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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Ξεναγών Όλης Της Χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:87/8-10-07) 

Στην Αθήνα, σήµερα την 24/9/2007 υπογράφοντες: 

ΑΦΕΝΟΣ: Σαββάτη Ελισάβετ, Πρόεδρος ∆.Σ. και Καλαµπουκίδου Ευτυχία, Γεν. 

Γραµµατέας ∆.Σ., ως νόµιµες εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξεναγών 

(Π.Ο.ΞΕΝ) και  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: ∆ούκας Γεώργιος, Πρόεδρος ∆.Σ. και Μπαµίδης Παναγιώτης, Γεν. 

Γραµµατέας ∆.Σ., ως νόµιµοι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΠΟΕΤ), 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την 

υπογραφή αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν 

τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ∆ιπλωµατούχοι Ξεναγοί που απασχολούνται 

σε όλη τη χώρα. 

Άρθρο 2 

Αµοιβές 

1.  Οι αµοιβές των ξεναγών, όπως ίσχυσαν την 1.9.2006 µε βάση την από 16.6.2006 

συλλογική σύµβαση εργασίας που συνήφθη µεταξύ Π.Ο.ΞΕΝ και Π.Ο.Ε.Τ., θα 

διαµορφωθούν σταδιακά από την 1.4.2007, από την 1.4.2008 και από την 

1.9.2008 από δύο κλίµακες (1-25 ξεναγούµενοι, 26-50 ξεναγούµενοι), σε µία 

κλίµακα (1-50 ξεναγούµενοι) και κατά τον εξής τρόπο: 
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Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ  

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ 1.4.07 ΑΠΟ1.4.08 ΑΠΟ 1.9.08 

Α)  Μέσα στην πόλη     

Για άτοµα 1-25 41,61 € 43,69 € --- --- 

Για άτοµα 26-50 43,10 € 45,25 € 
Από 1-50 

άτοµα 45,94 € 

Β)  Έξω από την πόλη     

Για άτοµα 1-25 46,58 € 50,07 € --- --- 

Για άτοµα 26-50 48,90 € 51,34 € 
Από 1-50 

άτοµα 51,90 € 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΠΟ1.4.07 ΑΠΟ 1.4.08 ΑΠΟ 1.9.08 

Α)  Μέσα στην πόλη    

Για άτοµα 1-25 51,84 € 55,73 € --- --- 

Για άτοµα 26-50  53,08 € 56,26 € 
Από 1-50 

άτοµα 57,10 € 

Β)  Έξω από την πόλη     

Για άτοµα 1-25  65,30 € 70,20 €  --- 

Για άτοµα 26-50 70,30 € 73,11 € 
Από1-50 

άτοµα 73,84 € 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.4.07 ΑΠΟ 1.4.08 ΑΠΟ 1.9.08 

Για άτοµα 1-25 71,10 € 74,65 € --- --- 

Για άτοµα 26-50 71,64 € 75,94 € 
Από1-50 

άτοµα 76,37 € 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

(ΑΠΟ 20.00 ΕΩΣ 24.00) 
ΑΠΟ 1.4.07 ΑΠΟ 1.4.08 ΑΠΟ 1.9.08 

Για άτοµα 1-25 46,10 € 48,87 € --- --- 

Για άτοµα 26-50 48,10 € 50,02 € 
Από1-50 

άτοµα 50,81 € 
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2.  Οι ειδικές αµοιβές των ξεναγών, όπως ισχύουν µε βάση το άρθρο 6 της ∆.Α. 

35/1995, διαµορφώνονται από 1.4.2007 µε αύξηση κατά 5%, και από 1.4.08 

κατά 5% ως ακολούθως: 

 

Β.  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

 ΑΠΟ 1.4.07 ΑΠΟ 1.4.08 

1.  Ξενάγηση άνω των 50 ατόµων, 

(προσαύξηση ανά άτοµο) 

0,86 € 0,90 € 

2.  ∆ίγλωσση ξενάγηση   

(µισής ηµέρας) 11,95 € 12,52 € 

(ολόκληρης ηµέρας) 19,08 € 19,99 € 

3.  Πεζοπορία 

(πέρασµα φαραγγιού, ανάβαση 

βουνού, µονοπάτια, εκτός 

διαδροµών που ρυθµίζονται µε 

τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές Σ.Σ.Ε. 

