
Άρθρο 1. Διοργάνωση
Η Εθνική Φιλοτελική Έκθεση "Λαύριο 2009" συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία και την Εταιρεία 
Μελετών Λαυρεωτικής και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας.
Η Έκθεση "Λαύριο 2009" θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, από 30 
Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 2. Κανονισμοί
Στην Έκθεση "Λαύριο 2009" ισχύουν οι εξής κανονισμοί:

- Ο Γενικός Κανονισμός Εθνικών Εκθέσεων της ΕΦΟ (Κανονισμός της ΕΦΟ).
- Ο Ειδικός Κανονισμός της Έκθεσης "Λαύριο 2009".

Σε ζητήματα που δεν επιλαμβάνονται οι παραπάνω κανονισμοί, ισχύουν:
- Οι Γενικοί Κανονισμοί περί Εκθέσεων της FIP (GREX) και της FEPA (FREGEX).
- Ο Γενικός Κανονισμός της FIP για την αξιολόγηση εκθεμάτων σε Εκθέσεις FIP (GREV).
- Οι Ειδικοί Κανονισμοί της FIP για την αξιολόγηση των εκθεμάτων σε Εκθέσεις FIP (SREV).

Άρθρο 3. Όροι συμμετοχής
Η συμμετοχή στην Κατηγορία Συναγωνισμού είναι ανοικτή στα μέλη ελληνικών φιλοτελικών σωματείων μελών της ΕΦΟ, 
καθώς και στα μέλη σωματείων εξωτερικού αναγνωρισμένων από τις οικείες Ομοσπονδίες-μέλη της FIP ή της FEPA. 
Ο εκθέτης δικαιούται να συμμετάσχει στην έκθεση με ψευδώνυμο, με την προϋπόθεση ότι η Οργανωτική Επιτροπή και 
η Ελλανόδικος Επιτροπή θα γνωρίζουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του. 
Στην τάξη της Φιλοτελικής Φιλολογίας τα εκθέματα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί / δημοσιευτεί μετά την

- 1η Ιανουαρίου 2005, αν πρόκειται για βιβλία ή μελέτες.
- 1η Ιανουαρίου 2008, αν πρόκειται για περιοδικά, περιοδικές εκδόσεις ή καταλόγους γραμματοσήμων.

Άρθρο 4. Τάξεις εκθεμάτων 
Τα εκθέματα κατατάσσονται στις ακόλουθες Κατηγορίες και Τάξεις:
Κατηγορία Εκτός Συναγωνισμού
Α1. Επίτιμη Τάξη - Εκθέματα ιδιαίτερου φιλοτελικού ενδιαφέροντος, μετά από πρόσκληση.
Α2. Επίσημη Τάξη - Εκθέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ταχυδρομικών Μουσείων, Εταιρειών εκτύπωσης γραμμα-

τοσήμων, Σχεδιαστών ή Χαρακτών γραμματοσήμων κτλ.
Α3. Τάξη Ελλανοδικών - Εκθέματα μελών της Ελλανοδίκου Επιτροπής της Έκθεσης "Λαύριο 2009".
Α4. Τάξη λοιπών εκθεμάτων - Εκθέματα εκτός συναγωνισμού που δεν ανήκουν στις Τάξεις Α1, Α2 και Α3.
Κατηγορία Συναγωνισμού
Β1. Διακεκριμένη Τάξη - Περιλαμβάνει τα εκθέματα 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

την παραλαβή και αποστολή των εκθεμάτων.

Άρθρο 12. Μέτρα ασφαλείας
Η Οργανωτική Επιτροπή θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της 
Έκθεσης. Εντούτοις, η Οργανωτική Επιτροπή, η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και 
το προσωπικό του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια ή 
ζημία, μερική ή ολική, που ενδεχομένως προκύψει σε οποιοδήποτε έκθεμα κατά την παραλαβή, την τοποθέτηση, την 
έκθεση, την αφαίρεση και τη φύλαξή του, μέχρι την αποστολή του στον εκθέτη. Συνιστάται, συνεπώς, στους εκθέτες 
να μεριμνήσουν για την ασφαλιστική κάλυψη 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
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, ο εκθέτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του παρόντος 
Ειδικού Κανονισμού. Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση, υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική γλώσσα.
Οι εκθέτες, των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν αποδεκτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση έναντι της Οργα-
νωτικής Επιτροπής να συμμετάσχουν στην Έκθεση.
Άρνηση εκ μέρους του εκθέτη της αποδοχής μεταλλίου που θα του απονεμηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή συνεπά-
γεται τη γνωστοποίηση του περιστατικού στην ΕΦΟ.

