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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ιπλωµατούχων 

Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων 

(Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τοµέα Αθηνών: 37/05-11-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα την 1η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες, αφενός: 

α)  Ιωάννης Ευαγγέλου και Νικόλαος Παπαλέξης Γενικός Γραµµατέας του 

«Πανελληνίου Συνδέσµου εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

Γραφείων»  

και β) αφ’ ετέρου:  

α)  Ασπασία Λακαφώση Πρόεδρος και Μαρία ∆άφνη Μαυρέλη Γ.Γ. του «Σωµατείου 

∆ιπλωµατούχων Ξεναγών», όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή 

της παρούσας τοπικής οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, 

συµφώνησαν τ’ ακόλουθα: 

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 

Οι αµοιβές των υπαγόµενων στην παρούσα ξεναγών, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 

31-5-2004, σύµφωνα µε την από 23-1-2004 ΣΣΕ αυξάνονται από 1-6-2004 ως εξής: 

Η αµοιβή για το µεσαίο κλιµάκιο (ξεναγούµενοι πάνω από 11 και µέχρι 37 άτοµα) 

αυξάνεται κατά ποσοστό 5,5%, η αµοιβή για το πρώτο κλιµάκιο (ξεναγούµενοι µέχρι 

10 άτοµα) κατά ποσοστό 7% και η αµοιβή για το τρίτο κλιµάκιο (ξεναγούµενοι  

πάνω από 37 και µέχρι 50 άτοµα) κατά ποσοστό 4% και µε στρογγυλοποίηση 

διαµορφώνονται από 1-6-2004 ως εξής: 

  ΑΤΟΜΑ  

1.  Ξενάγηση µισής µέρας   

 α) µέσα στην πόλη  1 έως 10  33 ευρώ 

  11 έως 37  39 ευρώ 

  38 έως 50  40 ευρώ 
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 β) έξω από την πόλη 1 έως 10  38 ευρώ 

  11 έως 37 41 ευρώ 

  38 έως 50  46 ευρώ 

2. Ξενάγηση ολοήµερη   

 α) µέσα στην πόλη 1 έως 10  42 ευρώ 

  11 έως 37 46 ευρώ 

  38 έως 50 49 ευρώ 

 β) έξω από την πόλη 1 έως 10 54 ευρώ 

  11 έως 37 58 ευρώ 

  38 έως 50 66 ευρώ 

3. Ξενάγηση πολυήµερη   

 (αποδοχές για κάθε µέρα) 1 έως 10  59 ευρώ 

 ολόκληρη µέρα 11 έως 37  64 ευρώ 

  38 έως 50  67 ευρώ 

4. Ξενάγηση νυχτερινή 1 έως 10  38 ευρώ 

  11 έως 37  42 ευρώ 

  38 έως 50  45 ευρώ 

5. Ξενάγηση Μουσείων και   

 Αρχαιολογικών χώρων 1 έως 10  19 ευρώ 

 Αµοιβή ανά ώρα 11 έως 37  23 ευρώ 

  38 έως 50  28 ευρώ 

6. Κρουαζιέρα µε ξενάγηση   63 ευρώ 

Άρθρο 3 

Ειδικές Αµοιβές – Έξοδα ∆ιατροφής και ∆ιανυκτέρευσης 

Οι ειδικές αµοιβές (δίγλωσση ξενάγηση, υπερωριακή εργασία, ξενάγηση συνόδευση 

µεταφοράς από αεροδρόµιο ή λιµάνι σε ξενοδοχείο και αντίστροφα, ξενάγηση  

σε πεζοπορεία) καθώς και η αξία σε ευρώ των παρεχόµενων προγευµάτων,  

γευµάτων και δείπνων, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.5.2004, σύµφωνα µε τις  

υπ΄ αριθ. 34/2000 και 41/2002 ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, αυξάνονται από 1.6.2004 σε  

ποσοστό 5,5%. 

Άρθρο 4 

Λοιπές Ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 
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Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων και συλλογικών ρυθµίσεων, που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 5  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-6-2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΞΕΝΑΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΝ 

ΕΛΛΑ∆Ι 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ - ∆ΑΦΝΗ ΜΑΥΡΕΛΗ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ 

 


