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Θεσσαλονίκη 12/02/2021
Εκθεση Δράσεων για την 1η Γενική Συνέλευση 2021
στις 12/02/2021
• Το Σπίτι του Καλλιτέχνη είναι πλέον γεγονός. Υπάρχει και σας
Χαιρετίζει.
Πριν 38 χρόνια , με ανάλογο σκοπό και με πολλές προσωπικές θυσίες
η κα Άννα Φόνσου θεμελίωσε το Σωματείο το Σπίτι Του Ηθοποιού.
Φέτος το απο το 2002 «Ιδρυμα» Σπίτι Του Ηθοποιού,διαθέτει δύο ιδιόκτητα
εξαόροφα κτίρια στην Αθήνα που λειτουργούν για Ηθοποιούς που χρειάζονται
την φιλοξενία του και την αρωγή του .
Το Σπίτι του Καλλιτέχνη ιδρύθηκε το 2014 ,έχοντας τον ίδιο σκοπό και
στόχο.
Να αγκαλιάσει Τραγουδιστές/τριες , Μουσικούς, Στιχουργούς ,
Συνθέτες , Ποιητές , Ηθοποιούς , Εικαστικούς ,Ηχολήπτες , Παραγωγούς ,
Τεχνικούς , ανθρώπους του Θεάτρου και της Τηλεόρασης κ.α.Καλών Τεχνών
και να τους παρέχει φυσική και καλλιτεχνική αρωγή και στέγαση στη
Θεσσαλονίκη .
Απευθυνόμαστε σε σας ζητώντας την συμβολή σας στην ευρύτερη
διάδωση του εργου μας ,για την επίτευξη αυτού του Σκοπού .
Η στήριξη και η εμπειρία σας θα ήταν πολύτιμη και ιδιαίτερα αποτελεσματική
στον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει .
Σας προσκαλούμε συνοδοιπόρους σε μια προσπάθεια αλληλεγγύης για να
καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την ανέγερση του Σπιτιού του Καλλιτεχνη στη
Θεσσαλονίκη που θα φιλοξενει άστεγους και ενδεείς συναδέρφους .
Το Σπίτι του Καλλιτεχνη δεν είναι ένας ακόμη φορέας. Ούτε ένα ακόμη
μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ούτε επίσης ένα εγχείρημα ενθουσιασμού. Είναι όλα
αυτά μαζί αλλά κυρίως, πάνω από όλα, είναι ένας πυρήνας αλληλεγγύης,
αλληλοσυμπαράσταση και ανθρωπιάς που δημιουργήθηκε από καλλιτέχνες για
καλλιτέχνες . Γέννημα θρέμμα της Θεσσαλονίκης, με στέγη στο Φοίνικα-σε οίκημα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ » Α.Φ.Μ. 997178010
Αναγνωρισμένα Σωματεία Ελλάδας Α.Μ. 9774
Τηλ. 2310 426 954 / 6984 938 122
museshelter@yahoo.com | https://www.theartisthouse.gr/

