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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΕΦΟ ενθαρρύνει την οργάνωση φιλοτελικών εκ-
θέσεων από τα σωµατεία-µέλη της, κυρίως δε των 
εθνικών εκθέσεων µε συναγωνιστικό χαρακτήρα.

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1. Σκοπός των εκθέσεων
1.1. Οι φιλοτελικές εκθέσεις αποτελούν εξαιρετική 
ευκαιρία για την 

- ανάδειξη της πολιτιστικής και µορφωτικής δι-
άστασης του φιλοτελισµού σε όλες τις µορφές 
του,

- προβολή του γραµµατοσήµου και της ταχυδρο-
µικής ιστορίας,

- παρουσίαση θέσεων και συµπερασµάτων της φι-
λοτελικής έρευνας,

- πρόκληση του ενδιαφέροντος των φιλοτελιστών 
για µελέτη και δηµιουργία,

- δηµιουργία φιλικών σχέσεων και στενής συνερ-
γασίας µεταξύ φιλοτελιστών και

- ανάδειξη νέων συλλογών, ικανών να εκπροσω-
πήσουν τη χώρα στο εξωτερικό.

Άρθρο 2. Κατηγορίες εκθέσεων
2.1. Η ΕΦΟ διακρίνει τις εκθέσεις ως εξής:

- Εθνικές γενικές εκθέσεις ανοικτές σε όλες τις 
εκθεσιακές Τάξεις.

- Εθνικές ειδικές εκθέσεις ανοικτές σε µία ή πε-
ρισσότερες εκθεσιακές Τάξεις.

- Περιφερειακές ή τοπικές εκθέσεις.
2.2. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισµού 
αναφέρονται στις εθνικές εκθέσεις µόνο.

Άρθρο 3. Διοργάνωση εκθέσεων
3.1. Διοργανωτής µιας έκθεσης µπορεί να είναι

- σωµατείο-µέλος της ΕΦΟ
- σχήµα που προκύπτει από τη συνεργασία περισ-

σότερων του ενός σωµατείων-µελών της ΕΦΟ.
- σχήµα που προκύπτει από τη συνεργασία ενός 

ή περισσότερων σωµατείων-µελών της ΕΦΟ µε 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου.

3.2. Για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή µιας έκθε-
σης, ο διοργανωτής διορίζει Οργανωτική Επιτροπή.
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Άρθρο 4. Αιγίδα της ΕΦΟ
4.1. Η εκ µέρους της ΕΦΟ παροχή αιγίδας σε µία έκ-
θεση σηµαίνει την πλήρη υποστήριξή της στους το-
µείς τεχνογνωσίας και κανονισµών, καθώς και την 
αναγνώριση της βράβευσης των εκθεµάτων εν όψει 
µελλοντικής τους συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερι-
κού και εξωτερικού.
4.2. Η ΕΦΟ χορηγεί την αιγίδα της ύστερα από έγ-
γραφη αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής και αφού 
διαπιστώσει ότι µπορούν να τηρηθούν µέχρι τέλους 
όλες οι προϋποθέσεις διοργάνωσης µιας εθνικής έκ-
θεσης.
4.3. Στη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους, αιγίδα 
παρέχεται σε µία µόνο εθνική γενική έκθεση.
4.4. Η αιγίδα της ΕΦΟ χορηγείται µε την υπογραφή 
της συµφωνίας µεταξύ ΕΦΟ και Οργανωτικής Επι-
τροπής, που περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις των δύο 
συµβαλλοµένων.
4.5. Όταν µία έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της ΕΦΟ, 
η Οργανωτική Επιτροπή της έκθεσης αναλαµβάνει 
την υποχρέωση απόλυτης συµµόρφωσης µε τον πα-
ρόντα Γενικό Κανονισµό.
4.6. Η αιγίδα µπορεί να ανακληθεί όταν η ΕΦΟ δι-
απιστώσει πως η Οργανωτική Επιτροπή παραβιάζει 
τη γραπτή συµφωνία ή τον παρόντα Γενικό Κανονι-
σµό και δεν συµµορφώνεται στις σχετικές υποδεί-
ξεις της.

Άρθρο 5. Κατηγορίες και Τάξεις Εκθεµάτων
5.1. Τα εκθέµατα που συµµετέχουν σε εθνικές εκ-
θέσεις κατατάσσονται στις Κατηγορίες Εκτός Συνα-
γωνισµού και Συναγωνισµού.
5.2. Η Κατηγορία Εκτός Συναγωνισµού περιλαµβάνει 
εκθέµατα που ανήκουν στις εξής Τάξεις:

