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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Επωνυμία - προσωνυμία της Σχολής :
Χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη) : 
Ιδιοκτήτης :
Προτεινόμενος Δ/ντης : 

2. Για τον ιδιοκτήτη : 
Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών 
Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ελλάδας.
(Όταν  πρόκειται  για  τίτλο  σπουδών  της  αλλοδαπής  υποβάλλεται 
αντίγραφο  του  ξενόγλωσσου  τίτλου,  μετάφρασή  του,  καθώς  και 
αναγνώριση  του  τίτλου  από  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α  /  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή 
αντίγραφο  βεβαίωσης  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης 
Προσόντων,  στην  οποία  να  φαίνεται  ότι  ο  τίτλος  σπουδών  είναι 
ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής).

Εάν  δεν  υπάρχει  τίτλος  σπουδών,  υποβάλλονται  βεβαιώσεις  (και 
προαιρετικά  οποιοδήποτε  στοιχείο  -  όπως  προγράμματα 
παραστάσεων,  δημοσιεύματα,  κριτικές  κλπ.  -  υποστηρίζει  τον 
ισχυρισμό του περί) : 
α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο 
χορό  σαν  χορευτής  ή  χορογράφος  κλασσικού  ή  και  σύγχρονου 
χορού ή 
β)  15ετούς διδακτικής  ευδόκιμης προϋπηρεσίας  σε Σχολές  Χορού 
αναγνωρισμένες από το Κράτος.  

3. Για τον ιδρυτή :
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις 
δύο όψεις) ή του διαβατηρίου

4. Για τον ιδιοκτήτη :
Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου* 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)

5. Για τον ιδιοκτήτη :
Υπεύθυνη Δήλωση ότι «Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος 
Ν.Π.Δ.Δ.  ή  δεν  έχει  απολυθεί  από  Δημόσια  Υπηρεσία  για 
ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το 
έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.»

6. Για τον ιδιοκτήτη :
Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες

7. Για τον ιδιοκτήτη (εφόσον είναι άνδρας) :
Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  έχει  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του 
υποχρεώσεις  ή  έχει  νόμιμα απαλλαγεί  από  αυτές,  ή  (για  άρρενες 
πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα 
της  οποίας  έχει  την  ιθαγένεια  δεν  προβλέπεται  υποχρεωτική 
στρατιωτική θητεία.

8. Για τον ιδιοκτήτη :
Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  ι)  απολαμβάνει  τα  αστικά  και  πολιτικά 
δικαιώματα του πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. 



ιι) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 
ιιι) δεν έχει πτωχεύσει

9. Παράβολο 440,20 € υπέρ του ελληνικού δημοσίου
10. Κάτοψη  των  χωρών  της  Σχολής  (θεωρημένη  από  την  αρμόδια 

Πολεοδομική  Υπηρεσία)  με  σφραγίδα  -  υπογραφή  αρμόδιου 
Μηχανικού και θα αναγράφονται : 
α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου 
β.  ο  μισθωτής  και  η  προτεινόμενη  επωνυμία  -  προσωνυμία  της 
Σχολής 
γ. διεύθυνση, αριθμός , πόλη 

11. Τομή  στη  θέση  της  κλίμακος  (θεωρημένη  από  την  αρμόδια 
Πολεοδομική Υπηρεσία) στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό 
ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα - υπογραφή αρμόδιου Μηχανικού 

12. Υπεύθυνη δήλωση από (2) Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική 
επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Στη δήλωση αναγράφεται και το 
βάρος των φορτίων. Ελάχιστο επιτρεπτό : 350 kg/m2 .  

13. Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου (χορηγείται  από την 
Πολεοδομία  μετά  από  σχετική  αίτηση).  Σε  περίπτωση 
νομιμοποιούμενου αυθαιρέτου οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του 
Ν.720/77). 

14. Άδεια  αλλαγής  χρήσης  σε  Σχολή  Χορού  από  την  αρμόδια 
Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ’ 
αυτήν.
(Υποβάλλεται σε περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν 
προβλέπεται  ότι  το  κτίριο  προορίζεται  για  Ερασιτεχνική  Σχολή 
Χορού.) 