και ∆.Α.) 

23,90 € 25,04 € 

4.  Υπερωριακή εργασία (ανά ώρα) 11,95 € 12,52 € 

5.  Υπερωριακή νυκτερινή εργασία 

(ανά ώρα) 
13,36 € 14,00 € 

6.  Transfer (Συνόδευση µεταφοράς 

από αεροδρόµιο, λιµάνι, σταθµό σε 

ξενοδοχείο ή αντίστροφα) 

23,90 € 25,04 € 

Άρθρο 3 

Γενικοί όροι απασχόλησης 

1.  Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση ξενάγησης σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα, που καταρτίζει ο εργοδότης (τουριστικός πράκτορας). 

2.  Στο έργο του ξεναγού µπορεί να περιλαµβάνεται και η µε οποιονδήποτε τρόπο 

συνοδεία των ξεναγουµένων κατά την µεταφορά τους στους τόπους ξενάγησης, 

διασκέδασης, διαµονής, ή αναχώρησης. 

3.  Ο ξεναγός είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης σε όλη τη διάρκειά 

της και ρυθµίζει τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, τις διελεύσεις, τα 
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διαλείµµατα κ.λ.π, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζει ο εργοδότης. 

4.  ∆εν επιτρέπεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό, σε τρεις ή περισσότερες 

γλώσσες κατά την αυτή ξενάγηση. 

Άρθρο 4 

Χρόνος απασχόλησης  

5.  Ο χρόνος απασχόλησης του ξεναγού ορίζεται ως εξής: 

α)  Η διάρκεια της εργασίας ξενάγησης µίας ηµέρας είναι από 4,5 έως και 8 ώρες. 

β)  Ξενάγηση µισής ηµέρας θεωρείται η εκδροµή διάρκειας µέχρι 4 ώρες. Εφόσον 

η ξενάγηση µισής ηµέρας υπερβεί τις 4 ώρες και µέχρι τις 4,5 ώρες, για την 

πρόσθετη αυτή απασχόληση ο ξεναγός θα αµείβεται πρόσθετα µε βάση το 

ωροµίσθιο του της ξενάγησης µισής ηµέρας. 

6.  Νυκτερινή ξενάγηση θεωρείται η εκδροµή που αρχίζει από την 20.00 και διαρκεί 

µέχρι 4 ώρες. 

7.  Η εργασία του ξεναγού αρχίζει από την εµφάνιση του στον καθορισµένο τόπο και 

χρόνο για την ανάληψη καθηκόντων και λήγει µε την επάνοδο του σε 

προκαθορισµένο τόπο και χρόνο σύµφωνα µε το έγγραφο πρόγραµµα του 

εργοδότη, που έχει δοθεί στον ξεναγό. 

8.  Ο εργοδότης ειδοποιεί τον ξεναγό για το πρόγραµµα ξενάγησης τουλάχιστον από 

την προηγούµενη ηµέρα της προγραµµατισµένης ξενάγησης. 

Άρθρο 5 

Αναβολή - Ακύρωση ξενάγησης 

1.  Εάν η µονοήµερη ή µισής ηµέρας ξενάγηση αναβληθεί ή ακυρωθεί µε 

πρωτοβουλία του τουριστικού γραφείου χωρίς αυτή να έχει ανακοινωθεί στον ξεναγό, 

14 τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της ξενάγησης, και εφόσον ο ξεναγός δεν 

χρησιµοποιηθεί κατά την ίδια ηµέρα σε άλλη ξενάγηση, ο ξεναγός δικαιούται το 

σύνολο της αµοιβής, που αντιστοιχεί στην προγραµµατισµένη ξενάγηση. Εάν η 

αναβολή ή η ακύρωση αφορά πολυήµερη ξενάγηση, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να 

ενηµερώσει σχετικά τον ξεναγό πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

πραγµατοποίηση, διαφορετικά οφείλει να του καταβάλει τις αποδοχές της 

προγραµµατισµένης πολυήµερης ξενάγησης σαν να είχε πραγµατοποιηθεί αυτή 

κανονικά. Η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω αµοιβής, δεν υφίσταται, όταν η 

αναβολή ή ακύρωση οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, που µπορεί να προέρχονται 

και από ενέργεια τρίτου (π.χ. απεργία, τροµοκρατική ενέργεια, κλπ.) 

