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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ιπλωµατούχων ξεναγών 

Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων» 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τοµέα Αθηνών: ..,15-8-2010) 

Στην Αθήνα σήµερα 2 Μαρτίου 2010, οι υπογράφοντες α) «Σωµατείο 

∆ιπλωµατούχων Ξεναγών» που εκπροσωπείται νόµιµα την Πρόεδρο Αυγή 

Καλογιάννη και τη Γενική Γραµµατέα Ελένη Πρεµέτη και β) « Σύνδεσµος των 

εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων» όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα την Αργυρώ Φίλη, Πρόεδρο, και τον Μάριο Καµµένο, Γενικό 

Γραµµατέα όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για τη υπογραφή της παρούσας 

τοπικής οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, συµφώνησαν την 

υπογραφή της ακόλουθης νέας συλλογικής συµβάσεως εργασίας, αφού δια την 

παρούσης καταγγέλουν αναδροµικά, µε ισχύ της καταγγελίας τους από 

31.10.2009, την από 31.3.2008 συλλογική σύµβαση εργασίας, που έλαβε αριθµό 

και πράξη κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας Τµήµα Κοιν.Επιθ. Ανατ. Τοµέα 

Αθηνών 19,14.5.2008 

Άρθρο 1  

Αντικείµενο - Πεδίο  εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι 

∆ιπλωµατούχοι Ξεναγοί, που απασχολούνται στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς 

και Περιχώρων. 

Άρθρο 2 

 Βασικοί µισθοί —Αµοιβές από 1.11.2009 

6.13 Οι πάσης φύσεως αµοιβές των υπαγοµένων στην παρούσα 

ξεναγών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.10.2009 µε την από 31.3.2008 

ΣΣΕ αυξάνονται κατά 2,5%. 

2 Κατά συνέπεια  ο πίνακας αµοιβών διαµορφώνεται ως εξής: 
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ΑΤΟΜΑ 

Από 

1,1,2008  

Από 

1,11,2009  

1. ξενάγηση µισής 

µέρας 

α) µέσα στην πόλη 

1 έως 25 
 
26-50 

48,78 
 

49,08 

49,99 
 

50,30 

 β) έξω από την πόλη 1 έως 25 
 
26-50 

51,27 
 

56,45 

52,55 
 

57,86 

2. Ξενάγηση 

ολοήµερη 

   

 α) µέσα στην πόλη 1 έως 25 
 
26-50 

57,53 
 

60,13 

58,96 
 

61,63 
 

 β) έξω από την πόλη 1 έως 25 
 
26-50 

72,54 
 

80,99 

74,35 
 

83,01 

3. Ξενάγηση πολυήµερη 

(αποδοχές για κάθε 

µέρα) 

1 έως 25 
 
26-50 

  

 Ολόκληρη ηµέρα 1 έως 25 
 
26-50 

80,05 
 

82,22 

82,05 
 

84,27 

4. Ξενάγηση νυχτερινή 1 έως 25 
 
26-50 

52,53 
 

55,23 
 

53,84 
 

56,61 

5. Για εργαζόµενους σε 

Μουσεία και 

Αρχαιολογικούς 

χώρους 

   

 Αµοιβή ανά ώρα 
ξενάγησης 

1 έως 25 
 
26-50 

28,76 
 

34,36 

29,47 
 

35,21 
6. Κρουαζιέρα µε 

ξενάγηση 

  
82,22 

 
84,27 
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Ειδικές αµοιβές 

Οι ειδικές αµοιβές των ξεναγών διαµορφώνονται ως ακολούθως�  

A. ∆ίγλωσση ξενάγηση  

Για ξενάγηση µισής ηµέρας προσαύξηση 12,20 

Για ολοήµερη ξενάγηση προσαύξηση 19,76 

B. Υπερωριακή και νυκτερινή 

εργασία 

 
 

Υπερωριακή εργασία πλέον των 8 ωρών  
12,20€, ώρα 

Νυκτερινή υπερωριακή εργασία 13,14€ ,ώρα 

Γ. Συνοδεία  

Για επιπλέον της ξενάγησης συνοδεία για 

µεταφορά από και προς λιµάνι ή αεροδρόµιο 

από ή προς το ξενοδοχείο πλέον της 

ηµερήσιας αµοιβής 

 
 
 

24,42€,ώρα 

∆. Πεζοπορία 

Για πεζοπορία (πέρασµα φαραγγιού ή 

ανάβαση βουνού) προσαύξηση ηµερησίας 

αµοιβής 

 
25,15€,ώρα 
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Άρθρο 4 

Τα έξοδα διατροφής ορίζονται σε 5 ευρώ το πρόγευµα και σε 17,50 ευρώ το 

γεύµα και το δείπνο. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφόσον δεν εκδίδεται από 

το τουριστικό γραφείο voucher. 

