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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια της με αρ.  πρωτ.  11126/16.02.2016 Απόφασης του Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της 190/2015 Απόφασης Δ.Σ Μυκόνου, σας γνωρίζουμε 
ότι ο Δήμος μας θα προβεί στην πρόσληψη επτά (7)  ατόμων, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες, λόγω 
έλλειψης προσωπικού, ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1 ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

Μία (1) Δύο (2) Μήνες

2 ΠΕ6 Τοπογράφων 
Μηχανικών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου 
Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

Μία (1) Δύο (2) Μήνες

3 ΤΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας 
ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών 

Μία (1) Δύο (2) Μήνες
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Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με 
κατεύθυνση Μηχανολόγοι  Μηχανικοί Τ.Ε. ΤΕΙ 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των 
Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών 
ειδικότητας Μηχανολόγου.

4 ΤΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με 
εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ  ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

Μία (1) Δύο (2) Μήνες

5 ΤΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.ΤΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού (ΤΕ).

Μία (1) Δύο (2) Μήνες

6 ΤΕ Δομικών Έργων α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών 
Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με εισαγωγική 
κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και 
κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 
Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Δύο (2) Δύο (2) Μήνες
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Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα για τους επιμέρους κλάδους: 
α)κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το 
Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄),όπως ισχύει κάθε φορά και 
β)κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 04.03.2016 αίτηση στα γραφεία   του   
Δήμου μας (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα 
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος  Π.  Κουκάς
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