
Τα   Προαπαιτούμενα   για τους   ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  
 

Α’      Γενικές προδιαγραφές  

1) Απαιτείται  πνεύμα αρμονικής συνεργασίας  με τους Εκθέτες,  την Ομοσπονδία,  την Ο.Ε.  και
γενικά με τη φιλοτελική οικογένεια (κοινότητα)
2) Επαρκής γνώση μιας από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της F.I.P, κατά προτίμηση Αγγλικά ή
Γαλλικά
3) Γενικές φιλοτελικές γνώσεις σε ικανοποιητικό βαθμό
4) Δυνατότητα ταξιδίου κατά τη διάρκεια της έκθεσης, που θα οριστεί ως Αντιπρόσωπος

Β’ Βασικές υποχρεώσεις ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1) Πριν από την έκθεση ο Εθνικός Αντιπρόσωπος
• Προβάλλει την έκθεση με κάθε μέσο ώστε να εξασφαλίσει συμμετοχές
• Μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στην έκθεση από τους υποψήφιους
εκθέτες
• Ελέγχει την επιλογή της σωστής τάξης, ανάλογα με το περιεχόμενο του εκθέματος
• Ελέγχει την υποβολή εισαγωγικής σελίδας (περιγραφή του εκθέματος και πλάνο) και Σύνοψης
• Γενικότερα, προσφέρει συνδρομή στους εκθέτες επιλύοντας θέματα, που τους απασχολούν
 
2) Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής από την Ο.Ε
• Ενημερώνει τους εκθέτες για την τύχη της αίτησής τους
• Εισπράττει τα δικαιώματα συμμετοχής και τα αποδίδει στην Ο.Ε
• Είναι σε διαρκή επαφή με την ΟΕ και την ενημερώνει άμεσα για κάθε απρόοπτη μεταβολή
 
3) Στη διάρκεια της έκθεσης
• Φροντίζει για την ορθή ανάρτηση των εκθεμάτων
• Παρευρίσκεται σε ΟΛΕΣ τις συσκέψεις των Εθνικών Αντιπροσώπων, που συγκαλεί η Ο.Ε
•  Παρευρίσκεται  στα  εκθέματα  μαζί  με  τους  εμπειρογνώμονες  εφόσον  το  ζητήσει  η  Κριτική
Επιτροπή
• Εκπροσωπεί τους απόντες εκθέτες
 
4) Μετά τη λήξη της έκθεσης
•  Μεριμνά  για  την  παραλαβή  των  εκθεμάτων,  των  βραβείων,  των  ειδικών  δώρων  και  του
καταλόγου και Palmares, που δικαιούνται οι εκθέτες
 
5) Μετά την επιστροφή του
• Μεριμνά για την παράδοση στους εκθέτες των εκθεμάτων τους, μαζί με τα διπλώματα, βραβεία
κλπ
 
Σημείωση :
Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι, επιβαρύνονται τα έξοδα του ταξιδίου τους.

Με τα ισχύοντα σε κάποιες εκθέσεις καλύπτονται τα έξοδα φιλοξενίας.

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις η Ο.Ε προσφέρει στους Εθνικούς Αντιπροσώπους μία συμβολική
ημερήσια αποζημίωση.