- Επίτιµη Τάξη
- Επίσηµη Τάξη
- Τάξη Ελλανοδικών
- Τάξη λοιπών εκθεµάτων

Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί να µην περιλάβει 
µία ή περισσότερες Τάξεις της Κατηγορίας Εκτός 
Συναγωνισµού.
5.3. Η Επίτιµη Τάξη (αναφερόµενη διεθνώς ως Court 
of Honour) περιλαµβάνει εκθέµατα ειδικού και 
σπουδαίου φιλοτελικού ενδιαφέροντος, που προ-
σκαλούνται για να λαµπρύνουν την έκθεση.
5.4. Η Επίσηµη Τάξη περιλαµβάνει εκθέµατα Ταχυ-
δροµικών Αρχών, Ταχυδροµικών Μουσείων, Φιλοτε-
λικών Σωµατείων, σχεδιαστών, χαρακτών, εταιρειών 
εκτύπωσης γραµµατοσήµων κτλ.
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5.5. Η Τάξη Ελλανοδικών περιλαµβάνει εκθέµατα 
µελών της Ελλανοδίκου Επιτροπής της έκθεσης.
5.6. Η Τάξη λοιπών εκθεµάτων περιλαµβάνει εκθέ-
µατα που δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν, δεν 
επιθυµούν να συναγωνιστούν ή δεν πληρούν όλες 
τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην Κατηγορία Συ-
ναγωνισµού.
5.7. Η Κατηγορία Συναγωνισµού περιλαµβάνει εκθέ-
µατα που ανήκουν στις εξής Τάξεις:

- Διακεκριµένη Τάξη (αναφερόµενη διεθνώς ως 
Championship Class, πρώην Εθνική Τιµητική 
Τάξη)

- Τάξη Παραδοσιακού Φιλοτελισµού
- Τάξη Ταχυδροµικής Ιστορίας
- Τάξη Μονοφύλλων
- Τάξη Αεροφιλοτελισµού
- Τάξη Αστροφιλοτελισµού
- Τάξη Χαρτοσήµων
- Τάξη Θεµατικού Φιλοτελισµού
- Τάξη Μαξιµαφιλiας
- Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας
- Τάξη Φιλοτελισµού Νεότητας
- Τάξη Ενός Πλαισίου

καθώς και στην πειραµατική
- Ανοικτή Τάξη

5.8. Η Επίτιµη, Επίσηµη και Διακεκριµένη Τάξη πρέ-
πει να εκτίθενται σε διακριτό χώρο.
5.9. Στη Διακεκριµένη Τάξη εντάσσονται εκθέµατα 
που έχουν τιµηθεί

- µε Μεγάλο Βραβείο εθνικής έκθεσης,
- µε Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο διεθνούς έκθεσης 

υπό την αιγίδα της FIP ή FEPA,
- τρεις συνολικά φορές είτε µε Χρυσό Μετάλλιο 

διεθνούς έκθεσης υπό την αιγίδα της FIP ή 
FEPA είτε µε Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο εθνικής 
έκθεσης, σε διάστηµα δεκαετίας.

Εφόσον ένα έκθεµα έχει ενταχθεί στη Διακεκριµέ-
νη Τάξη, δεν µπορεί να κατατµηθεί και να εκτεθεί 
σε άλλη Τάξη Συναγωνισµού.
5.10. Εκθέµατα της Διακεκριµένης Τάξης αποσύρο-
νται από την Κατηγορία Συναγωνισµού εφόσον

- τιµηθούν µε το Μεγάλο Βραβείο της Διακεκρι-
µένης Τάξης,

- συµπληρώσουν δεκαετία παρουσίας στη Διακε-
κριµένη Τάξη.

5.11. Διευκρινίζεται ότι:
- Κατ’ έτος λαµβάνεται υπόψη µόνο µία βράβευ-

ση.
- Εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις ισχύουν από 

την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους.
- Στις εθνικές βραβεύσεις περιλαµβάνονται και 

αυτές εθνικών ή άλλων ειδικών εκθέσεων εξω-
τερικού και µόνο µετά την επικύρωσή τους από 
την ΕΦΟ.

- Η ΕΦΟ φροντίζει να διατηρεί ενηµερωµένο τον 
πίνακα εκθεµάτων της Διακεκριµένης Τάξης.

Άρθρο 6. Αριθµός πλαισίων
Κατηγορίας Συναγωνισµού
6.1. Στις γενικές εθνικές εκθέσεις πρέπει να διατίθε-
νται κατ’ ελάχιστο 250 πλαίσια (απλής όψης).
6.2. Στις ειδικές εθνικές εκθέσεις πρέπει να διατί-
θενται κατ’ ελάχιστο 100 πλαίσια (απλής όψης). Η 
υποχρέωση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση ειδι-
κής εθνικής έκθεσης που περιλαµβάνει αποκλειστι-
κά εκθέµατα των Τάξεων Ενός Πλαισίου και Φιλοτε-

λικής Φιλολογίας.
6.3. Οι όροι των προηγουµένων παραγράφων προ-
ϋποθέτουν εκθεσιακά πλαίσια 16 φύλλων µεγέθους 
τουλάχιστον Α4. Για πλαίσια άλλου µεγέθους τα όρια 
µεταβάλλονται αναλογικά.
6.4. Ο αριθµός πλαισίων που διατίθεται σε κάθε έκ-
θεµα καθορίζεται από τη σχετική διάταξη του Γενι-
κού Κανονισµού της FIP περί Εκθέσεων (GREX).
6.5. Η κατανοµή των πλαισίων στις επί µέρους Τά-
ξεις καθορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, η 
οποία δεσµεύεται να ικανοποιεί αιτήσεις πρωτο-
εµφανιζόµενων εκθετών και πρωτοεµφανιζόµενων 
εκθεµάτων σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 30% του συ-
νόλου των πλαισίων.

