
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/ 2017

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 28  Μαρτίου του 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

18.00,  ήλθαν σε γενική συνέλευση τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»,  μετά  από  τη  πρόσκληση  του  προέδρου  της 

Διοικούσας  Επιτροπής  κυρίου  Αγκαμαλιάν  Αρσαβίρ,  που  δημοσιεύτηκε  στη 

Πλατφόρμα Κοιν.Σ.Επ στις 20/3/2017 και στην ιστοσελίδα www.kouklotopia.gr οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ

2. Αγκαμαλιάν Οφέλια

3. Γεροφωκά Παναγιώτα

4. Πατσαρασλής Χρήστος

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση ,ε τα ακόλουθα θέματα στην 

ημερήσια διάταξη:

1.Απολογισμός Δράσεων του 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.

2.Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτέλεσμα Χρήσης για το 

έτος 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

3.Διανομή των κερδών για το 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

4.Προγραμματισμός δράσεων για το 2017 για τη ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

5.Ενημέρωση  για  τη  Τροποποίηση  του  Καταστατικού  σύμφωνα  με  τον  Νόμο 

4430/2016

[1]

http://www.kouklotopia.gr/


ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 001/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απολογισμός Δράσεων του 2016 της 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  πρώτο  θέμα  παρουσίασε  τη  δράση  της 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το 2016. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος ανέφερε 
ότι  έγιναν  όλες  οι  απαραίτητες  διαδικασίες  να  πάρει  η  ΚΟΙΚΛΟΤΟΠΙΑ 
ΚΟΙΝΣΕΠ το πιστοποιητικό μέλους για το 2016 και ενημέρωσε τα μέλη ότι 
μετά  την  ολοκλήρωση  της  Γενικής  Συνέλευσης  θα  ακολουθήσει  όλες  τις 
διαδικασίες  που  προβλέπονται  προκειμένου  η  ΚΟΙΝΣΕΠ  να  αποκτήσει 
πιστοποιητικό μέλους και για το 2017.

           Έπειτα ο πρόεδρος παρουσίασε τις δράσεις που έχει κάνει η ΚΟΙΝΣΕΠ για  
την επιτυχημένη και ομαλή λειτουργία της όπως:
1. Συνεχίστηκαν και για το 2016 παραστάσεις κουκλοθεάτρου με οικονομικές 

τιμές.
2.  Οργανώθηκαν  και  πραγματοποιήθηκαν  παραστάσεις  στον  Εθελοντικό 
Οργανισμό  “Το  χαμόγελο  του  Παιδιού”  Θεσσαλονίκης  και  στο  Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο για τη Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου.
3.Συμμετοχή  στις  ανοικτές  εκδηλώσεις  για  τη  Παγκόσμια  Ημέρα 
Κουκλοθεάτρου στα Ιωάννινα και στη Κέρκυρα εθελοντικά.
4.Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Λάρισας και στο 1ο Φεστιβάλ 

Κουκλοθέατρου  και  Παντομίμας  στη Θεσσαλονίκη  “ΘΕΣΣPUPPET'16”,  στη 

Λευκή Νύχτα Καβάλας καθώς και στα Ελευθέρια Δράμας με τις παραστάσεις 

“Τικ-νικ-κοσμοιστορίες” και “ΗOCUS-POCUS-Παραμύθια στις βαλίστες”

5.Εθελοντική συνεργασία των μελών της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με τη 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης,Φλώρινας, για συμμετοχή 

στα  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  του  Κοινωνικού  Πανεπιστημίου  Ενεργών 

Πολιτών στον τομέα “Θεατρικές Τεχνικές”.

6.Καταχωρήθηκε  νέο  domain  και  δημιουργήθηκε  ιστοσελίδα 

www.kouklotopia.gr σύμφωνα με το Ν4430/2016.

7.Συμμετοχή  στις  εκδηλώσεις  Δήμων  Παύλου  Μελά,  Καλαμαριάς, 

Χρυσούπολης,  όπως  και  της  ΔΗΜΩΦΕΛΙΑΣ  Καβάλας,  της  ΔΕΚΠΟΤΑ 

Δράμας και της Μονής Λαζαριστών.

8.Δημιουργίας  νέας  Χριστουγεννιάτικης  παράστασης  για  τις 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
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9.Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  επιχείρησης  του  ΟΑΕΔ-”Ειδικό  Πρόγραμμα 

Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και 

της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης”.

10.Υπαγωγή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ “Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 

για  3000  ανέργους  25-29  ετών  σε  επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα  σε 

ΚΟΙΝΣΕΠ”.

Ο Πρόεδρος Ζήτησε από τα μέλη της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ να αποφασίσουν 

αν εγκρίνουν τον απολογισμό δράσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ.