2.  Η µη χρησιµοποίηση ξεναγού εκ µέρους του εργοδότη για προγραµµατισµένη 
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ξενάγηση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αφορά αντικατάσταση του ξεναγού, 

εκτός αν οφείλεται σε αδυναµία αυτού να εκτελέσει τα καθήκοντα του και έχει 

ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. 

3.  Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της ξενάγησης, ο εργοδότης δικαιούται να 

εξασφαλίσει στον ξεναγό άλλη ξενάγηση µε όµοια αµοιβή. 

4.  Ο ξεναγός δεν έχει δικαίωµα να µην παράσχει τη συµφωνηµένη εργασία του για 

συγκεκριµένη ξενάγηση και σε περίπτωση αδυναµίας του να την 

πραγµατοποιήσει, οφείλει να ενηµερώσει τον εργοδότη πριν από εύλογο χρονικό 

διάστηµα. Ο ξεναγός υποχρεούται, στο µέτρο του δυνατού, να προτείνει την 

αντικατάσταση του από άλλο ξεναγό, εφόσον για λόγους ανώτερης βίας αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στην ανατεθείσα ξενάγηση. 

5.  Η έγγραφη εντολή ξενάγησης θα είναι στη διάθεση του ξεναγού προς παραλαβή 

στο τουριστικό γραφείο τουλάχιστον 6 ηµέρες πριν την έναρξη της πολυήµερης 

ξενάγησης και το αργότερο 16 ώρες πριν την έναρξη της µονοήµερης ξενάγησης. 

Το τουριστικό γραφείο, εφόσον το επιθυµεί, µεριµνά το ίδιο για την παράδοση 

του εντύπου στον ξεναγό µέσα στις ίδιες ως άνω προθεσµίες. 

Άρθρο 6 

Λοιποί όροι εργασίας  

1.  Γλώσσα ξενάγησης: Η ανάθεση ξενάγησης σε ξεναγό γίνεται µόνο στις 

γλώσσες, που αναφέρονται στην άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του ξεναγού και 

µόνον έως δύο γλώσσες ανά ξενάγηση, οπότε καταβάλλεται η προβλεπόµενη 

προσαύξηση. 

2.  Νόµιµες προσαυξήσεις υπολογιζόµενες στο σύνολο των 

καταβαλλοµένων αποδοχών: Οι κατά περίπτωση καταβαλλόµενες αποδοχές 

των ξεναγών (βασικές αποδοχές και προσαυξήσεις επί των βασικών αποδοχών 

του άρθρου 2) προσαυξάνονται ποσοστιαίως για το δώρο Πάσχα και 

Χριστουγέννων, την άδεια ετήσιας ανάπαυσης, το επίδοµα άδειας ετήσιας 

ανάπαυσης, καθώς και για την αµοιβή Κυριακής και αργιών, σύµφωνα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. ∆ιευκρινιστικά αναφέρεται ότι τα 

ποσοστά των νόµιµων προσαυξήσεων σήµερα έχουν ως εξής: 

α)  Άδεια ετήσιας ανάπαυσης, προσαύξηση 8%, 

β)  επίδοµα άδειας ετήσιας ανάπαυσης, προσαύξηση 8%, 

γ)  δώρο Πάσχα (1/1 - 30/4), προσαύξηση 15,384%, 

δ)  δώρο Χριστουγέννων (1/5-31/12), προσαύξηση 12,5% και 
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ε)  Κυριακή και αργίες, προσαύξηση 75%.  