15. Βεβαίωση από  την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο 
οικοδομικό  τετράγωνο  η  στέγαση  και  λειτουργία  Ερασιτεχνικής 
Σχολής Χορού. 

16. Βεβαίωση  Πυρασφάλειας,  συνοδευόμενη  από  την  εγκεκριμένη 
μελέτη, συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από 
σχετική αίτηση).

17. Για το Δ/ντη : 
Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών 
Χορού  αναγνωρισμένης  Σχολής  Χορού  και  βεβαίωσης  5ετούς 
τουλάχιστον  διδακτικής  προϋπηρεσίας  σε αναγνωρισμένες  από το 
Κράτος Σχολές Χορού.
(Όταν  πρόκειται  για  τίτλο  σπουδών  της  αλλοδαπής  υποβάλλεται 
αντίγραφο  του  ξενόγλωσσου  τίτλου,  μετάφρασή  του,  καθώς  και 
αναγνώριση  του  τίτλου  από  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  /  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή 
αντίγραφο  βεβαίωσης  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης 
Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή 
αντίστοιχο της ημεδαπής).
Εάν  δεν  υπάρχει  τίτλος  σπουδών,  υποβάλλονται  βεβαιώσεις  (και 
προαιρετικά  οποιοδήποτε  στοιχείο  -  όπως  προγράμματα 
παραστάσεων,  δημοσιεύματα,  κριτικές  κλπ  –  υποστηρίζει  τον 
ισχυρισμό του περί : 
α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο 
χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασικού ή και σύγχρονου χορού 
ή 
β)  15ετούς διδακτικής  ευδόκιμης προϋπηρεσίας  σε Σχολές  Χορού 
αναγνωρισμένες από το Κράτος.     

18. Για το Δ/ντη : 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις 
δύο όψεις) ή του διαβατηρίου.

19. Για το Δ/ντη :
Αντίγραφο  γενικής  χρήσης  Ποινικού  Μητρώου 
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)

20. Για το Δ/ντη :
Υπεύθυνη Δήλωση ότι «Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος 
Ν.Π.Δ.Δ.  ή  δεν  έχει  απολυθεί  από  Δημόσια  Υπηρεσία  για 
ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το 



έργο του διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.»
21. Για το Δ/ντη :

Βιογραφικό σημείωμα 
(με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες)

22. Για το Δ/ντη (εφόσον είναι άνδρας) :
Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  έχει  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του 
υποχρεώσεις  ή  έχει  νόμιμα απαλλαγεί  από  αυτές,  ή  (για  άρρενες 
πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα 
της  οποίας  έχει  τη  ιθαγένεια  δεν  προβλέπεται  υποχρεωτική 
στρατιωτική θητεία.

23. Για το Δ/ντη : 
Βεβαίωση  5ετούς  τουλάχιστον  διδακτικής  προϋπηρεσίας  σε 
αναγνωρισμένες  από  το  Κράτος  Σχολές  Χορού,  ή  (ελλείψει 
διπλώματος)  βεβαιώσεις  (και  προαιρετικά  οποιοδήποτε  στοιχείο  - 
όπως  προγράμματα  παραστάσεων,  δημοσιεύματα,  κριτικές  κλπ  - 
υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης 
καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος 
κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης 
προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και του ∆/ντη συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο τα κοινά δικαιολογητικά υποβάλλονται µια 
φορά.
2. Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο, να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  
Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση,  
ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται  η ένορκη δήλωση,  µε υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται  από τον ενδιαφερόµενο  
ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή  
προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία 
εκδίδονται σύµφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς 
τους.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο (από την υπηρεσία έκδοσης της άδειας)
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006).

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις4, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του  
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  
άρθρου  8  τιµωρείται  µε  φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  µηνών.  Εάν  ο  υπαίτιος  αυτών  των  πράξεων  σκόπευε  να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται 
µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών»

(Υπογραφή)

Τηλ.: 2431351616
Πληρ.: Αγ.Ευθυμίου 
            Στ. Καραγκούνη 