Άρθρο 14. Τροποποίηση του Κανονισμού
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών του παρόντος Ειδικού Κανονισμού με ταυτόχρονη ενημέρω-
ση των εκθετών.
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
Για κάθε νομική διαφορά σχετική με την Έκθεση "Λαύριο 2009" αρμόδια δικαστήρια ορίζονται εκείνα των Αθηνών.

Άρθρο 16. Επικοινωνία
Οργανωτική Επιτροπή:

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΕ “Λαύριο 2009” 
  Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
  Ακαδημίας 57, 10679 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3621125 (Κυριακή 10.00-13.00 και Τετάρτη 18.00-21.00)
FAX: 210 3621123
Ιστοσελίδα: http://www.hps.gr/lavrion2009
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hps@hps.gr

Παρατηρητής ΕΦΟ: 
Μιχάλης Πετραδάκης (petradakis@ath.forthnet.gr)

Οι Γενικοί και Ειδικοί Κανονισμοί της FIP (GREX, GREV, SREV) βρίσκονται στον ιστότοπο της FIP (www.f-i-p.ch) σε 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός Εθνικών Εκθέσεων 
της ΕΦΟ και ο Ειδικός Κανονισμός για την Πειραματική Ανοικτή Τάξη βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Έκθεσης "Λαύ-
ριο 2009" (www.hps.gr/lavrion2009).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ



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 Σεπτεμβρίου 2009.
Ε1. Τάξη Ενός Πλαισίου (περιλαμβάνονται και εκθέματα Ανοικτής Τάξης)
Ζ1. Ανοικτή Τάξη
Ο εκθέτης στην αίτησή του δηλώνει την κατά την κρίση του κατάταξη του εκθέματός του. Η Οργανωτική Επιτροπή δια-
τηρεί το δικαίωμα μετάταξης οποιουδήποτε εκθέματος.

Άρθρο 5. Βραβεύσεις
Τα εκθέματα κρίνονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή. Προβλέπονται τρία Μεγάλα Βραβεία:

- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα της Διακεκριμένης Τάξης.
- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα των Τάξεων Συναγωνισμού Γ1-Γ9, Z1.
- Μεγάλο Βραβείο για το καλύτερο έκθεμα των Τάξεων Συναγωνισμού Γ1-Γ9, Z1, κατοίκων εξωτερικού.

Για όλες τις Τάξεις Συναγωνισμού, πλην των Ε1 και Ζ1, προβλέπονται οι εξής βραβεύσεις:
- Μεγάλα Χρυσά μετάλλια (90 βαθμοί και άνω)
- Χρυσά μετάλλια (85-89 βαθμοί)
- Μεγάλα Επίχρυσα μετάλλια (80-84 βαθμοί)
- Επίχρυσα μετάλλια (75-79 βαθμοί)
- Μεγάλα Αργυρά μετάλλια (70-74 βαθμοί)
- Αργυρά μετάλλια (65-69 βαθμοί)
- Επάργυρα μετάλλια (60-64 βαθμοί)
- Χάλκινα μετάλλια (55-59 βαθμοί)
- Πιστοποιητικά συμμετοχής (μέχρι 54 βαθμούς)

Για τις Τάξεις Ε1 και Ζ1 προβλέπονται οι εξής βραβεύσεις:
- Χρυσά μετάλλια (85 βαθμοί και άνω)
- Επίχρυσα μετάλλια (75-84 βαθμοί)
- Αργυρά μετάλλια (65-74 βαθμοί)
- Χάλκινα μετάλλια (55-64 βαθμοί)
- Πιστοποιητικά συμμετοχής (μέχρι 54 βαθμούς)

Άρθρο 6. Μέγεθος και διάθεση πλαισίων
Οι ωφέλιμες διαστάσεις των πλαισίων είναι 1,00 μ. (πλάτος) επί 1,20 μ. (ύψος). Σε κάθε πλαίσιο τοποθετούνται 16 
φύλλα εκθέματος (4 σειρές των 4 φύλλων η κάθε μία), προτεινόμενων διαστάσεων 210x297 χιλ. (Α4). Ελαφρώς φαρ-
δύτερα φύλλα μπορούν να εκτεθούν, με πρόβλεψη για μικρή αλληλοεπικάλυψη. Για φύλλα μεγάλων διαστάσεων απαι-
τείται η έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Για κάθε έκθεμα των Τάξεων Α1-Α4 διατίθενται μέχρι 8 πλαίσια.
Για κάθε έκθεμα της Τάξης Β1 διατίθενται 8 πλαίσια.
Για κάθε έκθεμα των Τάξεων Γ1-Γ8 διατίθενται 5 ή 8 πλαίσια, ως εξής: Στο έκθεμα θα διατεθούν 8 πλαίσια αν σε προ-
ηγούμενη έκθεση υπό την αιγίδα της FIP, της FEPA ή της ΕΦΟ, έχει αποσπάσει τουλάχιστον 85 βαθμούς και ο εκθέ-
της 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.
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

Για κάθε έκθεμα της Τάξης Ζ1 διατίθενται 2-5 πλαίσια.