Άρθρο 7. Κρίση των εκθεµάτων
7.1. Τα εκθέµατα κρίνονται και βαθµολογούνται σύµ-
φωνα µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες περί κρί-
σεων σε εκθέσεις FIP. Η αντιστοιχία, όµως, βαθµών 
και µεταλλίων στις Τάξεις Συναγωνισµού, πλην της 
Τάξης Ενός Πλαισίου και της Ανοικτής Τάξης, είναι 
η εξής:

90 βαθµοί και άνω Μεγάλο χρυσό
85 – 89 Χρυσό
80 – 84 Μεγάλο Επίχρυσο
75 – 79 Επίχρυσο
70 – 74 Μεγάλο Αργυρό
65 – 69 Αργυρό
60 – 64 Επάργυρο
55 – 59 Χάλκινο

Οµοίως, στην Τάξη Ενός Πλαισίου:
85 βαθµοί και άνω Χρυσό
75 – 84 Επίχρυσο
65 – 74 Αργυρό
55 – 64 Χάλκινο

Για τα εκθέµατα βαθµολογίας µικρότερης των 54 
βαθµών εκδίδεται Πιστοποιητικό Συµµετοχής.

Άρθρο 8. Βραβεύσεις-Διακρίσεις
8.1. Στα εκθέµατα της Επίτιµης Τάξης απονέµεται 
αναµνηστική πλακέτα ή µετάλλιο ή ειδικό ενθύµη-
µα.
8.2. Στα λοιπά εκτός συναγωνισµού εκθέµατα απο-
νέµεται µετάλλιο ή οµοιόµορφο ενθύµηµα, κατά την 
κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής.
8.3. Σε γενικές εθνικές εκθέσεις, και για τα καλύτε-
ρα κατά την κρίση της Ελλανοδίκου Επιτροπής εκ-
θέµατα, προβλέπεται η απονοµή Μεγάλων Βραβεί-
ων (Grand Prix) ως εξής:
(α) Ένα “Μεγάλο Βραβείο Διακεκριµένης Τάξης”, µε 
την προϋπόθεση ότι στην Τάξη αυτή συµµετέχουν 
τουλάχιστον δύο εκθέµατα.
(β) Ένα “Μεγάλο Βραβείο” για το σύνολο των Τάξε-
ων Κατηγορίας Συναγωνισµού πλην της Διακεκριµέ-
νης, µε την προϋπόθεση ότι το προς βράβευση έκ-
θεµα απέσπασε Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο. Σε αντί-
θετη περίπτωση, απονέµεται “Βραβείο Καλύτερου 
Εκθέµατος”.
(γ) Ένα “Μεγάλο Βραβείο Κατοίκου Αλλοδαπής” για 
το σύνολο των Τάξεων Κατηγορίας Συναγωνισµού 
πλην της Διακεκριµένης, σε έκθεµα που ανήκει σε 
κάτοικο αλλοδαπής, µε την προϋπόθεση ότι οι συµ-
µετοχές εκθεµάτων (επί πολλαπλών πλαισίων) µε 
την ιδιότητα αυτή ξεπερνούν τα πέντε και ότι το 
προς βράβευση έκθεµα απέσπασε Μεγάλο Χρυσό 
Μετάλλιο. Σε αντίθετη περίπτωση -και προαιρετικά- 
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απονέµεται “Βραβείο Καλύτερου Εκθέµατος Κατοί-
κου Αλλοδαπής”. Σε περιπτώσεις όπου τελικώς απο-
νέµεται βραβείο κατοίκου αλλοδαπής, στον τίτλο 
των βραβείων του εδαφίου (β) προστίθεται η διευ-
κρίνιση “Κατοίκου Ελλάδας”.
8.4. Για τα εκθέµατα Κατηγορίας Συναγωνισµού, η 
Ελλανόδικος Επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή 
της τα αντίστοιχα µετάλλια, στα οποία η προσθήκη 
ευγενούς µετάλλου είναι προαιρετική. Τα µετάλλια 
δύνανται να είναι ενιαίου τύπου.
8.5. Τα µετάλλια συνοδεύονται από αντίστοιχο δί-
πλωµα. Στο δίπλωµα αναγράφεται η τάξη του µε-
ταλλίου, το ονοµατεπώνυµο του εκθέτη, ο τίτλος και 
η Τάξη του εκθέµατος. Τα διπλώµατα και πιστοποιη-
τικά Κατηγορίας Συναγωνισµού φέρουν τις υπογρα-
φές των Προέδρων της Ελλανοδίκου και της Οργα-
νωτικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά φέ-
ρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραµµα-
τέα της Οργανωτικής Επιτροπής.
8.6. Εκτός των Μεγάλων Βραβείων, Ειδικά Δώρα τί-
θενται από την Οργανωτική Επιτροπή στη διάθεση 
της Ελλανοδίκου Επιτροπής, η οποία µε τη σειρά 
της τα απονέµει σε εκθέµατα που έχουν βραβευθεί 
τουλάχιστον µε Επίχρυσο Μετάλλιο.
8.7. Τα Ειδικά Δώρα, καθώς και Συγχαρητήρια, απο-
νέµονται, σύµφωνα µε τους ισχύοντες περί κρίσεων 
κανονισµούς της FIP.
8.8. Οι βραβεύσεις αναρτώνται από την Οργανωτική 
Επιτροπή στο πρώτο πλαίσιο κάθε εκθέµατος, αµέ-
σως µόλις ανακοινωθούν από την Ελλανόδικο Επι-
τροπή.

ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 9. Προαπαιτούµενα συµµετοχής
9.1. Η συµµετοχή σε εθνικές εκθέσεις επιτρέπεται 
στους µεν κατοίκους Ελλάδας εφόσον είναι µέλη 
σωµατείου-µέλους της ΕΦΟ, στους δε της αλλοδα-
πής εφόσον, αντιστοίχως, είναι µέλη σωµατείου-µέ-
λους της οικείας Οµοσπονδίας.

Άρθρο 10. Αίτηση συµµετοχής
10.1. Η αίτηση συµµετοχής σε εθνική έκθεση υπο-
βάλλεται από τον ίδιο τον εκθέτη και, αν κριθεί απα-
ραίτητο, συνοδεύεται µε βεβαίωση ότι ανήκει σε φι-
λοτελικό σωµατείο.

Άρθρο 11. Αποδοχή αίτησης συµµετοχής
11.1. Το Σώµα που αποφασίζει υπέρ ή κατά της απο-
δοχής της αίτησης συµµετοχής ενός εκθέµατος εί-
ναι αποκλειστικά η Οργανωτική Επιτροπή. Ενδεχό-
µενη απόρριψη αίτησης δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
11.2. Αιτήσεις συµµετοχής από τον πίνακα εκθεµά-
των της Διακεκριµένης Τάξης γίνονται πάντοτε δε-
κτές.

Άρθρο 12. Επιβεβαίωση αποδοχής
12.1. Η απόφαση περί αποδοχής ή όχι µιας αίτησης 
συµµετοχής ανακοινώνεται εγκαίρως στον εκθέτη.
12.2. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης συµµε-
τοχής, ο εκθέτης καταβάλλει εµπρόθεσµα το δικαί-
ωµα συµµετοχής. Εάν ο εκθέτης δεν ανταποκριθεί 
στην υποχρέωση αυτή, η Οργανωτική Επιτροπή δι-
ατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί τελεσίδικα τη συµ-
µετοχή του.

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις εκθετών
13.1. Η υποβολή αίτησης συµµετοχής στην έκθεση 
προϋποθέτει την αναντίρρητη αποδοχή του παρό-
ντος Γενικού Κανονισµού καθώς και του Ειδικού Κα-
νονισµού της έκθεσης.

Άρθρο 14. Περιορισµός συµµετοχών
14.1. Τα µέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής και οι εξ 
αίµατος ή διά γάµου µέχρι δεύτερου βαθµού συγγε-
νείς τους δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Κα-
τηγορία Συναγωνισµού.

Άρθρο 15. Ψευδώνυµα
15.1. Οι εκθέτες µπορούν να συµµετέχουν µε ψευ-
δώνυµο. Η ταυτότητά τους όµως πρέπει να είναι 
γνωστή στην Οργανωτική Επιτροπή.

Άρθρο 16. Όροι αποδοχής εκθεµάτων
16.1. Κάθε εκθέτης πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του 
εκθέµατός του τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τη συµ-
µετοχή του στην έκθεση.
16.2. Η πρώτη σελίδα του εκθέµατος πρέπει να είναι 
γραµµένη στην ελληνική γλώσσα.
16.3. Φιλοτελικό υλικό που δεν αναγνωρίζεται από 
τη FIP, FEPA ή ΕΦΟ δεν επιτρέπεται να εκτεθεί. 
Επίσης απαγορεύεται να εκτεθεί υλικό που κατά 
την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής θεωρείται για 
οποιονδήποτε λόγο ακατάλληλο.
16.4. Η σπανιότητα φιλοτελικών αντικειµένων µπο-
ρεί να επισηµαίνεται µε εύσχηµο τρόπο, αλλά χωρίς 
οποιαδήποτε αναφορά στην εµπορική τους αξία.
16.5. Τα φύλλα εκθέµατος πρέπει να περιέχονται σε 
διαφανή προστατευτικά περιβλήµατα.
16.6. Πραγµατογνωµοσύνες αναφερόµενες σε φι-
λοτελικά αντικείµενα, πρέπει να τεκµηριώνονται µε 
πιστοποιητικά που να τίθενται στη διάθεση της Ελ-
λανοδίκου Επιτροπής. Τα πρωτότυπα πιστοποιητι-
κά πραγµατογνωµοσύνης φιλοτελικών αντικειµένων 
πρέπει να τοποθετούνται στην πίσω όψη του αντί-
στοιχου φύλλου εκθέµατος, ώστε να είναι ανά πάσα 
στιγµή διαθέσιµα στην Ελλανόδικο Επιτροπή.
16.7. Ο εκθέτης οφείλει να προσκοµίσει στην Ορ-
γανωτική Επιτροπή ακριβές αντίγραφο του εκθέµα-
τός του.

Άρθρο 17. Δικαιώµατα εκθετών
17.1. Ο εκθέτης δικαιούται δωρεάν δύο εισιτηρίων 
εισόδου για όλες τις ηµέρες της έκθεσης, καθώς και 
ενός αντιτύπου όλων των εκδόσεων της έκθεσης 
ανά έκθεµά του.

