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Οι αρμοδιότητες του Κηπουρού περιλαμβάνουν: 
 Συντήρηση γρασιδιού και άλλων χώρων πρασίνου 
 Φύτευση τοπίου και εποχικών φυτικών σχεδιασμών 
 Παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας των φυτών 

 
Περιγραφή θέσης εργασίας 
Αναζητούμε Κηπουρό για να φυτεύει και να συντηρεί λουλούδια, δέντρα και χώρους πρασίνου στη 
ΜΨΥ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ε.Ε.Π.Α.Α. 
Οι υποχρεώσεις του κηπουρού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της υγείας όλων των φυτών και 
των χώρων πρασίνου, το πότισμα και τη λίπανση των φυτών, το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τη 
λίπανση και το κούρεμα του γρασιδιού, το ξεχορτάριασμα των κήπων και τη διατήρηση των χώρων 
πρασίνου και των μονοπατιών καθαρών από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα. Απαιτείται η 
γνώση χρήσης και η διατήρηση του εξοπλισμού του κηπουρού, που περιλαμβάνει λιπάσματα, 
χλοοκοπτικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Αρμοδιότητες 
 Φυτεύει και συντηρεί εποχικά φυτά 
 Κόβει το γρασίδι, κλαδεύει και λιπαίνει τους χώρους πρασίνου 
 Ασχολείται με την εδαφοκάλυψη με φυτά, την παρασιτοκτονία και την περιποίηση κήπων 
 Κλαδεύει δέντρα και θάμνους 
 Παρακολουθεί και διατηρεί την υγεία των φυτών 
 Αντιμετωπίζει τα προβλήματα παρασίτων που θα μπορούσαν να βλάψουν τα φυτά 
 Διατηρεί τους κήπους και τους χώρους πρασίνου καθαρούς από φυτικά υπολείμματα και 

απορρίμματα 
 
Απαιτήσεις 
 Εμπειρία ως Κηπουρός 
 Εξοικείωση με την σχεδίαση τοπίου 
 Εκτενής γνώση της τοπικής χλωρίδας 
 Γνώση των τοπικών παράσιτων και τρόπων εξουδετέρωσής τους 
 Γνώση των συνθετικών και φυσικών λιπασμάτων 
 Γνώση των κρατικών κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας για την κηπουρική 
 Ικανότητα άρσης βαρέων αντικειμένων 
 Ικανότητα πολύωρης ορθοστασίας 
 Αγάπη για την ύπαιθρο και τη χλωρίδα 
 Απολυτήριο γυμνασίου ή αντίστοιχη πιστοποίηση 

 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 
210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: gspap@autismgreece.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 
τις 07:00-13:00.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31/01/2021  και ώρα 15:00. 
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