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Tο ΣΠΙΤΙ του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 1η  Γενικη Συνελευση 2021 -12/02/2021 

Πρακτικο ΒΠΔΣ αρθ-12-02-2021- ΒΠΓΣ 12-02-2021 

Θεσσαλονίκη 12/02/2021 περίπτερο του ΕΟΤ / ΔΕΘ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021  

1 . Βελτίωση Οικονομικων & γενικα του αποθεματικού του Ταμειου 

2 . Αυξηση του Ταμειακου Αποθεματικου με τις Βασει Καταστατικου Αρθρ. 2 , 3 , 9  κατωθι δραστηριοτητες 

.Στόχος που αρχίζει να υλοποιείται μεσα στο 2021 ,με ανοιγμα λογ/σμού σε ΕΤΕ και ακόμη 2 Συστημικές 

Ελληνικές Τράπεζες  έως 31/12/2021. 

3. Με την  άρση των μέτρων κατα της πανδημίας άμεσος προγραμματισμός για Συναυλιες με την Ορχηστρα 

Δωματιου του ΣτΜ και 3 ερμηνευτων του ΣτΚ  

4 . Με την  άρση των μέτρων κατα της πανδημίας άμεσος προγραμματισμός για Συναυλιες με σεξτετο  του 

ΣτΜ  Λαικης , Εντεχνης και Παραδοσιακης μουσικης αι συμμετοχη τραγουδιστριων και τραγουδιστων μελων του 

ΣτΜ 

5 . Με την  άρση των μέτρων κατα της πανδημίας άμεσος προγραμματισμός για  Συναυλιες με επωνυμους 

καλλιτεχνες  

6 . Αναθεση εντολοδοχων για εγγραφες νεων μελων σε αλλες πολεις  

  7. Ενημερωση της  Διοικησης ΟΑΕΔ στις πόλεις οπου θα οριστει Εντολοδόχος για το ΣτΜ  και αποστολη 

του καταστατικου μας στον αντίστοιχο ΟΑΕΔ για την χορηγηση βεβαιωσεων στα μελη που διαμενουν εκει –

(αφορα το  εποχικο βοηθημα ΟΑΕΔ μουσικων και ηθοποιων ) 

8. Του ΣτΜ εχει ήδη απο το 2016 ενταχθει  ως 13ο μελος στην υπο συσταση (ομπρελα)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ( μελη που εχουν ηδη εγγραφτει και συμμετεχουν 

στο  Σωματείο με το οποίο συμπληρώνεται ο φορέας ομπρέλα καταθέτει το καταστατικό του που υπογράφουν 

οι, 1-Βέρα Μεσσήνη Ανθρώπινοι Άνθρωποι, 2-Αντύπας Τζανέτος Praksis, 3-Φίσκιλης Άγγελος ΚοινΣΕπ 

Άριστον, 4-Άννα Φόνσου Σπίτι Ηθοποιού, 5-Βασίλης Δημητρίου ΠΟΣΕΡ, 6-Ματίνα Κανάκη ΚοινΣΕπ ΕΚΑΤΗ, 

7-Ανδρέας Αθηναίος Ίδρυμα Ελληνισμού, 8-Γιώργος Μαυροειδής ΜΚΟ ΤΡΙΚΩΜΙΑ, 9-Σοφία Λάτσινου 

ΕΚΕΙΜ, 10-Ειρήνη Κάπαρη ΕΛΕΘΙΠ, 11-Ιωάννης Σπανάκης Πουλίδειο Γηροκομείο Καβάλας, 12-Μαρίνα 

Φιλιππίδου Ίδρυμα Αγία Μαρίνα, 13-Νικόλαος Ρέγκος Σπίτι Μουσικού, 14-Σοφοκλής Αλέπης ΠΑΣΠΑ, 15-

Κωνσταντίνος Σιμάκος ΔΡΩ ΚΟΙΝΣΕΠ, 16-Νίκος Μουντάκης Ίδρυμα Οι Άγιοι Ανάργυροι Κάντζας, 17-

