
Κηπουρόσ/Ανθοκηπουρόσ

Aυτόσ που φροντίηει και 
καλλιεργεί κιπο, περιβόλι, φυτεία



Γενική Περιγραφή:



Ο Κθπουρόσ είναι ο επαγγελματίασ που αςχολείται με 
τθ δθμιουργία και τθ φροντίδα τθσ βλάςτθςθσ κιπων, 
πάρκων, περιβολιϊν. 



Πιο ςυγκεκριμζνα, είναι αυτόσ που με τθ βοικεια 
εργαλείων κθπευτικισ και ειδικϊν λιπαςμάτων 
φυτεφει και φροντίηει τα φυτά και τθ βλάςτθςθ γενικά, 
ςε κιπουσ και πάρκα. 



Ακόμθ καλλιεργεί, μεταφυτεφει, ςκαλίηει, κλαδεφει, 
ραντίηει, ποτίηει τα φυτά και, γενικά, κάνει όλα τα 
απαραίτθτα για τθ φροντίδα ενόσ κιπου. 



Επίςθσ, ενθμερϊνεται για τισ τάςεισ ςτον καλλωπιςμό 
κιπων, τα νζα είδθ φυτϊν που κυκλοφοροφν, τα νζα 
φάρμακα και εργαλεία που αφοροφν τθ φροντίδα των 
κιπων.



Απαιτοφμενη Εκπαίδευςη:



Για τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ 
απαιτοφνται γνϊςεισ γεωπονικισ. Οι γνϊςεισ αυτζσ 
αποκτϊνται με τισ ανάλογεσ ςπουδζσ γεωπόνου ςε 
ΑΕΙ, ΤΕΙ ι ΤΕΕ



Οι περιςςότεροι κθπουροί όμωσ αςχολοφνται με το 
επάγγελμα με εφόδιο τθν προςωπικι τουσ εμπειρία ι 
μετά από μακθτεία κοντά ςε ζμπειρο Κθπουρό ι 
γεωπόνο.



Απαιτοφμενεσ Δεξιότητεσ:

Απαραίτθτα χαρακτθριςτικά του επαγγελματία είναι:
• Επιμζλεια, επινοθτικότθτα, δθμιουργικότθτα
• Καλό γοφςτο, αιςκθτικι αντίλθψθ, αγάπθ για τθ φφςθ και 

το περιβάλλον
• Αίςκθςθ τθσ δθμιουργίασ, ευαιςκθςία, καλαιςκθςία
• Καλλιτεχνικι διάκεςθ
• Ικανότθτα ςυνδυαςμοφ χρωμάτων και διάφορων ποικιλιϊν 

φυτϊν
• Μθχανικι ικανότθτα για τθν κατάλλθλθ χρθςιμοποίθςθ και 

ςυντιρθςθ των κθπουρικϊν εργαλείων
• Γνϊςθ των ειδϊν των φυτϊν και του περιβάλλοντοσ που 

αναπτφςςονται καλφτερα.



Επαγγελματικζσ Προοπτικζσ:



Το επάγγελμα του Κθπουροφ είναι ζνα επάγγελμα με 
αρκετι ηιτθςθ ςιμερα, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ 
που δίνεται ςτθν εξαςφάλιςθ, δθμιουργία και 
διατιρθςθ του πραςίνου ωσ παράγοντα ποιοτικισ 
αναβάκμιςθσ τθσ ηωισ των κατοίκων τθσ πόλθσ. 
Παράλλθλα, για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ δεν 
απαιτείται πάντα πλιρθσ εξειδίκευςθ και υπάρχει 
ικανοποιθτικι προςφορά εργαςίασ. 



Ο Κθπουρόσ απαςχολείται ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό 
τομζα ι και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ. Συγκεκριμζνα, 
μπορεί να εργαςτεί ωσ υπάλλθλοσ ςε διμουσ και 
κοινότθτεσ για τθ φροντίδα των δθμόςιων πάρκων και 
κιπων, ςε εταιρείεσ με αντικείμενο τθν κθπευτικι, όπωσ 
καταςτιματα πωλιςεων, εκκζςεισ ανκοκομικισ ι ωσ 
ελεφκεροσ επαγγελματίασ, αναλαμβάνοντασ κθπευτικζσ-
κθπουρικζσ εργαςίεσ ςε κατοικίεσ και επαγγελματικοφσ 
χϊρουσ που διακζτουν κιπουσ. Μπορεί, επίςθσ, να 
ανοίξει δικι του επιχείρθςθ καλλωπιςτικϊν φυτϊν και 
ειδϊν κθπουρικισ και να αςχολθκεί με τθν παραγωγι 
και τθ διάκεςι τουσ.



Εργαςιακζσ Συνθήκεσ και 
Περιβάλλον:



Η εργαςία του Κθπουροφ είναι δθμιουργικι εργαςία. 
Εργάηεται ςχεδόν πάντα ςε εξωτερικό χϊρο, ςτουσ κιπουσ 
και ςτα πάρκα, όπου είναι εκτεκειμζνοσ ςε όλεσ τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. Πολλζσ φορζσ, είναι αναγκαςμζνοσ να 
χρθςιμοποιεί ςκαλωςιζσ για το κλάδεμα των δζντρων ι τθν 
περιποίθςθ ψθλϊν φυτϊν, οπότε χρειάηεται ιδιαίτερθ 
προςοχι για τθν αποφυγι ατυχθμάτων



Επίςθσ, πρζπει να λαμβάνει μζτρα ατομικισ 
προςταςίασ, όταν χρθςιμοποιεί φυτοφάρμακα ι 
ραντίηει, προκειμζνου να αποφφγει οποιαδιποτε 
ειςπνοι αυτϊν, κακϊσ και δερματικζσ πακιςεισ και 
αλλεργικζσ αντιδράςεισ - ειδικά όταν ζχει ευαιςκθςία 
ι προδιάκεςθ.



Τα μζλθ τθσ ομάδασ:
• Ηλίασ Σεφεριάδθσ

• Ακθνά Ανδρινοποφλου

• Βαςιλικι Γεωργακλι