Άρθρο 18. Πειθαρχικά µέτρα
18.1. Αν ένας εκθέτης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του, η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να 
αποκλείσει τη συµµετοχή του.
18.2. Στην περίπτωση που ένας εκθέτης δηλώσει 
συµµετοχή και 

- δεν εκθέσει χωρίς ικανοποιητική δικαιολογία,
- περιλάβει στην αίτηση συµµετοχής του εσφαλ-

µένες ή παραπειστικές πληροφορίες,
- προσκοµίσει έκθεµα διαφορετικό από εκείνο 

που εγκρίθηκε,
η Οργανωτική Επιτροπή και ο Παρατηρητής της 
ΕΦΟ υποχρεούνται να αναφέρουν το περιστατικό 
στην ΕΦΟ. Η ΕΦΟ έχει το δικαίωµα λήψης µέτρων 
εναντίον του εκθέτη, που µπορεί να φθάσουν µέχρι 
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το διετή αποκλεισµό του από εθνικές εκθέσεις.
18.3. Καταγγελία από την Οργανωτική Επιτροπή ή 
τον Παρατηρητή της ΕΦΟ εις βάρος εκθέτη σχετι-
κή µε

- άµεση ή έµµεση προσπάθεια του εκθέτη να 
επηρεάσει µέλος της Ελλανοδίκου Επιτροπής 
κατά τη διάρκεια των εργασιών της σχετικά µε 
την κρίση οποιουδήποτε εκθέµατος,

- άρνηση του εκθέτη να αποδεχθεί µετάλλιο που 
του απενεµήθη από Ελλανόδικο Επιτροπή,

δίνουν το δικαίωµα στην ΕΦΟ να αποφασίσει µέ-
χρι και τον ισόβιο αποκλεισµό του εκθέτη από µελ-
λοντικές εθνικές εκθέσεις και να γνωστοποιήσει το 
σχετικό περιστατικό καθώς και την απόφασή της σε 
FEPA και FIP.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΕΦΟ

Άρθρο 19. Διατάξεις για τους Παρατηρητές ΕΦΟ
19.1. Σε κάθε εθνική έκθεση, η ΕΦΟ αντιπροσωπεύ-
εται από τον Παρατηρητή, τον οποίο η Οργανωτική 
Επιτροπή επιλέγει από το σχετικό Πίνακα Παρατη-
ρητών ΕΦΟ.
19.2. Ο Παρατηρητής είναι υπεύθυνος για την κα-
ταρχήν υποβολή γραπτής εισήγησης προς την ΕΦΟ 
για την παροχή της αιγίδας, καθώς και τη σύνταξη 
και υπογραφή της γραπτής συµφωνίας µεταξύ ΕΦΟ 
και Οργανωτικής Επιτροπής, στην οποία, µεταξύ άλ-
λων, θα καθορίζεται το οικονοµικό ύψος του δικαιώ-
µατος της αιγίδας και το ύψος της οικονοµικής απο-
ζηµίωσης του Παρατηρητή ΕΦΟ και των µελών της
Ελλανοδίκου Επιτροπής.
19.3. Ο Παρατηρητής χρησιµοποιείται σαν σύµβου-
λος, παρακολουθεί τακτικά µε τη φυσική του πα-
ρουσία τις ενέργειες της Οργανωτικής Επιτροπής 
και φροντίζει ώστε να τηρηθούν ο προϋπολογισµός, 
το χρονοδιάγραµµα προετοιµασίας, ο παρών Γενικός 
Κανονισµός και ο Ειδικός Κανονισµός της έκθεσης.
19.4. Κατά την προετοιµασία της έκθεσης, ο Πα-
ρατηρητής είναι ειδικότερα αρµόδιος να πιστοποι-
ήσει ότι

- η ροή χρηµατοδότησης της έκθεσης είναι η 
αναµενόµενη,

- υπάρχει επάρκεια ανθρώπινου δυναµικού,
- ο Ειδικός Κανονισµός είναι πλήρης και συνάδει 

µε τον παρόντα Γενικό Κανονισµό,
- ο χώρος της έκθεσης είναι κατάλληλος, επαρ-

κής για τον προγραµµατισµένο αριθµό πλαισίων, 
διαθέτει τους απαραίτητους βοηθητικούς χώ-
ρους (γραµµατεία, αίθουσα εργασιών Ελλανοδί-
κου Επιτροπής, εκθετήριο φιλοτελικής φιλολογί-
ας κτλ.) και έχει ληφθεί µέριµνα για την πρόσβα-
ση σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα,

- ο χώρος της έκθεσης είναι ασφαλής για τα εκθέ-
µατα και ότι η Οργανωτική Επιτροπή έχει λάβει 
µέριµνα προς αυτό τον σκοπό, 

- έχει ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση των 
τελωνειακών διατυπώσεων.

19.5. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, ο Παρατηρη-
τής εποπτεύει το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής.
19.6. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να καλύψει τη 
δαπάνη µετακινήσεων καθώς και διαµονής του Πα-
ρατηρητή σε δωµάτιο ξενοδοχείου µε πρωινό, για 
τις ηµέρες εργασίας του Παρατηρητή πριν την έκθε-
ση καθώς και για τις ηµέρες διάρκειας της έκθεσης, 
εάν και εφόσον ο τόπος διαµονής του Παρατηρητή 