Γιώργος Κιουρτσίδης ACTAEST, 18-Απόστολος Φορλίδας Φάρος Ελπίδας, 19-Χρυσούλα Ανδριτσοπούλου 

ΝΟΣΤΟΣ, 20-Ιωάννα Βουλγαράκη ΚΑΠΠΑ 2000 Περαία, 21-Τιμολέων Γονής ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Κεφαλλονιά, 22-Δημήτρης Χονδρός ΚΟΙΣΠΕ Αρχιπέλαγος, 23-Δημήτρης Ρέμμος ΚοινΣΕπ Πολύγυρος  
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10. Ευρεση νεας Εδρας (100 τμ και άνω)   (Πολυχωρος)  για την εφαρμογη της  λειτουργικοτητας και 

εφαρμογη του Σκοπου και ολων των Στοχων του ΣτΜ .  

11 . Ενέργειες και δράσεις με σκοπο σύζευξης με το ΣτΗ – ένταξη υπο την Αιγίδα του -  σύμφωνα με το Νέο 

Τροποποιημένο Καταστατικό μας . Θεσμική αλλαγή στο θέμα των εγγραφών νέων μελών η υποχρεωτική 

Ν.1599 υπ.δηλ των στοιχείων του υποψήφιου νέου μέλους .  

Α) Το  ΣτΜ ονομάζεται πλέον απο 05/02/2020  ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ  ,  intern/name THW ART 

HOUSE , παντα συμφωνα με την προταση που μας κατεθεσε η κα Αννα Φονσου να συμπεριλαβουμε στα μελη 

μας και αλλες κατηγοριες καλλιτεχνων οπως ηθοποιους , εικαστικους , κ.α. με την προοπτικη  να μας 

συμπεριλαβει υπο την αιγίδα της  ( Του Ιδρυματος )  , με την πιθανη εκδοχη (  νομικων συμβουλη ) να 

ονομαστουμε Παραρτημα Βορειας Ελλαδας του ΣτΗ . Η ενεργεια αυτη  μας έχει ήδη προσδώσει πανελλαδικη 

φήμη – και θα μας ανοίξει νεους ορίζοντες συνεργασίας με άτομα , φορείς και οργανισμους που το ΣτΗ ηδη 

εχει στο πορτφόλιο του , και που τα οφέλη αυτών – δωρεές,χορηγίες, παροχές, συμμετοχές, επιδοτήσεις κλπ  

,  θα ειναι πια εφικτα και πραγματοποιήσιμα και για το ΣτΚ με σημείο αναφορας την  αδερφοποίηση με το ΣτΗ 

. Εξ άλλου η τροποιποίηση ειναι ήδη απαραίτητη και τον παρακατω λογο (Β). 

Β)  Ποροι Αρθρ. 9   . Συμμετοχη σε Εθνικα και Ευρωπαικα Προγραμματα . (ΚΟΙΝΣΕΠ – INTEREK-Ιδρυμα 

Μποδοσακη – ΕΠΑΝΕΚ ) 

12. Εντός περιόδου συνεχιζόμενου  lockdown το ΣτΚ  θα συνεχίσει να διανέμει και να διανύει πανω 

απο 300 χλμ εντος της  πόλης Θεσσαλονίκης και στα περίχωρά της ,απο το Κολχικό Λαγκαδά έως το 

Τριάδι και Περαία / Θέρμη με στόχο την παροχή σε  έτοιμα γεύματα και επιδόρπια , συσκευασίες 

ξηράς τροφής , μαναβική( φρούτα& λαχανικά ) και νωπά ( γάλατα , τυρι κλπ ) , σε   οικογένειες 

κυρίως παλαιών καλλιτεχνών κι όχι μόνον , που εκτιμάται οτι θα απαριθμούν στις 30/04/21 ενα 

σύνολο 250  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 .  

