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Εγγραφή των λεπτομερειών του ταξιδιού σας
Αν πρόκειται να επισκεφθείτε την έκθεση, εγγραφείτε στο λογισμικό https://cometonotos.hps.gr και 
σημειώστε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας. Υπάρχουν χιλιάδες λόγοι γι’ αυτό.
Oι απαιτήσεις εισόδου στην Ελλάδα
Πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι επισκέπτες πρέπει να συμπληρώσουν την Passenger Locator Form 
(PLF) και να βεβαιωθούν ότι έχουν μαζί τους ένα αποδεκτό πιστοποιητικό σχετικό με τον Covid-19 και 
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τον εμβολιασμό τους ή πρόσφατο τεστ ή τη νόσηση. Λεπτομέρειες για την PLF, τους εμβολιασμούς, τα 
τεστ κτλ. στον ιστότοπο της κυβέρνησης: https://travel.gov.gr
Διαδικασίες τελωνείου
Εθνικοί Αντιπρόσωποι και εκθέτες που εισέρχονται στην Ελλάδα από χώρες εκτός Ε.Ε. οφείλουν να 
περάσουν πρώτα από το Τελωνείο του αεροδρομίου. Ένα μέλος της ΟΕ θα βρίσκεται εκεί με σκοπό να 
επιταχύνει τις απαραίτητες διαδικασίες με τα εκθέματα. Λεπτομέρειες θα σταλούν σύντομα.
Ανάρτηση εκθεμάτων
Όλα τα εκθέματα θα αναρτηθούν την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στο Ζάππειο από τις 10 π.μ. μέχρι αργά το 
απόγευμα και για όση ώρα χρειαστεί.
Φάκελοι εκθεμάτων (πλαισίων)
Φάκελοι εκθεμάτων (πλαισίων) δεν θα σταλούν στους εκθέτες. Οι εκθέτες παρακαλούνται να ετοιμά-
σουν τους δικούς τους φακέλους. Κάθε πλαίσιο (16 φύλλα) θα τοποθετηθεί σε ένα ξεχωριστό φάκελο, 
με ετικέτα που θα περιλαμβάνει όνομα εκθέτη, τίτλο εκθέματος και αριθμό πλαισίου. Οι αριθμοί πλαι-
σίων βρίσκονται ήδη on-line.
Φύλλα απογραφής εκθέματος
Φύλλα απογραφής επίσης δεν θα σταλούν στους εκθέτες. Κατά την άφιξη στο Bin Room, κάθε έκθεμα 
θα ελεγχθεί ανά φύλλο ανάμεσα σε εκπρόσωπο της ΟΕ και τον Εθνικό Αντιπρόσωπο ή τον εκθέτη (αν 
δεν υπάρχει Αντιπρόσωπος). Αυτή η μέθοδος θα αντικαταστήσει τη χρονοβόρα διαδικασία της μέτρησης 
των αντικειμένων κάθε φύλλου.
Αποστολή εκθεμάτων Φιλοτελικής Φιλολογίας
Τα εκθέματα Φιλοτελικής Φιλολογίας πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:
ΟΕ NOTOS 2021
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
Ακαδημίας 57, 10679 Athens
τηλ. (για τα κούριερ) +30 6945 873531
Βεβαιωθείτε ότι θα φθάσουν στην ώρα τους. Στείλτε τα επομένως το νωρίτερο δυνατόν και ενημερώστε 
την ΟΕ με τους αριθμούς εντοπισμού των δεμάτων, αμέσως μόλις τους μάθετε.
Έλεγχος άφιξης εκθεμάτων Φιλοτελικής Φιλολογίας
Στις ιστοσελίδες Εκθέματα κατά Τάξη ή Εκθέματα κατά Χώρα θα παρατηρήσετε ένα σύμβολο ελέγχου 
δίπλα σε εκθέματα Φιλολογίας, που σημαίνει ότι τα εκθέματα αυτά έχει αφιχθεί με ασφάλεια στην Οργα-
νωτική Επιτροπή.