δεν συµπίπτει µε τον τόπο διεξαγωγής της έκθεσης. 
Επίσης, οφείλει να καλύψει το σύνολο της οικονοµι-
κής αποζηµίωσης του Παρατηρητή.
19.7. Ο Παρατηρητής δικαιούται δύο προσκλήσεων 
για τις επίσηµες εκδηλώσεις της έκθεσης, περιλαµ-
βανοµένου του δείπνου βραβεύσεων.
19.8. Ο Παρατηρητής δεν µπορεί να αποτελεί µέ-
λος της Οργανωτικής ή της Ελλανοδίκου Επιτροπής 
και δεν δικαιούται να εκθέσει στην Κατηγορία Συ-
ναγωνισµού.
19.9. Το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία του Παρατηρη-
τή πρέπει να αναγράφονται σε όλα τα Δελτία που θα 
εκδώσει η Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και στον 
κατάλογο της έκθεσης.
19.10. Η επικοινωνία της Οργανωτικής Επιτροπής µε 
την ΕΦΟ για οποιοδήποτε ζήτηµα διεξάγεται πάντο-
τε µέσω του Παρατηρητή.
19.11. Σε διάστηµα ενός µηνός µετά τη λήξη της έκ-
θεσης, ο Παρατηρητής οφείλει να έχει παραδώσει 
στην ΕΦΟ σχετικό υπόµνηµα.
19.12. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ Παρατηρητή 
και Οργανωτικής Επιτροπής, η ΕΦΟ αποφασίζει για 
την επίλυσή της.

IV. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 20. Διατάξεις για τους Αντιπροσώπους
20.1. Αντιπρόσωποι σε εθνικές εκθέσεις δεν προ-
βλέπονται, εκτός αν ο διορισµός τους κριθεί απαραί-
τητος από την Οργανωτική Επιτροπή.
20.2. Τα της λειτουργίας του θεσµού των Αντιπρο-
σώπων καθορίζονται από τον Ειδικό Κανονισµό, µε 
γνώµονα τα σχετικά άρθρα των κανονισµών FIP και 
τη σύµφωνη γνώµη του Παρατηρητή ΕΦΟ.

V. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21. Σύνθεση και διορισµός
Ελλανοδίκου Επιτροπής
21.1. Με τον όρο “Ελλανόδικος Επιτροπή” νοεί-
ται το σύνολο Κριτών (αναφερόµενοι διεθνώς ως 
Jury members), Δοκίµων Κριτών (Apprentice Jury), 
Συµβούλων (Consultants) και Πραγµατογνωµόνων 
(Experts). Η Ελλανόδικος Επιτροπή ορίζεται σε συ-
νεργασία Οργανωτικής Επιτροπής και Παρατηρητή 
ΕΦΟ. Η επιλογή των µελών της Ελλανοδίκου Επιτρο-
πής προέρχεται από τον πίνακα Ελλανοδικών της 
ΕΦΟ ή, αν πρόκειται για κάτοικο αλλοδαπής, από τον 
αντίστοιχο πίνακα της οικείας Οµοσπονδίας.
21.2. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Ελλανο-
δίκου Επιτροπής διορίζονται από την Οργανωτική 
Επιτροπή, µε τη σύµφωνη γνώµη του Παρατηρη-
τή ΕΦΟ. 
21.3. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να λάβει υπό-
ψη ότι δεν µπορεί να αντιστοιχεί ένας Κριτής σε πε-
ρισσότερα από 50 πλαίσια και ότι πρέπει να υπάρχει 
επαρκής αριθµός Κριτών για όλες τις συµµετέχου-
σες εκθεσιακές Τάξεις. Οι Δόκιµοι Κριτές δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνουν τους τρεις, ενώ ο αριθµός των 
Συµβούλων και των Πραγµατογνωµόνων δεν έχει 
περιορισµούς.
21.4 Μέλος της Ελλανοδίκου Επιτροπής δεν µπορεί 
να αποτελεί και µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Άρθρο 22. Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
22.1. Η Ελλανόδικος Επιτροπή συγκροτείται σε 
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Σώµα κατά την πρώτη της συνεδρία στο χώρο της 
έκθεσης και διαλύεται µε τη λήξη της έκθεσης.
22.2. Κατά την πρώτη της συνεδρία, η Ελλανόδικος 
Επιτροπή

- επιλέγει τους Επικεφαλής Κριτών στις οµάδες 
εργασίας,

- κατανέµει τους Κριτές και τους Δόκιµους Κριτές 
στις οµάδες εργασίας,

- προγραµµατίζει το έργο των Συµβούλων και των 
Πραγµατογνωµόνων.

22.3. Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει να διαθέσει 
στην Ελλανόδικο Επιτροπή

- ιδιαίτερη αίθουσα για τις συνεδρίες της,
- την απαραίτητη γραµµατειακή υποστήριξη κα-

θώς και εξοπλισµό,
- επαρκή σε ποσότητα φύλλα βαθµολογίας εκθε-

µάτων όλων των Τάξεων,
- τον κατάλογο των Ειδικών Δώρων.

