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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ :
 

 (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α8: €17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593. 
Α10 

Α11:€ 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292. 
:€25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720. 

 
 
2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με: 
  

2.1.1  την εφαρμογή των αποφάσεων, της πολιτικής και των σχεδίων του 
δήμου για τη δημιουργία / επέκταση πάρκων, κήπων και πρασίνου 
γενικά.  

  
2.1.2 την οργάνωση, εποπτεία , ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των 

δημοτικών πάρκων, των κήπων και όλων των χώρων πρασίνου που 
ανήκει στο Δήμο, καθώς και των εγκαταστάσεων αποθηκών και 
φυτωρίων. 

 
2.2  Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει κατώτερο προσωπικό και τηρεί τα βιβλία για το 

ωράριο εργασίας του προσωπικού αυτού.  
 
2.3  Τηρεί στατιστικά και άλλα στοιχεία για τις εργασίες για τις οποίες είναι 

υπεύθυνος. 
 
2.4  Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού για θέματα της αρμοδιότητας του και 

εισηγείται τρόπους αντιμετώπισης τους. 
 
2.5  Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων    
        συσκέψεων  και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.   
 
2.6 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σ.Υ.Ε.Δ. 19 

 2 

 
 
3.   Απαιτούμενα προσόντα: 
 
3.1.1  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Γεωπονία και 

Εγγεγραμμένος Γεωπόνος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και    
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

 
3.1.2  Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
3.1.3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.  
 
 
 
 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
 
 
1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία .  
 
2.   Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει 

να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς 
Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου 
Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 

 
3.  Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ………..  , θα εργάζονται όταν 

απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου 
της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα 
υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.  

 
4.  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής 

εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα 
καθήκοντα τους. 

 


