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Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονική ενημέρωση για τα
ΝΑΙ
Νέα και Ανακοινώσεις του ΚΚΔΙΘ και δίνω τη :
συγκατάθεσή μου για να λαμβάνω πληροφόρηση από
ΟΧΙ
το ΚΚΔΙΘ

Ημερομηνία: …… /…… / ..........

……………………………...............
(υπογραφή)

*Με το παρόν έντυπο αίτησης, είναι απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού
σημειώματος του ενδιαφερόμενου στο info@ccoiti.org.cy

Γίνε Μέλος
Πληροφορίες για την απόκτηση της ιδιότητας του Τακτικού μέλους του
ΚΚΔΙΘ, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
1) Δικαίωμα εγγραφής στο Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου
Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), ως Τακτικά μέλη1, έχουν:
i)
ii)
iii)

iv)
v)

vi)
vii)

Τα Τακτικά μέλη οποιουδήποτε εγγεγραμμένου κέντρου που
έχει επαγγελματικές σχέσεις με το θέατρο.
Οι διευθυντές των επαγγελματικών θεάτρων.
Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι,
χορογράφοι, χορευτές, σχεδιαστές φωτισμού και τεχνικοί
που έχουν ασκήσει επαγγελματικά την καλλιτεχνική τους
ιδιότητα.
Θεατρικοί συγγραφείς ή μεταφραστές, των οποίων τα έργα
ή μεταφράσεις έχουν παιχθεί από επαγγελματικούς θιάσους
ή παρουσιαστεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.
Μουσικοσυνθέτες, μουσική των οποίων έχει περιληφθεί σε
θεατρικά έργα που έχουν παιχθεί από επαγγελματικούς
θιάσους ή παρουσιαστεί από το ραδιόφωνο και την
τηλεόραση.
Θεατρικοί κριτικοί, που ασκούν υπεύθυνα και συστηματικά
το λειτούργημα της κριτικής σε περιοδικά και ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες εφημερίδες.
Οποιοσδήποτε Κύπριος πολίτης, που κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες
στο θέατρο.

2) Βάσει του Καταστατικού του ΚΚΔΙΘ, τα Τακτικά μέλη έχουν ίσα
δικαιώματα
(εφόσον
είναι
οικονομικά
τακτοποιημένα),
Τα μέλη του ΚΚΔΙΘ είναι α) Τακτικά και β) Επίτιμα.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα τα οποία προσέφεραν στο ΚΚΔΙΘ, στον Χορό
και γενικά στο Θέατρο και σε τομείς που στηρίζουν το θέατρο. Επίσης,
αλλοδαποί που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο κυπριακό θέατρο ή
συνέβαλαν κατά εξαιρετικό τρόπο στην εξύψωση της θεατρικής ιδέας και τέχνης
γενικά.
Τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις ούτε το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μπορούν όμως, αν το επιθυμούν, να
παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του ΚΚΔΙΘ και να εκφέρουν τη γνώμη
τους.
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περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης και
ασκούν έλεγχο πάνω στις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που οργανώνει το ΚΚΔΙΘ κ.λπ.
3) Η ετήσια συνδρομή μέλους ανέρχεται στα €20 (είκοσι Ευρώ) και
καταβάλλεται κατά το αντίστοιχο τρέχον έτος.
4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΚΚΔΙΘ, μέλος που
δεν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του για δύο συνεχή έτη
διαγράφεται από το Μητρώο Μελών. Μέλος που διαγράφεται για
καθυστέρηση καταβολής οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί να
επανεγγραφεί αμέσως μόλις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
5) Με την έγκριση του αιτητή ως μέλος του ΚΚΔΙΘ από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΚΚΔΙΘ, ζητείται η αποστολή του ονοματεπωνύμου
και της ιδιότητάς του με λατινικούς χαρακτήρες, για την έκδοση της
Διεθνούς Κάρτας Μέλους του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΔΙΘ),
την οποία τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν σε εκδηλώσεις του
ΚΚΔΙΘ, καθώς επίσης σε εκδηλώσεις των άλλων 90 Εθνικών
Κέντρων του ΔΙΘ στον κόσμο όπου μπορούν να έχουν έκπτωση ή και
μειωμένη είσοδο.
6) Τα Τακτικά μέλη του ΚΚΔΙΘ, εφόσον είναι οικονομικά ενήμερα,
δικαιούνται ειδική έκπτωση στις εκδηλώσεις του ΚΚΔΙΘ, όταν
απαιτείται είσοδος καθώς και δωρεάν είσοδο στις παραστάσεις του
«Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» με την επίδειξη
της Διεθνούς Κάρτας Μέλους του ΔΙΘ. Επίσης, δικαιούνται δωρεάν
τις εκδόσεις του Κέντρου και ακόμα, τους παρέχεται ενημέρωση για
τα θεατρικά και καλλιτεχνικά δρώμενα στην Κύπρο και στο
εξωτερικό όπως και η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα
(Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Σεμινάρια, Εργαστήρια) και
δράσεις του Κέντρου.
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