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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ιπποκόµων  

που εργάζονται σε Προπονητές ∆ροµόνων Ίππων  

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Παλλήνης (Ανατολικής Αττικής): 2/02-03-2005) 

Στο Μαρκόπουλο σήµερα την 28 Φεβρουαρίου 2005 οι υπογράφοντες από την µια 

πλευρά  

το νόµιµο εξουσιοδοτηµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εργοδοτικού Σωµατείου 

που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής Λεωφ. Πόρτο Ράφτη και Καράγιωργα αρ.1 

µε την επωνυµία «Ένωση Προπονητών ∆ροµόνων Ίππων» που αποτελείται 

από τους: 

1.  Κεράτσα Βασίλειο, Πρόεδρο  

2.  Καστρινό Αλέξανδρο, Αντιπρόεδρο  

3.  Σολωµονίδη Ελευθέριο, Γεν. Γραµµατέα  

4.  Πολυκανδρίτη Ηλία, Ταµία  

5.  Σαντοριναίο Μαρίνο, Μέλος 

Και από την άλλη πλευρά  

το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εργατικού Σωµατείου που 

εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής οδός Αλαγιάννη αρ. 12 µε την επωνυµία 

«Σωµατείο Ιπποκόµων ∆ροµόνων Ίππων και Συναφών Επαγγελµάτων» 

που αποτελείται από τους παρακάτω: 

1.  Καραγιάννη Στυλιανό του Ελευθερίου, Πρόεδρο 

2.  Καλογρίδη Χρήστο του ∆ηµητρίου, Αντιπρόεδρο 

3.  Καλογρίδη Κων/νο του Γεωργίου, Γεν. Γραµµατέα 

4.  Κυπραίο Σωτήριο του Θωµά, Ταµία 

5.  Αναγνωστόπουλο Κων/νο του Ευθυµίου, Μέλος 

Συµφωνούµε, συνοµολογούµε και κάνουµε αποδεκτά τα παρακάτω: 

1.  Από την 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2005 το κατώτατο µεικτό 

ηµεροµίσθιο των Ιπποκόµων που εργάζονται σε προπονητές δροµόνων ίππων 

καθορίζεται στο ποσό των σαράντα ενός (41,00) ΕΥΡΩ µεικτά. 

2.  Στο παραπάνω µεικτό ηµεροµίσθιο περιλαµβάνονται τα επιδόµατα πέντε (5) 
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τριετιών απασχόλησης ως ιπποκόµων και επικίνδυνης, βαρείας και ανθυγιεινής 

εργασίας καθώς και το επίδοµα του γάµου. 

3.  Οι µελλοντικές προσαυξήσεις θα υπολογίζονται επί του εκάστοτε 

καταβαλλόµενου µεικτού ηµεροµισθίου. 

4.  Κάθε εργαζόµενος δικαιούται µια (1) ηµέρα ανάπαυσης κάθε εβδοµάδα εναλλάξ 

κάθε Πέµπτη και Κυριακή. Το ίδιο πιο πάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους 

Ιπποκόµους κατά την απασχόλησή τους µέχρι περισσότερες δυο (2) Κυριακές 

κάθε µήνα. Αν ο Ιπποκόµος απασχοληθεί περισσότερες από δυο Κυριακές το 

µήνα, δικαιούται το ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 75%. 

5.  Κάθε εργαζόµενος δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος µετά την πραγµατοποίηση 

εβδοµήντα (70) ηµεροµισθίων στον ίδιο εργοδότη µια χειµερινή στολή  

(τζάκετ, παντελόνι και µπότες) και µια θερινή (παντελόνι, πουκάµισο και 

παπούτσια) η πιο πάνω στολή θα χορηγείται και κάθε χρόνο µετά τη λήξη της 

αναφερόµενης ως διάρκειας της παρούσας συλλογικής σύµβασης ή εφόσον  

ο Ιπποκόµος πραγµατοποιήσει στον ίδιο εργοδότη εκατόν τριάντα (130) 

ηµεροµίσθια. 

6.  Οι ώρες εργασίας καθορίζονται σε σαράντα (40) εβδοµαδιαίως. 

7.  Το θερινό ωράριο εργασίας θα είναι 06:30 έως 11:10 το πρωί και από  

17:00 έως 19:00 το απόγευµα. 

8.  Το χειµερινό ωράριο εργασίας θα είναι 06:30 έως 11:10 το πρωί και από  

15:30 έως 17:30 το απόγευµα. 

