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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ………………………………………. 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

……………………………………… 
 
 
 
1. Γενικά 
 
1.1. Η «Φιλοτελική Έκθεση ………….» (στο εξής Έκθεση) πρόκειται να διεξαχθεί στη ……………………, από 

xx.xx.20xx έως xx.xx.20xx, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Εθνικών Φιλοτελικών Εκθέσεων (στο 
εξής ΓΕΝΚΑ) της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (στο εξής ΕΦΟ).  

1.2. Διοργανώτρια της Έκθεσης είναι το σωματείο-μέλος της ΕΦΟ, Φιλοτελική Εταιρεία ……………….(στο 
εξής Διοργανώτρια), η οποία διόρισε την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης (στο εξής ΟΕ) για να 
προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει την Έκθεση. 

1.3. H ΕΦΟ διόρισε Παρατηρητή στην Έκθεση τον κ…………………………… 
1.4. Η ΕΦΟ παραχώρησε την αιγίδα της στην Έκθεση κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της xx.xx.20xx. 
1.5. Η Διοργανώτρια αποδέχεται ότι η αιγίδα χορηγείται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη  Έκθεση.  
1.6. Τόσο η Διοργανώτρια όσο και η διορισμένη απ’ αυτήν ΟΕ είναι συνυπεύθυνες – έναντι της ΕΦΟ – 

για την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον ΓΕΝΚΑ υποχρεώσεων, αλλά και των όρων 
κάθε συμφωνίας, που ενδεχομένως ήθελε προκύψει μεταξύ της ΟΕ και του Παρατηρητή, κατά 
παρέκκλιση των προβλεπόμενων από τον ΓΕΝΚΑ.  

 
2. Υποχρεώσεις Παρατηρητή 
 
2.1. Ο Παρατηρητής θα παρέχει στην ΟΕ κάθε πρακτική βοήθεια κατά την προετοιμασία και τη 

διάρκεια της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 του ΓΕΝΚΑ. 
 
2.2. Ο Παρατηρητής θα είναι διαθέσιμος για συμβουλές επί όλων των θεμάτων που αφορούν την 

έκθεση και θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι όροι του ΓΕΝΚΑ θα τηρούνται επακριβώς. Ειδικότερα, θα 
συμβουλεύει και κατευθύνει την ΟΕ στην: 

 - επιλογή του κατάλληλου εκθεσιακού χώρου 
 - ασφάλεια και ασφαλή έκθεση των εκθεμάτων 

    -         ταχεία διαχείρηση των τελωνειακών διατυπώσεων σχετικά με την εισαγωγή    
                και επανεξαγωγή των εκθεμάτων 
    -         άμεση συνεργασία μεταξύ ΟΕ και Αντιπροσώπων εφ’ όσον υπάρχουν 
 -  προετοιμασία των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής 

 - κάθε άλλο θέμα, όπου απαιτείται. 
 
2.3 Η επικοινωνία της ΟΕ με το Δ.Σ. της ΕΦΟ θα γίνεται μέσω του Παρατηρητή. 
 
 
3. Υποχρεώσεις ΟΕ  
 
 Η ΟΕ αναλαμβάνει τις εξής οικονομικές υποχρεώσεις: 
 
3.1. Την καταβολή του δικαιώματος αιγίδας ΕΦΟ, το οποίο ανέρχεται στο 12% του συνόλου των 

εισπράξεων της ΟΕ από το σύνολο των συμμετοχών των εκθετών με ελάχιστο ποσό 100 ευρώ. Το 
δικαίωμα της αιγίδας θα οριστικοποιηθεί και θα συμφωνηθεί μεταξύ ΟΕ και Παρατηρητή μετά τη 
λήξη της προθεσμίας συμμετοχής των εκθετών. Το ποσό και ο τρόπος καταβολής του στην ΕΦΟ θα 



τεθεί γραπτώς ως στο σχετικό Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
Συμφωνητικού. 

3.2. Την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης του μετ’ επιστροφής ταξιδιού ανάμεσα στον τόπο 
διαμονής και της πόλης διεξαγωγής της έκθεσης του Παρατηρητή και ενός εκάστου εκ των κριτών, 
καθώς επίσης και των απαραίτητων διανυκτερεύσεων κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Τα 
αναλογούντα ποσά και ο τρόπος καταβολής τους στους δικαιούχους θα τεθούν γραπτώς ως στο 
σχετικό Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού. 

 
 
4. Τελική διάταξη 
 
4.1 Τροποποιήσεις των όρων του παρόντος Συμφωνητικού είναι εφικτές μετά από ειδική απόφαση της 

ΕΦΟ.  
 
 
Υπογραφές 
Παρατηρητής 
Διοργανώτρια 
ΟΕ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 Η ΟΕ και ο Παρατηρητής συμφωνούν ότι το δικαίωμα της αιγίδας της ΕΦΟ ανέρχεται στο ποσό των 
000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από την ΟΕ στην ΕΦΟ όχι αργότερα από τις xx.xx.20xx. 
 
Υπογραφές 
Παρατηρητής 
Διοργανώτρια 
ΟΕ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 Η ΟΕ και ο Παρατηρητής συμφωνούν ότι οι χρηματικές αποζημιώσεις για το ταξίδι και τη διαμονή 
των στελεχών της Έκθεσης στην xxx[όνομα πόλης]xxx θα καταβληθούν ως εξής: 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αποζημίωση Αποζημίωση* Φιλοξενία* 
  ταξιδιού διανυκτέρευσης διανυκτέρευσης 
 (π.χ. κριτής) (ευρώ) (ευρώ) (ξενοδοχείο) 

*Εναλλακτικά (μετά από συμφωνία δικαιούχου και ΟΕ). 
 
 Τα αναλογούντα ποσά θα καταβληθούν απότην ΟΕ στους δικαιούχους κατά την πρώτη ημέρα της 
άφιξής τους στην xxx[όνομα πόλης]xxx. 
 
Υπογραφές 
Παρατηρητής 
Διοργανώτρια 
ΟΕ 