Στη συνέχεια και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την  έγκριση  του  Απολογισμού  Δράσεων  ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ  ΚΟΙΝΣΕΠ  για  το  έτος 
2016.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 001/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 002/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  ή  μη  του  Ισολογισμού  και 
του  Λογαριασμού  Αποτέλεσμα 
Χρήσης  για  το  έτος  2016  της 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγούμενος το 2ο θέμα παρουσίασε τα οικονομικά 
στοιχεία της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το 2016 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό 
και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ να εξετάσουν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Στη συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το 
έτος 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.
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Η απόφαση πήρε αριθμό: 002/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 3ο Αριθμός Απόφασης: 003/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διανομή των κερδών για το 2016 της 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο  Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης  εισηγούμενος  το  3ο  θέμα  της  Συνέλευσης 
ανέφερε  ότι  η  επιχείρηση  παρουσίασε  κέρδος  για  το  2016  και  σύμφωνα  με  το 
καταστατικό πρέπει τα μέλη να αποφασίσουν για τον τρόπο διανομής των κερδών.
Ο Πρόεδρος  υπογράμμισε  ότι  η  ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ βρίσκεται  ακόμα στα 
πρώτα της βήματα και για τη καλύτερη και ομαλή λειτουργία της πρότεινε να γίνει η 
διανομή των κερδών ως εξής:
α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
β. Το υπόλοιπο 95% παραμένει στην επιχείρηση και διατίθενται για τη δημιουργία 
νέων  θέσεων  εργασίας  και  τη  γενικότερη  διεύρυνση  της  παραγωγικής  του 
δραστηριότητας.

Στη συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι εγκρίνουν τον τρόπο διανομής κερδών για το έτος 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ 
ΚΟΙΝΣΕΠ ως εξής:
Τα καθαρά κέρδη (μετά από τη κάλυψη ζημιάς του έτους 2015) είναι 2.748,84 – 
φόρος 29% = 1.951,68 διατίθεται κατά
α. 5% * 1.951,68 = 97,58 για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
β. 95% * 1951,68 = 1854, 10 διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
τη γενικότερη διερεύνηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 003/2017

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

[4]



Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 4ο Αριθμός Απόφασης: 004/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός  δράσεων  για  το 
2017 για τη ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος το 4ο θέμα παρουσίασε στα μέλη 
της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 
η ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2017.
1.Η  Κοιν.σ.επ  ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ  θα  συνεχίσει  να  προσφέρει  τις  παραστάσεις  και 
θεάματα με οικονομικές τιμές.
2.Δημιουργία  εκπαιδευτικού  προγράμματος  για  Δημοτικά  σχολεία  που 
συμπεριλαμβάνει διάλεξη για την ιστορία του Κουκλοθέατρου (ή θεάτρου) εργαστήριο 
κατασκευής και παράσταση.
3.Θα  συνεχιστούν   φιλανθρωπικές  παραστάσεις  και  οι  συμμετοχές  σε  ελεύθερες 
εκδηλώσεις και σε Διεθνή ή Εθνικά Φεστιβάλ.
4.Συνεργασία και με άλλους Δήμους για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5.Απασχόληση  ασκούμενου/εργαζομένου  για  4  μήνες  στο  πλαίσιο  του 
προγράμματος “Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας για 3000 ανέργους 25-29 ετών σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ” του ΟΑΕΔ.
6.Απασχόληση όταν είναι δυνατόν ενός υπαλλήλου ΑΜΕΑ.
7.Οργάνωση ενός Παιδικού Εθελοντικού Φεστιβάλ στο Δήμο Καβάλας ή σε κάποιο 
άλλο Δήμο της Βόρειας Ελλάδας.

Στη  συνέχει  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  τα  μέλη  να  τοποθετηθούν  σχετικά  με  τον 
προγραμματισμό  των  δράσεων  της  ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ  ΚΟΙΝΣΕΠ  για  το  2017.  Στη 
συνέχεια τα μέλη δια ανατάσεως της χειρός

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το 
έτος 2017

Η απόφαση πήρε αριθμό: 004/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία
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Θέμα 5ο Αριθμός Απόφασης: 005/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τη Τροποποίηση του 
Καταστατικού σύμφωνα με τον Νόμο 
4430/2016

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη για όλες τις αλλαγές στο 
νέο Νόμο 4430/2016 που αφορά τις ΚΟΙΝΣΕΠ και υπογράμμισε ότι για να συνεχίσει 
τη  λειτουργία της  η  ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ πρέπει  να γίνει  τροποποίηση του 
καταστατικού της.
Για αυτό πρέπει να γίνει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτού του 
καταστατικού μέχρι 30 Ιουνίου του 2017.
Στη συνέχεια τα μέλη δια ανατάσεως της χειρός

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
για τη τροποποίηση του καταστατικού της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ και για τη 
σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του μέχρι 30 Ιουνίου το 
2017.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 005/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Μη λοιπών θεμάτων της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
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	Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα παρουσίασε τη δράση της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το 2016. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος ανέφερε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες να πάρει η ΚΟΙΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ το πιστοποιητικό μέλους για το 2016 και ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου η ΚΟΙΝΣΕΠ να αποκτήσει πιστοποιητικό μέλους και για το 2017.
	           Έπειτα ο πρόεδρος παρουσίασε τις δράσεις που έχει κάνει η ΚΟΙΝΣΕΠ για την επιτυχημένη και ομαλή λειτουργία της όπως:
	1. Συνεχίστηκαν και για το 2016 παραστάσεις κουκλοθεάτρου με οικονομικές τιμές.
	2. Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις στον Εθελοντικό Οργανισμό “Το χαμόγελο του Παιδιού” Θεσσαλονίκης και στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο για τη Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου.
	3.Συμμετοχή στις ανοικτές εκδηλώσεις για τη Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου στα Ιωάννινα και στη Κέρκυρα εθελοντικά.

