ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων ̟ου υ̟οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ̟ορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υ̟ηρεσιών (άρθρο 8 ̟αρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή
µεταβίβασης αδείας ή µετεγκατάστασης Σχολής»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συµττληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο - Η Ονοµα:

Ε̟ώνυµο:

Ονοµα Πατέρα:

Ε̟ώνυµο Πατέρα:

Ονοµα Μητέρας:

Ε̟ώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αριθ. ∆ιαβατηρίου:*

Αριθ. Αδειας
Οδήγησης:*
Υ̟ηκοότητα:

Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Ηµεροµηνία γέννησης»':

Τό̟ος Γέννησης:

Τό̟ος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Τηλ: Fax:

•

ΤΚ:

Ε - mail

συµ̟ληρώνεται ένα α̟ό τα α̟οδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2 (για κατάθεση αίτησης ή ̟αραλαβή τελικής
διοικητικής ̟ράξης): Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο ̟αρόν έντυ̟ο α̟αιτείται ̟ροσκόµιση
εξουσιοδότησης µε ε̟ικύρωση του γνήσιου της υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια υ̟ηρεσία ή συµβολαιογραφικού ̟ληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
-

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
Ε - mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΤΑΝ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1)
Επωνυµία-προσωνυµία της Σχολής:
Χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός,
αριθµός, πόλη):
Ιδιοκτήτης:
Προτεινόµενος ∆/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 το
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α / ∆.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 ∆ήλωση ότι «∆εν είναι
δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.∆.∆. ή δεν έχει
απολυθεί από ∆ηµόσια 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 EE εκτός της
Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν
προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
8) Για τον ιδιοκτήτη: Υπεύθυνη δήλωση ότι ί)
απολαµβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα του
πολίτη κράτους-µέλους της Ε.Ε. και ϋ) δεν τελεί υπό
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη iii) δεν έχει πτωχεύσει.
9) Παράβολο
για ίδρυση ή µεταβίβαση 440,20€ για
µεταστέγαση 146,73€
10) Κάτοψη των χώρων της Σχολής µε σφραγίδα- υπογραφή
οποιουδήποτε
Μηχανικού
(και
θα
αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο µισθωτής
και η προτεινόµενη επωνυµία - προσωνυµία της Σχολής,
και γ.

-

ΜΕ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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διεύθυνση, αριθµός, πόλη).
11) Τοµή στη θέση της κλίµακος, στην οποία
περιλαµβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, µε
σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.
12) Υπεύθυνη δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς
νια τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Στη
δήλωση αναγράφεται και το βάρος των φορτίων.
1
Ελάχιστο επιτρεπτό: 350 kg/m .
13) Αντίγραφο της άδειας οικοδοµής του κτιρίου
(χορηγείται από την Πολεοδοµία µετά από σχετική
αίτηση). (Σε περίπτωση νοµιµοποιούµενου "αυθαίρετου"
οριστικό τίτλο µη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).
14) Αδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Χορού από την
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µε τα θεωρηµένα
αρχιτεκτονικά σχέδια απ' αυτήν.
(Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια
οικοδοµής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο 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 Πυρασφαλείας», συνοδευόµενη από την
εγκεκριµένη µελέτη, συντάσσεται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία (µετά από σχετική αίτηση).
17) Για το ∆/ντη:
Θεωρηµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τµήµατος
Καθηγητών Χορού αναγνωρισµένης Σχολής Χορού
και
βεβαίωση
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 το
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α / ∆.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 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.
*ί8) Για το ∆/ντη: Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της
αστυνοµικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή του
διαβατηρίου.
19) Για το ∆/ντη: Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού
Μητρώου* (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
20) Για το ∆/ντη: Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι «∆εν είναι
δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.∆.∆. ή δεν έχει
απολυθεί από ∆ηµόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια
εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυµβίβαστη µε το
έργο του διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.»
21) Για το ∆/ντη: Βιογραφικό σηµείωµα (µε αναλυτική
αναφορά σε χρονολογίες)
22) Για το ∆/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 EE εκτός της
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Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν
προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
23) Για το ∆/ντη Βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον
διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισµένες από το
Κράτος Σχολές Χορού, ή (εν ελλείψει διπλώµατος)
βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - όπως
προγράµµατα παραστάσεων, δηµοσιεύµατα, κριτικές κλπ
- υποστηρίζει τον ισχυρισµό του περί) 15 ετούς
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.
2.
3.
4.
5.