Άρθρο 5 

 Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα 

ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆Α, εσωτερικούς κανονισµούς, συνήθειες, έθιµα ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όροι των προηγούµενων ΣΣΕ και ∆Α, που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Άρθρο 6 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 31,3,2008 ΣΣΕ και οι µνηµονευόµενοι σε 

αυτήν λοιποί όροι των προηγούµενων ΣΣΕ (31.3.2008, 20.3.2006,1.11.2004, 

23.1.2004)  και ∆Α (34,2000, 41,2002), ήτοι: 

6-1- Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση της ξενάγησης σύµφωνα µε 

το πρόγραµµα που κατάρτισε ο εργοδότης- Στην εργασία περιλαµβάνεται και η 

µε οποιοδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγουµένων (∆Α 34,2000 άρθρο 2§α, 

∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6-2- Στα λεωφορεία που πραγµατοποιούν στο εσωτερικό εκδροµές µε πρόγραµµα 

ξενάγησης θα επιβαίνει ξεναγός σύµφωνα µε το Π.∆.  340,2.9.96 και τη Υ.Α 

13,514584,15-29 Απριλίου  1981  (Φ.Ε.Κ.   Β΄   250),   εκτός  εάν δεν 

ορισθεί οποιαδήποτε µορφή συνοδείας, πλην του οδηγού του µεταφορικού  

µέσου (∆Α 41,2002  άρθρο  3§1). 

6-3. Η εργασία αρχίζει από την εµφάνιση του ξεναγού στον καθορισµένο χρόνο και 

τόπο για την παραλαβή των ξεναγουµένων και λήγει µε την παράδοση αυτών 

στον προκαθορισµένο τόπο (∆Α 34,2000 άρθρο  2§β, ∆Α 41,2002 άρθρο 4). 
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6-4. Η αµοιβή των ξεναγών για µονοήµερη κρουαζιέρα ή για κάθε µέρα πολυήµερης 

κρουαζιέρας ορίζεται στο ανωτέρω ποσό ανεξάρτητα από τον αριθµό των 

ξεναγουµένων- 0 χρόνος απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβεί το 

προβλεπόµενο από την παρούσα ανώτατο όριο ηµερήσιας απασχόλησης-

Κρουαζιέρα θεωρείται η ξενάγηση ατόµων που προέρχονται από 

κρουαζιερόπλοιο ή όταν ο ξεναγός πηγαίνει και επιστρέφει µε τους 

ξεναγούµενους στον τόπο ξενάγησης µε πλωτό µέσο (∆Α 34,2000 άρθρο. 4§6, 

∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6-5- Όταν ο ξεναγός παραλαµβάνει ξεναγούµενους εκτός της έδρας του, η εργασία 

του αρχίζει µε την αναχώρηση του προς συνάντηση των ξεναγουµένων και 

τελειώνει µε την άφιξη του στον τόπο από τον οποίο αναχώρησε. Απαγορεύεται 

η ανάθεση στον ξεναγό της κατ΄ οίκον διανοµής των ξεναγουµένων 

(∆Α 34,2000 άρθρο 2§δ, ∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6-6- Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης, καθ1 όλη τη διάρκεια αυτής, είναι 

ο ξεναγός, ο οποίος ρυθµίζει, σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του εργοδότη, 

τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, διελεύσεις, διαλείµµατα κλπ( 

∆Α  34,2000 άρθρο 2§ ε ,  ∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6.7   Η  έγγραφη εντολή ξενάγησης είναι υποχρεωτικά στη διάθεση του ξεναγού, 

ή του εγγράφως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν προσώπου προς παραλαβής 

το 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 (ΣΣΕ 31,3,2008, άρθρο 5§1). 

6-8  Εάν  η µονοήµερη ή µισής µέρας ξενάγηση αναβληθεί ή ακυρωθεί µε 

πρωτοβουλία του ταξιδιωτικού ή τουριστικού γραφείου, ο ξεναγός δικαιούται 

το σύνολο της αµοιβής που αντιστοιχεί στην προγραµµατισµένη ξενάγηση 

υπό τους όρους ότι η αναβολή αυτή δεν έχει ανακοινωθεί στον ξεναγό 14 

τουλάχιστον ώρες  πριν από την έναρξη της ξενάγησης και ότι ο ξεναγός δεν  

θα χρησιµοποιηθεί κατά την ίδια ηµέρα σε άλλη ξενάγηση.  Εάν η ακύρωση 

αφορά πολυήµερη ξενάγηση, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενηµερώσει 

σχετικά τον ξεναγό έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν την πραγµατοποίησή της.  