11 τ.μ., που ευγενικά παραχωρήθηκε από το δήμο Καλαμαριάς . Είναι ένα όραμα
που γεννήθηκε βλέποντας να υπάρχουν ανάμεσά μας, συνάδελφοι άνεργοι,
ανασφάλιστοι, άποροι, ακόμη και άστεγοι» σημειώνουν μέλη του.
Α) Σήμερα το «ΣΠΙΤΙ του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ » απαριθμεί εγγεγραμμένα 300
ενεργά μέλη.
Τα μέλη αυτά επιμερίζονται σε ομάδες = 160 Τακτικά , 20 Επίτιμα και 120
Προστατευόμενα ,
βάσει των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα
. Προστατευόμενα μέλη χαρακτηρίζονται τα άτομα που χρήζουν την αρωγή και
την συμπαράστασή μας.
Εντός περιόδου lockdown εδω και αρκετούς μήνες κάθε Παρασκευή, το ΣτΚ
διανύει πανω απο 300 χλμ εντος της πόλης Θεσσαλονίκης και στα περίχωρά
της ,απο το Κολχικό Λαγκαδά έως το Τριάδι και Περαία / Θέρμη για να διανέμει
έτοιμα γεύματα και επιδόρπια , συσκευασίες ξηράς τροφής , μαναβική( φρούτα&
λαχανικά ) και νωπά ( γάλατα , τυρι κλπ ) , οικογένειες κυρίως παλαιών
καλλιτεχνών κι όχι μόνον , που εκτιμάται οτι απαριθμούν ενα σύνολο 500
ανθρώπων .Ειναι οι υπερήλικες που ζουν με ΚΕΑ , ΚΕΠΑ, Επιδομα Υπερηλικων
ΟΠΕΚΑ ,χωρίς Συνταξη και χωρίς καμμιά κρατική πρόνοια.
Ειναι οι γόνοι αυτών , παιδιά – εγγόνια , κι άλλοι συγγενείς Ειναι οι
καλλιτέχνες που δεν εργάζονται απο τον Φεβρουάριο 2020 ως και σήμερα .Ειναι
τα νέα παιδιά ( καλλιτέχνες ) που βγήκαν να κάνουν τ όνειρό τους επάγγελμα
και έχουν ηδη ψυχολογικά προβλήματα .
Β) Το Καταστατικό μας μαζί με την παρούσα έκθεση δράσεων μας (updated) ,
είναι τροποποιημένο με πλειοψηφική Εγκριση του ¾ της απαρτίας μελών & των
2/3 των Ταμειακα εντάξει μελών μας
( Απόφ. Γ.Σ. 24/09/2017 ) και κατατέθηκε 17/11/2019 στο Ειρηνοδικείο
Θεσσαλονίκης προς έγκριση και δημοσίευση ως το Νέο τροποποιημένο
Καταστατικό με την επωνυμία «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ» και εγκρίθηκε
στις 05/02/2020 .
Γ) Κάθε χρόνο απο ιδρύσεως εως και σημερα διενεργούνται την περίοδο των
εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα ,εκδηλώσεις/ παραστάσεις υπέρ του
Σκοπού του Σωματελιου με συμμετοχή πολλών και γνωστών καλλιτεχνών –
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ενδεικτικά αναφέρω τους , Λιζέτα Καλημέρη , Μάκη Σεβίλογλου , Γιώτα Νέγκα
, Βασίλη Λέκα , Νίκο Ζιώγαλα , Blues Wire , Θεατρικό θίασο Αννας Φόνσου
κ.α. Με τα έσοδα απο αυτές
τις εκδηλώσεις στηρίζουμε και βοηθούμε
οικογένειες και ανθρώπους οικονομικά , χειρονακτικά , τροφοδοτικά , βοήθεια
στο σπίτι τους , φαρμακευτικά , διαμεσολαβητικά και με πολλούς άλλους
τρόπους . Τον Δεκεμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν 2 μουσικές παραστασεις
1η στο Ξέφωτο και 2η στην Πλ. Δημαρχειου Καλαμαριάς . Τα έσοδα απο αυτές
διατίθενται σε ευπαθή κοινωνικά- προστατευόμενα μέλη και ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
Δ) Του ΣτΜ εχει ήδη απο το 2016 ενταχθει ως 13ο μελος στην υπο συσταση
(ομπρελα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ .
Ε) Το Σωματειο μας λόγω της μειονεκτικότητας της παραχωρημένης εδρας
απο τον Δ. Καλαμαριάς (11τ.μ.) , συνεδριάζει και πραγματοποιει δις /
εβδομάδα τις Γενικές Συνελεύσεις του με σύμβαση χρησιδανείου , καθε έτος
σε φιλικά προσφερόμενα χώρο που προτείνεται απο το Δ.Σ. και εγκρίνεται απο
την Γ.Σ. Για την χρήση 9ος 2019 ‘εως 11ος 2020 αυτός ο χώρος ήταν η
μουσική σκηνή «ΣΑΡΑΙ» Λαμπράκη 112 . Κ.Τούμπα Θεσσαλονίκη . Απο τον
12ο 2020 έως και σήμερα το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ συνεδριάζει ως ΔΣ
, και δέχεται ακροάσεις καθημερινά απο όλα τα Μέλη του και τα Νέα Μέλη ,
εντός της ΔΕΘ Περίπτερο του ΕΟΤ – έναντι του Πύργου του ΟΤΕ , με
χρονική παραχώρηση 6 μηνών , απο την Διοίκηση της ΔΕΘ για χρήση του
οικήματος για τους Σκοπούς και Στόχους του σωματείου .
.Για την μετέπειτα χρονική περίοδο του 2021, κι εφ΄όσον αρθεί το lock down
,

