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ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ : ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Παρακαλώ  να  εγκρίνετε  την  πρόσληψη 
του/της……………………………….................
.............................................................................
ως  καθηγητή/τρια  χορού  στην  ερασιτεχνική 
σχολή με επωνυμία…………………..………… 
…………………………………………………
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  457/83 
(ΦΕΚ  Α΄  174)  και  σε  συνδυασμό  με  την 
αριθμ.ΥΠΠΟΤ/107296/9-11-2011  (ΦΕΚ  Β΄ 
2665) Κ.Υ.Α.

O /H AIT………..

Υπογραφή 



 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

1 Υπεύθυνη δήλωση ότι  επιθυμεί  να προσληφθεί  ως  καθηγητή/τρια χορού στην ερασιτεχνική σχολή χορού 
του/της…………………………………………….. (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

2 Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής 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). 

3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή του διαβατηρίου.
4 Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου               (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
5 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.» (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

6 Υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι :
ι) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.,
ιι) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
ιιι) δεν έχει πτωχεύσει   

7  (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. (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
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.


