσι 
βαθµούς για τη Σπανιότητα του φιλοτελικού και 
του µη φιλοτελικού υλικού.

7.1.2. Τα αντίγραφα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 
25% διαφορετικά σε µέγεθος από τα πρωτότυ-
πα.

7.2. Όλα τα φιλοτελικά αντικείµενα πρέπει να είναι 
αυθεντικά.
7.3. Μη φιλοτελικά αντικείµενα:

7.3.1. Τα µη φιλοτελικά αντικείµενα πρέπει κατά το 
δυνατόν να είναι πρωτότυπα.

7.3.2. Αναµένεται ότι οι εκθέτες αξιοποιούν τις δι-
αθέσιµες δυνατότητες µε τη χρήση µη φιλοτελι-
κού υλικού στην ανάπτυξη του θέµατος και ότι 
χρησιµοποιούν ποικιλία µη φιλοτελικών αντικει-
µένων και όχι µόνο κάρτες ή άλλο εικονογραφη-
µένο υλικό.

Άρθρο 8. Παρουσίαση
8.1. Είναι σηµαντικό ότι µία καλή παρουσίαση είναι 
δυνατόν να αποσπάσει µέχρι πέντε βαθµούς. Η εµ-
φάνιση του εκθέµατος θα πρέπει να είναι ευχάριστη. 
Κάθε σελίδα σε όλα τα πλαίσια αλλά και η όλη  εντύ-
πωση του εκθέµατος θα πρέπει να είναι ισορροπη-
µένη.
8.2. Εξαιτίας των συχνά µεγάλων και ανορθόδοξων 
µεγεθών των µη φιλοτελικών αντικειµένων, η έκθε-
ση σε φύλλα µεγέθους Α3 µπορεί να είναι πλεονε-
κτική για την επίτευξη µιας πιο ελκυστικής παρουσί-
ασης.
8.3. Τα µη φιλοτελικά αντικείµενα δεν πρέπει να 
έχουν πάχος µεγαλύτερο από 5 χιλιοστά, ώστε να 
µπορούν να τοποθετηθούν στα συνήθη εκθεσιακά 
πλαίσια.

Άρθρο 9. Βραβεύσεις
9.1. Όλα τα εκθέµατα θα αξιολογηθούν βάσει των 
επιµέρους βαθµολογιών για κάθε από τα ανωτέρω 
κριτήρια.
9.2. Οι βραβεύσεις αντιστοιχούν σε βαθµούς (από 60 
έως 100) και σε ένα µετάλλιο ή ένα δίπλωµα. Δεν θα 
απονέµονται µετάλλια της FIP, αλλά τα αποτελέσµα-
τα θα καταχωρούνται στα αρχεία της FIP. Στα εκθέ-
µατα µε βαθµολογία κάτω των 60 βαθµών θα δίδε-
ται πιστοποιητικό συµµετοχής.
9.3. Ένα έκθεµα Ανοικτής Τάξης πέντε πλαισίων που 
έχει λάβει 85 ή περισσότερους βαθµούς σε έκθεση 
FIP κατά την τελευταία δεκαετία, δικαιούται οκτώ 
πλαισίων (αρχής γενοµένης από το 72ο Συνέδριο 
της FIP της 24ης Ιουνίου 2012 στην Τζακάρτα).
9.4. Σε περίπτωση που προκύπτουν από τη µετά-
φραση διαφορές θα υπερισχύει το κείµενο στα αγ-
γλικά.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Ανοικτής Τάξης
είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργία συλλογών