Φροντίζει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα άµε-
σου ανοίγµατος των πλαισίων, όταν τούτο της ζητη-
θεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή, έχοντας στο µε-
ταξύ εξασφαλίσει την προς τούτο παρουσία του Πα-
ρατηρητή ΕΦΟ.
22.4. Η Ελλανόδικος Επιτροπή συνεδριάζει κεκλει-
σµένων των θυρών. Οι αποφάσεις της είναι τελεσίδι-
κες και δεν επιτρέπεται ένσταση.
22.5. Τα µέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής υποχρε-
ούνται να σέβονται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα 
των συζητήσεων και αποφάσεων. Η παραβίαση του 
άρθρου αυτού από µέλος της Ελλανοδίκου Επιτρο-
πής δίνει το δικαίωµα στην ΕΦΟ να αποφασίσει µέ-
χρι και τον ισόβιο αποκλεισµό του από τον πίνακα 
Ελλανοδικών και να γνωστοποιήσει το σχετικό περι-
στατικό και την απόφασή της σε FEPA και FIP.
22.6. Η Ελλανόδικος Επιτροπή δικαιούται να αποβά-
λει από Τάξη Συναγωνισµού κάθε έκθεµα που δεν 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της FIP, FEPA 
και ΕΦΟ.
22.7. Η Ελλανόδικος Επιτροπή δικαιούται να µετα-
τάξει ένα έκθεµα, εφόσον τούτο αποβαίνει εις όφε-
λος του εκθέτη.
22.8. Κάθε έκθεµα κρίνεται χωριστά, πλην ειδικών 
περιπτώσεων στην Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας, 
όπου η Ελλανόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωµα να 
συνενώσει εκθέµατα του ιδίου εκθέτη και να τα κρί-
νει ως ενιαίο.
22.9. Οι βραβεύσεις Επίχρυσου Μεταλλίου ή ανώ-
τερες καθώς και οι υποψηφιότητες για τα Μεγάλα 
Βραβεία αποφασίζονται από την ολοµέλεια των Κρι-
τών. Τα Μεγάλα Βραβεία απονέµονται µετά από µυ-
στική ψηφοφορία της ολοµέλειας των Κριτών. Σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ-
δρου.

Άρθρο 23. Υποχρεώσεις Ελλανοδίκου Επιτροπής
23.1. Η Ελλανόδικος Επιτροπή οφείλει να τηρήσει 
αυστηρά το πρόγραµµα της έκθεσης, παραδίδοντας 
εγκαίρως στην Οργανωτική Επιτροπή

- την αναλυτική βαθµολογία και την τάξη του µε-
ταλλίου των εκθεµάτων,

- την απόφασή της για την απονοµή των Ειδικών 
Βραβείων και των Συγχαρητηρίων,

- τους υποψήφιους των Μεγάλων Βραβείων,
- την έκθεση πεπραγµένων,
- τους δικαιούχους των Μεγάλων Βραβείων.

23.2. Η Ελλανόδικος Επιτροπή οφείλει να παραδώ-

σει στον Παρατηρητή ΕΦΟ πριν τη λήξη της Έκθε-
σης

- τον πίνακα φιλοτελικών αντικειµένων για τα 
οποία οι Πραγµατογνώµονες ζήτησαν πιστοποι-
ητικό,

- επαρκώς συµπληρωµένο τον αντίστοιχο πίνακα 
φιλοτελικών αντικειµένων προηγούµενων εκθέ-
σεων,

- την απόφασή της σχετικά µε την επάρκεια των 
Δοκίµων Κριτών.

Άρθρο 24. Δικαιώµατα µελών
Ελλανοδίκου Επιτροπής
24.1. Κάθε µέλος της Ελλανοδίκου Επιτροπής δικαι-
ούται δωρεάν δύο εισιτηρίων εισόδου για όλες τις 
ηµέρες της έκθεσης, δύο αντιτύπων όλων των εκ-
δόσεων της έκθεσης και δύο προσκλήσεων για τις 
επίσηµες εκδηλώσεις, περιλαµβανοµένου του δεί-
πνου βραβεύσεων.
24.2. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να καλύψει τη 
δαπάνη µετακινήσεων καθώς και διαµονής κάθε µέ-
λους της Ελλανοδίκου Επιτροπής σε δωµάτιο ξενο-
δοχείου µε πρωινό, από την παραµονή έναρξης των 
εργασιών της Επιτροπής µέχρι και την ηµέρα λήξε-
ως της έκθεσης, εάν και εφόσον ο τόπος διαµονής 
του µέλους δεν συµπίπτει µε τον τόπο διεξαγωγής 
της έκθεσης.
24.3. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να καταβάλει 
κατά την έναρξη των εργασιών το σύνολο της οικο-
νοµικής αποζηµίωσης των µελών της Ελλανοδίκου 
Επιτροπής.

VI. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 25. Γενικές υποχρεώσεις
Οργανωτικής Επιτροπής
25.1. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να έχει εξα-
σφαλίσει την αναγκαία χρηµατοδότηση, την καταλ-
ληλότητα του χώρου και την επάρκεια του ανθρώ-
πινου δυναµικού για την προετοιµασία και τη διεξα-
γωγή της έκθεσης.
25.2. Η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να τη-
ρεί όλες τις διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανο-
νισµού.
25.3. Η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να 
ενηµερώνει τακτικά και εγκαίρως τον Παρατη-
ρητή ΕΦΟ, τους Αντιπροσώπους, τα µέλη της 
Eλλανoδiκου Επιτροπής και τους εκθέτες για οτιδή-
ποτε αφορά στην έκθεση.
25.4. Η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να προ-
σκαλέσει και να φιλοξενήσει τον Πρόεδρο της ΕΦΟ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, εφόσον ο τόπος 
διαµονής του δεν συµπίπτει µε τον τόπο διεξαγω-
γής της έκθεσης.