Η αίτηση για ίδρυσης Σχολής από φυσικό πρόσωπο υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου εκάστου
έτους. (Αιτήσεις για µεταστέγαση ή µεταβίβαση µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του
έτους).
Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και του ∆/ντη συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο τα κοινά δικαιολογητικά
υποβάλλονται µια φορά.
Στην περίπτωση αιτήµατος µεταστέγασης υποβάλλεται αίτηση, τα δικαιολογητικά του κτηρίου και παράβολο. ∆εν
απαιτείται η εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών του ιδιοκτήτη και του ∆/ντη εφόσον παραµένουν τα ίδια πρόσωπα.
Στην περίπτωση αιτήµατος µεταβίβασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού υποβάλλεται αίτηση και τα δικαιολογητικά του
ιδιοκτήτη, του ∆/ντη και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του κτηρίου υποβάλλονται στην περίπτωση που αλλάζει και η
κτηριακή εγκατάσταση.
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.

Ε̟ιλέξτε µε ̟οιο τρό̟ο θελετε να ̟αραλάβετε την α̟άντηση σας:
1 Ν'α σας α̟οσταλεί µε συστηµένη ε̟ιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την ̟αραλάβετε ο ίδιος α̟ό την υ̟ηρεσία µας
3 Να την ̟αραλάβετε α̟ό άλλο σηµείο (α̟ό την υ̟ηρεσία έκδοσης της άδειας)
4. Να την ̟αραλάβει εκ̟ρόσω̟ος σας 5 Να σας α̟οσταλεί µε fax στον αριθµό:
5. Να σας α̟οσταλεί µε fax στον αριθµό.

ΧΡΟΝΟΣ: Έως 120 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος (ίδρυσης, µεταστέγασης ή µεταβίβασης) και των απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη
υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας (ή την παράτασή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14,
παρ. 3 του Ν 3844/2010) δεν θεωρείται ότι έχει δοθεί σιωπηρά η αιτούµενη άδεια για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου
συµφέροντος - συµπεριλαµβανοµένων των εννόµων συµφερόντων τρίτων - που σχετίζονται άµεσα µε την προστασία των
αποδεκτών των υπηρεσιών και την ανάγκη εξασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
14, παρ. 4, εδάφιο β, και 2, παρ. 8, του Ν 3844/2010. Χωρίς τη ρητή αδειοδότηση, η οποία γίνεται µετά τους προβλεπόµενους
ελέγχους: α) Προκύπτουν κίνδυνοι για την σωµατική ακεραιότητα των σπουδαστών (εφόσον δεν έχει ελεγχθεί το κτήριο και η
επάρκεια ιδιοκτήτη και διευθυντή), ιδίως εφόσον στις Ερασιτεχνικές Σχολές δύνανται να φοιτούν ακόµη και νήπια από την ηλικία
των 3 ετών), β) ∆εν εξασφαλίζεται ότι η Σχολή επιτυγχάνει στόχους πολιτιστικής πολιτικής - παροχή υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης (χωρίς τον έλεγχο των προσόντων του ιδρυτή και του διευθυντή αλλά και του κτηρίου) καθώς σύµφωνα µε το
άρθρο 1, του Π∆ 467/1983, στις Ερασιτεχνικές Σχολές διδάσκονται τα µαθήµατα των Ανωτέρων Σχολών Χορού (του Π∆
372/1983), γ) Υπάρχουν κίνδυνοι εξαπάτησης των σπουδαστών αναφορικά µε την ισχύ των παρεχόµενων βεβαιώσεων
σπουδών (καθώς απαγορεύεται η χορήγηση - διπλωµάτων και πτυχίων).
ΚΟΣΤΟΣ:
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/∆/7388/7.2.1994 «Καθορισµός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής
Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) καταβάλλονται:
Α) Παράβολο 440,20 ευρώ υπέρ του ελληνικού δηµοσίου στις περιπτώσεις αιτήµατος χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ή µεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.
Β) Παράβολο 146.73€ ευρώ υπέρ του ελληνικού δηµοσίου στις περιπτώσεις αιτήµατος µεταστέγασης Ερασιτεχνικής Σχολής
Χορού.
Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατό να διαφοροποιούνται µε νεώτερη Κ.Υ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και ̟ιστο̟οιητικών : Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006).
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις2, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Το ̟εριεχόµενο της υ̟εύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «........................................................... »

(Υ̟ογραφή)

……………………………………………………..
1.Αναγράφεται ολογράφως και κατό̟ιν αριθµητικά, ως ̟λήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης ̟.χ.η7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικ
ά: 070269.
2. Εξουσιοδοτώ τον/την ̟ιο ̟άνω αναφερόµενο / η να καταθέσει την αίτηση ή /να ̟αραλάβει την τελική ̟ράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκ̟ρόσω̟ος.

3." «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον ̟εριουσιακό όφελος
βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».