3.  Μονοήµερη ξενάγηση: Μονοήµερη ξενάγηση είναι η ξενάγηση, που διεξάγεται 

µέσα σε µία ηµερολογιακή ηµέρα και διαρκεί άνω των 4,5 ωρών. 

4.  Πολυήµερη ξενάγηση: Πολυήµερη ξενάγηση θεωρείται αυτή που διαρκεί 

περισσότερο από µία ηµερολογιακή ηµέρα µε διανυκτέρευση της οµάδας 

ξεναγουµένων στη διάρκεια της, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, που οργανώνει ο 

εργοδότης. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει πρωινό, 

δύο γεύµατα ηµερησίως και, εφόσον οι διανυκτερεύσεις πραγµατοποιούνται 

εκτός του τόπου µόνιµης κατοικίας του ξεναγού, υποχρεούται ο εργοδότης να 

παρέχει σ΄ αυτόν διανυκτέρευση στο ίδιο ξενοδοχείο µε τους ξεναγού µένους, ή 

σε περίπτωση αδυναµίας, σε ξενοδοχείο αντίστοιχου επιπέδου. 

5.  Μετακίνηση ξεναγών: 

α)  ∆εν επιτρέπεται σε µονοήµερη ξενάγηση, διαδροµή άνω των 500 χλµ. Σε 

πολυήµερη εκδροµή δεν υπάρχει περιορισµός χιλιοµέτρων. 

β)  Εφόσον πρόκειται για µετακίνηση εκτός της πόλης που βρίσκεται η κατοικία 

του ξεναγού και των περιχώρων αυτής, ο εργοδότης καλύπτει την δαπάνη 

µετακίνησης αυτού από και προς την έδρα του, εάν αυτή η µετακίνηση δεν 

πραγµατοποιείται µε µεταφορικό µέσο του εργοδότη. 

6.  Παροχή καταλύµατος προς τους ξεναγούς: 

α)  Εφόσον ο ξεναγός εγκαθίσταται σε άλλο τόπο εκτός της µόνιµης κατοικίας 

για να προσφέρει συνεχόµενες υπηρεσίες σε ένα τουριστικό γραφείο, θα 

εξασφαλίζεται από τον εργοδότη σχετικό κατάλυµα. 

β)  Στις πολυήµερες κρουαζιέρες θα παρέχεται στον ξεναγό καµπίνα επιβατών. 

7.  Απαγορεύεται η ξενάγηση περισσότερων από πενήντα έξι (56) ατόµων από έναν 

ξεναγό. Για περισσότερους ξεναγούµενους ο εργοδότης οφείλει να προσλάβει τον 

ανάλογο αριθµό ξεναγών. Αυτό δεν ισχύει κατά τη µεταφορά των ξεναγουµένων 

µε µεταφορικά µέσα, που προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας του ξεναγού 

µε τους ξεναγούµενους δια µέσου µικροφωνικών εγκαταστάσεων. 
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Άρθρο 7 

Έξοδα διατροφής - ∆ιανυκτέρευση 

Τα έξοδα διατροφής ορίζονται ως εξής: 

Πρόγευµα σε 6,30 ευρώ 

Γεύµα σε 12,61 ευρώ 

∆είπνο σε 12,61 ευρώ  

Ο τουριστικός πράκτορας δεν υποχρεούται στην καταβολή του πιο πάνω ποσού 

εφόσον αναλαµβάνει την δαπάνη αυτών τρίτος, κατόπιν εγγράφου εντολής (voucher) 

του τουριστικού πράκτορα. 

Άρθρο 8 

Γενικοί όροι 

1.  Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα/ 

υπουργικές αποφάσεις, τοπικές συλλογικές συµβάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές 

ρυθµίσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

2.  ∆ιατάξεις προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν θίγονται µε την 

παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 10 

∆ιάρκεια ισχύος 

Η σύµβαση αυτή αρχίζει να ισχύει από 1.4.2007 και λήγει στις 31.12.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ-

ΞΕΝΑΓΩΝ (Π.Ο.ΞΕΝ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.) 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΒΒΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΙ∆ΟΥ ΠΑΝ. ΜΠΑΜΙ∆ΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