Εάν η ενηµέρωση πραγµατοποιηθεί σε 4 ή 5 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

έναρξης της ξενάγησης, ο ξεναγός δικαιούται το 60% του συνόλου της 

αµοιβής που αντιστοιχεί στην προγραµµατισµένη ξενάγηση. Αν η ενηµέρωση 

πραγµατοποιηθεί 3,2, ή 1 ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της 

ξενάγησης ο ξεναγός δικαιούται το 100% του συνόλου της αµοιβής αυτής 

(ΣΣΕ 31/8/2008, άρθρο 5 § 3). 

 

6.8.1.  Εφόσον υπάρχει κενή θέση επιβάτη σε τουριστικό λεωφορείο, ο ξεναγός 
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συνεννοείται µε τους επιβάτες και εφόσον αυτοί συµφωνούν, καταλαµβάνει 

θέση την πρώτη σειρά καθισµάτων (ΣΣΕ 31/8/2008, άρθρο 5 § 3). 

 

6.9 Ξεναγός που εµφανίστηκε στο συµφωνηµένο τόπο και χρόνο, για παραλαβή 

των ξεναγουµένων, δικαιούται ολόκληρη την αµοιβή, ακόµα και αν η ξενάγηση 

µαταιωθεί από λόγο µη οφειλόµενο σε ανώτερη βία.  Ο εργοδότης µπορεί να 

ακυρώσει ανατεθείσα ξενάγηση, εφόσον αναθέσει στον ξεναγό άλλη της ίδιας 

κατηγορίας και αµοιβής.  Εάν η αµοιβή για τη νέα ξενάγηση υπολείπεται εκείνης 

της αρχικής, ο εργοδότης καταβάλλει τη διαφορά- (∆Α 34/2000 άρθρο 2§στ). 

6.10 Εάν ο ξεναγός δεν εκτελέσει συµφωνηθείσα ξενάγηση υποχρεούται να 

καταβάλει στον εργοδότη αποζηµίωση ίση µε την αµοιβή του, εκτός εάν 

φροντίσει, έγκαιρα, για την οµαλή εκτέλεση της ξενάγησης, κύρια µε την 

αποστολή αντικαταστάτη του (∆Α 34/2000 άρθρο  2§ζ, ∆Α 41/2002 άρθρο 4). 

6.11 Απαγορεύεται η ξενάγηση σε γλώσσα που δεν αναγράφεται στην άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος, καθώς και η ξενάγηση, από τον ίδιο τον ξεναγό, σε 

τρεις (3) ή περισσότερες γλώσσες, κατά την αυτή ξενάγηση (∆Α 34,2000 

άρθρο 2§θ, ∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6.12 Απαγορεύεται η ξενάγηση περισσοτέρων από πενήντα (50) ατόµων από ένα 

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 (∆Α 41,2002 άρθρο3§3). 

6.13  ∆εν  επιτρέπεται σε ολοήµερη ξενάγηση διαδροµή µεγαλύτερη από 500 χλµ (∆Α 

34/2000 άρθρο 2§κ,  ∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6.14  Ηµέρες µεταφοράς είναι εκείνες που ο ξεναγός ταξιδεύει προς τον τόπο που θα 

παραλάβει τους ξεναγουµένους ή επιστρέφει από τον τόπο που τους παρέδωσε- 

Οι  δαπάνες  µεταφοράς του   ξεναγού,  γευµάτων  και   πρωινού,   καθώς  και 

διανυκτερεύσεων, από την αρχή της µεταφοράς µέχρι το τέλος της ξενάγησης 

ή από το τέλος της ξενάγησης µέχρι τη µεταφορά του ξεναγού, για την 

επιστροφή του, βαρύνουν τον εργοδότη- Στις προηγούµενες περιπτώσεις ο 

εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διανυκτέρευση του ξεναγού, στο 

ίδιο ξενοδοχείο µε τους ξεναγουµένους ή σε άλλο της ίδιας κατηγορίας, σε 

µονόκλινο δωµάτιο- Στις πολυήµερες κρουαζιέρες ο εργοδότης εξασφαλίζει 

στον ξεναγό καµπίνα  επιβατών.  Εάν ο εργοδότης ζητήσει την προσωρινή 

εγκατάσταση   ξεναγού   εκτός   της   έδρας   µόνιµης   κατοικίας   του,   τότε 

υποχρεούται   να   παρέχει   στον   ξεναγό   κατάλυµα   και   πλήρη   διατροφή, 

θεωρούµενης δεδοµένης της ηµερήσιας αµοιβής ξενάγησης και των λοιπών 

παροχών, σύµφωνα µε την παρούσα (∆Α 34/2000 άρθρο 2§λ, ∆Α 41/2002 
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άρθρο 4, ΣΣΕ 23/1/2004 άρθρο 3). 