Άρθρο 26. O Ειδικός Κανονισµός
26.1. Η Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία µε τον 
Παρατηρητή ΕΦΟ, οφείλει να συντάξει και να δηµο-
σιοποιήσει εγκαίρως τον Ειδικό Κανονισµό της έκ-
θεσης. Ενδεχόµενες αλλαγές στα άρθρα του Ειδι-
κού Κανονισµού πρέπει να δηµοσιοποιούνται επί-
σης εγκαίρως.
26.2. Ο Ειδικός Κανονισµός µιας έκθεσης δεν µπο-
ρεί να έρχεται σε αντίθεση µε τον παρόντα Γενικό 
Κανονισµό. Στα θέµατα που δεν επιλαµβάνεται ο 
παρών Γενικός Κανονισµός ακολουθούνται οι διατά-
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ξεις των GREX (της FIP) και FREGEX (της FEPA).
26.3. Ο Ειδικός Κανονισµός πρέπει απαραιτήτως να 
περιέχει

- τις εκθεσιακές Τάξεις που περιλαµβάνει η έκθε-
ση,

- το ύψος του δικαιώµατος συµµετοχής,
- τις χρονικές προθεσµίες,
- τις διευθύνσεις επικοινωνίας,
και να διευκρινίζει επαρκώς τις παρ. 6.4 και 7.1 του 

παρόντος Γενικού Κανονισµού, δηλαδή
- τον αριθµό πλαισίων που µπορεί να διατεθεί σε 

κάθε έκθεµα,
- την αντιστοιχία βαθµολογίας-µεταλλίου.

Άρθρο 27. Περιεχόµενα εντύπων της έκθεσης
27.1. Το πρώτο Δελτίο της έκθεσης πρέπει, µεταξύ 
άλλων, να περιέχει

- τον παρόντα Γενικό Κανονισµό,
- τον Ειδικό Κανονισµό της έκθεσης,
- τους προσωρινούς κανονισµούς FIP και τις αντί-

στοιχες οδηγίες αξιολόγησης εκθεµάτων των 
πειραµατικών Τάξεων, αν η έκθεση τις περιλαµ-
βάνει,

- τον πίνακα των Αντιπροσώπων,
- το όνοµα και λοιπά στοιχεία του Παρατηρητή 

ΕΦΟ,
- τον κατά προσέγγιση συνολικό αριθµό των πλαι-

σίων της έκθεσης,
- την προτροπή προς τους εκθέτες να ασφαλί-

σουν τα εκθέµατά τους κατά την µεταφορά και 
παραµονή τους στο χώρο της έκθεσης.

27.2. Ο κατάλογος της έκθεσης πρέπει µεταξύ άλ-
λων να περιέχει 

- το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία του Παρατηρητή 
ΕΦΟ,

- τον πίνακα των Αντιπροσώπων,
- τον πίνακα των µελών της Ελλανοδίκου Επιτρο-

πής, καθώς και όσα επιπροσθέτως αναφέρονται 
στην παρ. 27.1, αν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση 
Δελτίου.

Άρθρο 28. Επιστροφή εκθεµάτων
28.1. Η Οργανωτική Επιτροπή της έκθεσης υποχρε-
ούται να επιστρέψει µε έξοδά της όλα τα εκθέµατα 
µε το ίδιο µέσο µε το οποίο είχαν σταλεί από τους 
εκθέτες. Εκθέµατα που µεταφέρθηκαν στην έκθε-
ση από τον Αντιπρόσωπο ή τον ίδιο τον εκθέτη και 
δεν µπορούν να επιστραφούν µε τον ίδιο τρόπο, επι-
στρέφονται µε το µέσο εκείνο, το οποίο θα συµφω-
νηθεί µεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής και του 
Αντιπροσώπου ή του εκθέτη.

28.2. Σε περίπτωση αδυναµίας του εκθέτη να παρα-
λάβει το έκθεµά του, αυτό επιστρέφεται στην οικο-
γένειά του, ή όπου ο εκθέτης έχει εγγράφως υπο-
δείξει.

Άρθρο 29. Τελικές υποχρεώσεις
Οργανωτικής Επιτροπής
29.1. Η Οργανωτική Επιτροπή, το αργότερο εντός 
τριµήνου µετά τη λήξη της έκθεσης, υποβάλλει στην 
ΕΦΟ οικονοµικό απολογισµό.
29.2. Μετά τη λήξη της έκθεσης, η Οργανωτική Επι-
τροπή αποστέλλει στην ΕΦΟ δύο αντίτυπα από όλα 
τα έντυπα της έκθεσης.

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30.
30.1. Ζητήµατα που ανακύπτουν και δεν προβλέπο-
νται από τον παρόντα Γενικό Κανονισµό επιλύονται 
από το Δ.Σ. της ΕΦΟ.
30.2. Μόνο αρµόδιο Σώµα για έγκριση εξαίρεσης δι-
ατάξεων του παρόντος Γενικού Κανονισµού είναι το 
Δ.Σ. της ΕΦΟ.
30.3. Σε περιπτώσεις όπου ο παρών Γενικός Κανονι-
σµός δηµοσιεύεται και σε ξένη γλώσσα, η ελληνική 
διατύπωση υπερισχύει.
30.4. Ο παρών Γενικός Κανονισµός εγκρίθηκε από 
το Δ.Σ. της ΕΦΟ κατά τη συνεδρίαση της 8 Ιουλίου 
2008. Καταργεί τον Κανονισµό του 1988 και τίθεται 
αµέσως σε ισχύ.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
 Αντώνης Βιρβίλης Παντελής Λεούσης


