
Ενημέρωση και οικονομικός απολογισμός για την παιδική θεατρική παράσταση  

«Το παραμύθι χωρίς όνομα» (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 4385 – 2/12/2022) 

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου ο ΣΕΤΕΕ οργάνωσε για τα ανήλικα παιδιά των μελών του ΣΕΤΕΕ, από 4-12 

ετών, επίσκεψη στην παιδική θεατρική παράσταση «Το παραμύθι χωρίς όνομα» της Ελληνίδας 

συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, στο θέατρο «Κιβωτός» σε κείμενο-αφήγηση, Κάρμεν Ρουγγέρη και 

σκηνοθεσία, Χριστίνα Κουλουμπή, Κάρμεν Ρουγγέρη. Στην επίσκεψη στο θέατρο πήραν μέρος 29 

συνολικά άτομα. 

Οικονομικός απολογισμός 

Σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πολιτική του θεάτρου για τις ομαδικές επισκέψεις, το εισιτήριο 

κόστισε 10€ από 12 € που είναι η ατομική τιμή και δόθηκε 1 εισιτήριο δωρεάν κάθε 25 εισιτήρια.  

Αναλυτικά: 

α) κατηγορία: 11 παιδιά που κάλυψε το εισιτήριό τους ο ΣΕΤΕΕ με απόφασή του 11Χ10=110€ 

β) κατηγορία: 17 συνοδοί και παιδιά που πλήρωσαν το ομαδικό εισιτήριο  17 Χ 10 = 170€ (6 συνοδοί με 

επιδότηση του ΣΕΤΕΕ στο ομαδικό εισιτήριο και 11 συνοδοί και παιδιά χωρίς επιδότηση στο ομαδικό 

εισιτήριο) 

γ) κατηγορία: 1 εισιτήριο με ειδική έκπτωση 8 € 

Άθροισμα συμμετοχών 29 άτομα με συνολικό κόστος 288 € (110+170+8). Με την αφαίρεση του δωρεάν 

εισιτηρίου ανά 25 άτομα διαμορφώθηκε το τελικό κόστος σε 278 €.  

Από τα 278 € οι συνοδοί (μέλη του ΤΕΕ και μη) κάλυψαν το ποσό των 143 €. 

Το υπόλοιπο ποσό των 135 € (5 € επιδότηση του ομαδικού εισιτηρίου για κάθε γονέα μέλος του ΣΕΤΕΕ που 

ήταν συνοδός στο ανήλικο παιδί του και δωρεάν για τα ανήλικα παιδιά των μελών του ΣΕΤΕΕ) καλύφθηκε 

από το ταμείο του Συλλόγου μας. 

Ο οριστικός οικονομικός απολογισμός  της απόφασης με Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 4385 – 2/12/2022, θα γίνει μετά 

την ολοκλήρωση και από τα Π.Τ. της αντίστοιχης διαδικασίας που αφορά στους συναδέλφους που 

εργάζονται σε αυτά. 

Έκθεση Ζωγραφικής: 

Θα γίνει προσπάθεια, σε συνεργασία με συναδέλφους, η πρωτοβουλία μας για το παιδικό θέατρο να 

ολοκληρωθεί με έκθεση ζωγραφικής των παιδιών που παρακολούθησαν την παράσταση με θέμα την 

ίδια παράσταση τους ηθοποιούς, τα κοστούμια, τα σκηνικά κλπ. Για τα υπόλοιπα παιδιά των συναδέλφων 

που δεν ήταν στο θέατρο η συμμετοχή στην έκθεση ζωγραφικής θα είναι με ελεύθερο θέμα. 

Οι διαστάσεις των έργων θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις διαστάσεις  Α4 (210mm Χ 297mm) με υλικά 

επιλογής των παιδιών και να μην είναι (κατά προτίμηση) σε χαρτί φωτοτυπίας αλλά σε πιο βαρύ χαρτί ή 

και πιο πορώδες. 

Η παράδοση των έργων των παιδιών θα γίνει μετά την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και θα καθοριστεί 

μετά από συνεννόηση με την ομάδα των συναδέλφων που θα στηρίξουν την προσπάθεια, αφού 

ολοκληρωθεί σύμφωνα με την απόφαση η αντίστοιχη διαδικασία που αφορά στα παιδιά των συναδέλφων  

στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ. 

Ελπίζουμε αυτή τη φορά τα μέτρα για τον covid να μην σταθούν εμπόδιο στην έκθεση που θα επιδιώξουμε 

να γίνει με τα έργα των παιδιών μας. 

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
Αβραμίδης Κώστας  
Ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
Σταθόπουλος Κυριάκος 