6.15  Εάν η απόσταση που διανύει ο ξεναγός, στη µεταφορά του, είναι µεγαλύτερη 

των 200 χλµ�, δικαιούται να αναπαυθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν την 

ξενάγηση (∆Α 34,2000 άρθρο 2§µ, ∆Α 41,2002 άρθρο 4). 

6.16 Σε  περίπτωση αλλαγής των ξεναγουµένων ή της κατηγορίας της ξενάγησης, 

τότε θεωρείται ότι ανατέθηκε στον ξεναγό νέα ξενάγηση και ο ξεναγός 

δικαιούται την αντίστοιχη αµοιβή της νέας ξενάγησης (∆Α 34,2000 άρθρο 2§ν). 

6.17. Ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιεί τον ξεναγό για τον ακριβή τόπο και ώρα της 

παραλαβής των ξεναγουµένων, καθώς και για τις διαδροµές το αργότερο την 

προηγούµενη µέρα της ξενάγησης (Άρθρο 2 παρ γ ∆Α 34/2000) 

6.18  Χρόνος απασχόλησης (∆Α34,2000 άρθρο 3, ∆Α 41,2002 άρθρο 4) 

6.18.1. ο χρόνος απασχόλησης του ξεναγού καθορίζεται ως εξής: 

α Ξενάγηση µισής ηµέρας θεωρείται η εκδροµή διάρκειας µέχρι 4 ωρών. 

β  Ξενάγηση ολοήµερη θεωρείται η εκδροµή διάρκειας µέχρι 8 ωρών. 

γ Ολοήµερη θεωρείται η εκδροµή είτε είναι τοπική, είτε κρουαζιερόπλοιου, εφόσον 

καλύπτει, βάσει προγράµµατος, πρωινές και απογευµατινές ώρες και µέχρι 

συµπληρώσεως του κατά νόµον ωραρίου. 

δ Ξενάγηση νυκτερινή θεωρείται αυτή που αρχίζει µετά την 20:00 ώρα και διαρκεί 
µέχρι 4 ώρες- 

Εάν στην αρχή ή λήξη της νυκτερινής ξενάγησης ή συνοδείας δεν 

λειτουργούν συγκοινωνίες ή δεν εξυπηρετούν, ο εργοδότης υποχρεούται να 

µεταφέρει τον ξεναγό από και προς το σπίτι του ή προς τον τόπο 

εκκίνησης και αντίστροφα- Αντί µεταφοράς ο εργοδότης µπορεί να 

καταβάλει στον ξεναγό τις δαπάνες µεταφοράς του µε ταξί. 

6.18.2. Για την κάθε ώρα ξενάγησης που υπερβαίνει το χρόνο που 

καθορίζεται παραπάνω, ο ξεναγός αµείβεται υπερωριακά. 

6.19  Έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης (∆Α34/2000 άρθρο 5§α, ∆Α 41/2002 
άρθρο 4) 

Α Τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης του ξεναγού, κατά τη διάρκεια 

της εκδροµής, βαρύνουν τον εργοδότη 

Β Στη διάρκεια ολοήµερης (µονοήµερης) ξενάγησης ο εργοδότης υποχρεούται 

να παρέχει στον ξεναγό τουλάχιστον ένα γεύµα ή το αντίτιµο του. Στη 

διάρκεια της πολυήµερης ξενάγησης, που σαν τέτοια θεωρείται η πλέον 

της µιας ηµέρας ξενάγηση εκτός πόλεως, ο εργοδότης υποχρεούται να 

παρέχει στον ξεναγό δύο γεύµατα και πρωινό, καθώς και διανυκτέρευση, 

σε µονόκλινο δωµάτιο, στο ίδιο ξενοδοχείο µε τους ξεναγούµενους ή σε 

άλλο της ιδίας κατηγορίας 
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Γ Ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή των ποσών αυτών, εφόσον 

αναλαµβάνει τη δαπάνη τους τρίτος, κατόπιν έγγραφης εντολής (voucher) 

του. 

6.20. Επιδόµατα ∆ώρα Άδεια Προσαυξήσεις Κυριακή και Αργία (∆Α 34/2000 

άρθρο 6, ∆Α 41/2002 άρθρο 4, ΣΣΕ 31/3/2008, άρθρο 5§4) : 

Α- Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται επίδοµα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και η άδεια µε το επίδοµα αυτής 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

Β-  Οι αµοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Γ. Η εορτή του Αγ. Πνεύµατος θεωρείται ως αργία. 

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.11.2009  και λήγει  31.10.2011. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑ∆Ι 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΞΕΝΑΓΩΝ 

ΑΡΓΥΡΩ ΦΙΛΗ ΑΥΓΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΜΕΤΗ 

  
  
  

 