Άρθρο 7. Αιτήσεις και αποδοχή
Οι εκθέτες συμπληρώνουν χωριστή αίτηση για κάθε έκθεμα. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σχέδιο της 
εισαγωγικής σελίδας του εκθέματος, όπου η γλώσσα του κειμένου μπορεί να είναι, πέραν της ελληνικής, η αγγλική, ή η 
γαλλική. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2009. Μετά την υποβολή της αίτησης, ενδέχεται 
να ζητηθεί από τον αιτούντα η κατάθεση τμήματος ή του συνόλου του εκθέματός του σε φωτοτυπία. 
Η Οργανωτική Επιτροπή θα απαντήσει στις αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 31 Ιουλίου 2009, γνωστοποιώντας ταυτόχρο-
να τον αριθμό των πλαισίων που θα διατεθεί σε όσες αιτήσεις εγκριθούν.
Εφιστάται η προσοχή στους εκθέτες ότι τα εκθέματα 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 Κανονισμού της ΕΦΟ).

Άρθρο 8. Διακαιώματα συμμετοχής
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται ως εξής:

Εκθέματα των Τάξεων Α1-Α3 ατελώς
Εκθέματα των Τάξεων Β1 15 ευρώ ανά πλαίσιο, συν 30 ευρώ ανά συμμετοχή
Εκθέματα των Τάξεων Α4, Γ1-Γ8, Z1 15 ευρώ ανά πλαίσιο
Εκθέματα της Τάξης Γ9 15 ευρώ ανά συμμετοχή
Εκθέματα της Τάξης Δ1-Δ3 ατελώς
Εκθέματα της Τάξης Ε1 25 ευρώ ανά συμμετοχή

Το πρόσθετο δικαίωμα συμμετοχής των 30 ευρώ στην Τάξη Β1 αποδίδεται από την Οργανωτική Επιτροπή κατ’ ευθείαν 
στην Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία. Δικαιώματα συμμετοχής που κατεβλήθησαν, δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 9. Ελλανόδικος Επιτροπή
Η σύνθεση, το έργο, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Ελλανοδίκου Επιτροπής καθορίζεται από τα άρθρα 21-24 
του Κανονισμού της ΕΦΟ. Οι αποφάσεις της Ελλανοδίκου Επιτροπής είναι τελεσίδικες.

Άρθρο 10. Διαχείριση εκθεμάτων
Εκθέματα (εκτός εκείνων της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογίας) που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, ή με οποιοδήποτε 
άλλο μέσο, πρέπει να παραληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2009. Εκθέματα που θα 
μεταφερθούν στο χώρο της Έκθεσης από τους ίδιους τους εκθέτες, ή εκπροσώπους τους, πρέπει να παραδοθούν στις 
29 Σεπτεμβρίου 2009.
Τα εκθέματα της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογίας πρέπει να αποσταλούν σε δύο αντίτυπα και να παραληφθούν από 
την Οργανωτική Επιτροπή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2009. Τα εκθέματα αυτά δεν θα επιστραφούν στους εκθέτες. Ανά 
ένα αντίτυπο θα διατεθούν στις φιλοτελικές βιβλιοθήκες της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας και του Ταχυδρομικού 
Μουσείου. 
Κάθε φύλλο εκθέματος τοποθετείται σε προστατευτικό διαφανές κάλυμμα και φέρει στην πίσω όψη αύξοντα αριθμό.
Η Οργανωτική Επιτροπή βεβαιώνει την παραλαβή κάθε εκθέματος. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη τοποθέ-
τησης και αφαίρεσης των εκθεμάτων από τα πλαίσια.
Τα εκθέματα επιστρέφονται στους εκθέτες σύμφωνα με τις οδηγίες των τελευταίων προς την Οργανωτική Επιτροπή.
Η δαπάνη αποστολής του εκθέματος προς την Οργανωτική Επιτροπή βαρύνει τον εκθέτη, ενώ της επιστροφής του την 
Οργανωτική Επιτροπή.
Αιτήματα για επιστροφή, μερική αντικατάσταση ή αφαίρεση εκθεμάτων κατά την περίοδο της Έκθεσης δεν γίνονται 
δεκτά.

Άρθρο 11. Τελωνεία
Λεπτομέρειες των αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους εγκαίρως μαζί με τα απα-
ραίτητα έγγραφα. Η Οργανωτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις διατυπώσεις για 