13 . Για την παραπάνω δράση και απο 01/10/2020 έως και σήμερα το ΣτΚ διαχειρίστηκε  απο το 

Αποθεματικό του , απο χορηγίες και δωρεές χρήματα , τρόφιμα και υπηρεσίες και απέδωσε  στα Μέλη 

του πάνω απο 16.000 ΕΥΡΏ  . 

 
14. Δημιουργια Ενευκτηριου – Καφενειου Ανεργων και Ηληκιωμενων Καλλιτεχνών  

15.Στουντιου Προβων και Ηχογραφησεων  

16 .ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ για τα Μέλη του  ΣτΚ . 
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(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  «ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ») 

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι από τέλη Δεκεμβρίου 2015 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνδεσης του Κέντρου 

Αίματος ΑΧΕΠΑ με το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (Ε.Μ.Α),  χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

για να πραγματοποιηθεί εξόρμηση με κινητό συνεργείο αιμοληψιών σε χώρο που παρέχει ο σύλλογος.  

 

 

Α .Πριν μας ζητήσετε να ορίσουμε ημερομηνία για την εξόρμηση,  παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο σύλλογός 

σας έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή στο Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών 

Β .Παρακαλούμε  ενημερώστε μας  για την  ακριβή επωνυμία με την οποία καταχωρήθηκε ο σύλλογος στο 

Ε.Μ.Α. 

Γ .  Προκειμένου να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε υποψήφιος αιμοδότης, χρειάζεται να γίνει ταυτοποίηση και 

καταχώρηση στο μηχανογραφικό μας σύστημα και στο Ε.Μ.Α και αυτό απαιτεί : 

• οι αιμοδότες να έχουν μαζί τους  αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης 

ευρωπαϊκού τύπου με ψηφιακή φωτογραφία.  

• οι αιμοδότες να γνωρίζουν τον αριθμό ΑΜΚΑ τους. 

Δ . Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε αν στο χώρο που σκοπεύετε να πραγματοποιηθεί η εξόρμηση 

υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο internet (ασύρματη ή μέσω καλωδίου). 

Ε .  Σας παρακαλούμε λόγω της αναπόφευκτης μικρής καθυστέρησης κατά την εξέταση και καταχώρηση 

των αιμοδοτών με το νέο σύστημα, για να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή και δυσαρέσκεια εκ μέρους των 

εθελοντών μας,  να γίνει προσπάθεια εκ μέρους  των υπευθύνων του συλλόγου σας να γίνεται τμηματικά η 

προσέλευση (ροή προσέλευσης:  12-15 αιμοδότες ανά ώρα).  

Ζ . Όταν γίνεται προγραμματισμός της εξόρμησης  χρειάζεται να μας δηλώνετε με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ακρίβεια, τον προβλεπόμενο αριθμό υποψηφίων αιμοδοτών.  

Η . Δύο –τρείς ημέρες προ της προγραμματισμένης εξόρμησης, σας παρακαλούμε  να μη παραλείπετε να 

τηλεφωνείτε για επιβεβαίωση (τόπου, ωραρίου που έχετε ανακοινώσει, ώρας έναρξης αιμοληψιών, και 

κυρίως  του πιθανού αριθμού των αιμοδοτών που αναμένονται).  

 

    17 . Στόχος μας εως το τέλος του τρέχοντος έτους να καταθέσουμε στην Προεδρία της    Ελληνικής 

Κυβέρνησης ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΚ σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  . 

Τρόπος επιτευξης του στόχου ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ , 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ , καθε ηλικίας και 

κοινωνικής και εργασιακής  στάθμης .  
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                  Ο Προεδρος                           η Γ.Γραμματέας  

                                Νίκος Ρέγκος                        Νίκος Ντουνούσης 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΤΗΣ 12/02/2021 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ . 

ΠΑΡΟΝΤEΣ .........  (ολογράφως) ................................. 

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                

ΟΝΟΜ/ΜΟ.............................. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ....................                
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