συμφωνήθηκε για Σωματειακή χρήση , η μουσική σκηνή «ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ»

πρώην ΒΕΝΤΕΤΑ στη Θεσσαλονικη με τον ιδιοκτήτη της κ. Δημήτρη Φίστα ,
επι της Εθν. Αμύνης ( διπλα στη Λέσχη Αξιωματικών )
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Ζ) Ταμειακά δεδομένα και εκθεση δράσεων ως ορίζεται απο τον Νόμο και απο
ιδρύσεως του Σωματείου υποβάλονται και κατατίθενται , στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η) To Διοικητικό Συμβούλιο απο 14/10/2019 έως και 14/10/2021
αποτελείται απο τους.
Ρέγκος Νικόλας

Πρόεδρος

Ζαχαρίου Μανώλης

Αντιπρόεδρος

Ντουνούσης Νίκος

Γ.Γραμματέας

Βλάχος Δημήτρης

Αν.Γ.Γραμματέας

Κεχαγιάς Δημήτρης

Ταμίας

Λιανόπουλος Παναγιώτης

Μέλος

Κουιμτσίδης Σούλης

Μέλος

Θ) Κατα το χρονικο διάστημα 01/09/ εως και 30/11 κάθε χρόνο το «ΣΠΙΤΙ
του ΜΟΥΣΙΚΟΥ» ως Οικείο Επαγγελματικό Σωματείο , χορηγεί στα μέλη του
για χρήση στο ΟΑΕΔ , προσωπική ΒΕΒΑΙΩΣΗ εγγραφής και μη ταμειακής
οφειλής για καθε ένα ενδιαφερόμενο μέλος του– η οποία ΒΕΒΑΙΩΣΗ θεωρείται
απαραίτητη προυπόθεση για να λάβει το μέλος , το Ετήσιο Ειδικό Εποχικό
Βοήθημα απο τον ΟΑΕΔ αξίας 508,50 ευρω . Η βεβαίωση μας αυτη ενεχει
Πανελλαδική ισχύ .
Ι) To Σωματείο μας διαθέτει Ορχήστρα με ρεπερτόρια Ελληνικής & Ξένης
Μουσικής .
Η Ορχήστρα Ελληνικού ρεπερτορίου αποτελείται απο 5 έως 10 μουσικούς , και
απο 2 έως 4 τραγουδιστές , αναλόγως την κάθε μια εκδήλωσή μας .
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Το Ξένο ρεπερτόριο καλύπτεται απο την Ορχήστρα μας 5 ατόμων .
K) Τον Σεπτέμβριο του 2020 λειτούργησε στο διαδύκτιο ιστοσελίδα μας με
σκοπο την κάλυψη κενών της αγοράς εργασίας στο καλλιτεχνικό επάγγελμα και
όχι μόνο ~ www.theartisthouse.gr
Λ) το Σωματείο μας θα συμμετέχει απο το 2020

σε Εθνικα και Ευρωπαικα

Προγραμματα . (ΚΟΙΝΣΕΠ – INTEREK-Ιδρυμα Μποδοσακη –Ιδρυμα ΤιμαΛάτση ΕΠΑΝΕΚ . κ.α.
Μ) Απο τον Απρίλιο 2016 εχουμε καταθέσει αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , για να νας εγκρίνει την
Ερανική Ιδιότητα ως Μη Κερδοσκοπική Συλλογικότητα , μεσω των κουτιών
εράνου υπερ του Σκοπού μας στα καταστήματα ολης της Ελλάδας Τραπεζών
Εθνικής και Eurobank .
Θεσσαλονίκη 05-02-2021
Την παραπάνω Εκθεση Δράσεων υπογράφουν για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλας Ρέγκος

Ο Γ.Γραμματέας
Νίκος Ντουνούσης