9.  Οποιαδήποτε απασχόληση του εργαζοµένου πέρα από το πιο πάνω συµφωνηµένο 

ωράριο των 40 ωρών εβδοµαδιαίως δεν είναι υποχρεωτική για τον εργαζόµενο. 

Σε κάθε όµως περίπτωση εκούσιας απασχόλησής του πέραν των 40 ωρών 

εβδοµαδιαίως η απασχόληση αυτή θα πληρώνεται ως υπερωρία µε το ωροµίσθιο 

προσαυξηµένο κατά 25% µέχρι και τη συµπλήρωση σαρανταοκτώ (48) ωρών 

εβδοµαδιαίως και κατά 100% για κάθε ώρα µετά τη συµπλήρωση 48 ωρών 

εβδοµαδιαίως. 

Ειδικότερα σε περίπτωση απασχόλησής του κατά την ηµέρα της εβδοµαδιαίας 

ανάπαυσής του καταβάλλεται το ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 100%.  

Αν η ηµέρα ανάπαυσης είναι ηµέρα αργίας το ηµεροµίσθιο θα είναι προσαυξηµένο 

κατά 175%. 

10.  Για εργασία που παρέχεται εκούσια την Κυριακή για τις επιπλέον των δυο (2) 

Κυριακών κάθε µήνα όπως και για εργασία που παρέχεται εκούσια σε όλες τις 

άλλες επίσηµες αργίες του έτους θα καταβάλλεται το ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο 
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κατά 75%, εφόσον χορηγηθεί για την επόµενη εβδοµάδα ηµέρα αναπαύσεως 

(ρεπό). 

11.  Το κατώτατο ηµεροµίσθιο που καθορίζεται µε τη σύµβαση αυτή αφορά 

περιποίηση µέχρι πέντε (5) αλόγων από κάθε Ιπποκόµο κατά την διάρκεια της 

εργασίας του. 

12.  Στους αρχισταυλίτες θα καταβάλλεται επίδοµα διοίκησης. Το ποσοστό του 

επιδόµατος αυτού επί του κατώτατου µεικτού ηµεροµισθίου θα συµφωνείται σε 

κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µεταξύ εργαζόµενου και εργοδότη και σε διαφωνία 

θα καταβάλλεται το ειθισµένο, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 5%. 

13.  Με βάση το κατώτατο µεικτό ηµεροµίσθιο θα υπολογίζονται και οι λοιπές 

αποδοχές και Πάσχα, το επίδοµα αδείας, η αποζηµίωση για απόλυση, οι 

προσαυξήσεις για τις Κυριακές και τις αργίες, οι προσαυξήσεις των υπερωριών της 

νυχτερινής εργασίας κ.λπ. 

14.  Εάν το σωµατείο των εργαζοµένων διαθέτει άνεργους σταυλίτες και το ∆.Σ. τους 

υποδεικνύει, οι εργοδότες υποχρεούνται κατά προτεραιότητα να προσλάβουν 

αυτούς. 

15.  Το επάγγελµα του Ιπποκόµου ανήκει στα βαρέα, ανθυγιεινά και επικίνδυνα 

επαγγέλµατα. Επίσης κάθε Ιπποκόµος δικαιούται δυο (2) φιάλες γάλα, µια κατά 

την έναρξη της εργασίας και µία κατά τη λήξη. 

16.  Η παρούσα συλλογική σύµβαση εργασίας ισχύει µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

17.  Μετά τη λήξη της ή τη λύση της και µέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας, το κατώτατο µεικτό ηµεροµίσθιο των Ιπποκόµων που 

εργάζονται σε προπονητές δροµόνων ίππων, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται 

από την πρώτη (1) ηµερολογιακή ηµέρα µετά τη λήξη της ή τη λύση της και κάθε 

ηµερολογιακό έτος, προσαυξηµένο µε το συνολικό ετήσιο ποσοστό αύξησης επί 

του κατώτατου ηµεροµισθίου το οποίο ποσοστό θα καθορίζεται από τη Νέα 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και µέχρις ότου 

υπογραφεί µεταξύ των Σωµατείων Προπονητών και Ιπποκόµων νέα Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας οπότε η επιπλέον προσαύξηση του ηµεροµισθίου θα 

καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί µε τη νέα Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας. 

Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνωρίστηκε από τους ενδιαφερόµενους την 

υπογράφουν. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΙΠΟΚΟΜΩΝ 

ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΣΟΛΩΜΟΝΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 


