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να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους
εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργα-
σίας (ΣΣΕ 1.1.2014).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ Α ΠO Δ∆O ΧΩΩΝ

Oι νό µι µες α µοι βές των ξε να γών Ρό δου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014
µέχρι 31η Δ∆εκεµβρίου 2014, έχουν ως α κο λού θως (ΣΣΕ 1.1.2014):

1) Γύ ρος Πό λε ως (χω ρίς Μου σεί ο ή Κα στέ λο ή Ακρόπολη) διάρ κει α µέ χρι 3 
ώ ρες:

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων 1 - 50     71 ευρώ

2) Γύ ρος Πό λε ως (µε Μου σεί ο ή Κα στέ λο ή Ακρόπολη) διάρ κει α µέ χρι 4 ώ ρες:

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων   1 -50      79,20 ευρώ

3) Γύ ρος Πό λε ως (µε Μου σεί ο και Κα στέ λο ή µε Μουσείο και Ακρόπολη ή µε
Καστέλο και Ακρόπολη) διάρ κει α µέ χρι 4 ώ ρες

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων   1 -50      86,50 ευρώ

4) Ε κτός Πό λε ως διάρ κει α µέ χρι 5 ώ ρες:

α) Λίν δος, β) Φι λέ ρη µος - Κά µι ρος, γ) Φι λέ ρη µος - Πε τα λού δες, δ) Πε τα λού δες - Κά µι ρος

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων   1 -50      79,20 ευρώ

5)  Ε κτός Πό λε ως διάρ κει α µέ χρι 5 ώ ρες: ( Φι λέ ρη µος - Πε τα λού δες - Κά µι ρος)

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων   1 -50      86,50 ευρώ

6)  Η µε ρή σια Λίν δος, διάρ κει α µέ χρι 9 ώ ρες:

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων    1 -50    107,40 ευρώ

7)  Η µε ρή σια (Φι λέ ρη µος - Πε τα λού δες - Κά µι ρος) διάρ κει α µέ χρι 9 ώ ρες:

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων    1 -50    113,80 ευρώ

8)  Γύ ρος Νή σου, διάρ κει α µέ χρι 9 ώ ρες:

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων    1 -50        134,70 ευρώ

9) α. Πό λη - Φι λέ ρη µος, χερ σαί α (χω ρίς Μου σεί ο ή Κα στέ λο), διάρ κει α µέ χρι 5 ώρες.

β. Πό λη - Καλ λι θέα, χερ σαί α (χω ρίς Μου σεί ο ή Κα στέ λο), διάρ κει α µέ χρι 5 ώ ρες.
γ. Πό λη - Πε τα λού δες (χω ρίς Μου σεί ο ή Κα στέ λο) διάρ κει α µέ χρι 5 ώ ρες.

δ. Πό λη - Ε φτά Πη γές (χω ρίς Μου σεί ο ή Κα στέ λο) διάρ κεια µέ χρι 5 ώ ρες.

ε. Λίν δο - Ε φτά Πη γές ή Λίν δο - Καλ λι θέα, διάρ κει α µέ χρι 5 ώ ρες.

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων   1 -50       85,60 ευρώ
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10) Κά µι ρος - Έ µπω να, διάρ κει α µέ χρι 5 ώ ρες:

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων   1 -50       76,50 ευρώ

11) Για ξε να γού µε να ά το µα κρου α ζι ε ρό πλοι ων ή κρου α ζι ε ρο πλά νων ή 
πο λε µικών σκα φών ή άλ λων σκα φών:

α) Η µί σει α ηµέ ρα ε ντός ή ε κτός πό λε ως µέ χρι 5 ώ ρες (Γύ ρος πό λε ως, Λίν δος) 

79,20 ευρώ

β) Κό µπακτ (συ µπυ κνω µέ νη) χω ρίς Μου σεί ο ή Κα στέ λο µέ χρι 5 ώ ρες

(Πό λη - Λίνδο, Πό λη -  Φι λέ ρη µο, Πε τα λού δες - Πό λη) 

93,80 ευρώ

Ε φό σον η Κό µπακτ (συ µπυ κνω µέ νη) πε ριέ χει και Μου σεί ο ή Κα στέ λο χο ρη γεί ται το
πρό σθε το πο σόν των 22,75 ευρώ.

12) Ο λοή µε ρη ξενάγηση (χω ρίς ε πι στρο φή εν διά µε σα) µέ χρι 8 ώ ρες:

α) Λίν δος - Πό λη                            162,90 ευρώ

β) Λίν δος - Φι λέ ρη µος                    162,90 ευρώ

γ) Λίν δος - Πεταλούδες                  162,90 ευρώ

δ) Πό λη - Πε τα λού δες                    162,90 ευρώ

ε) Γύ ρος Νή σου α µεί βε ται ό πως η πα ρά γρα φος 8.

13) Θρησκευτικός γύρος: ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδροµή που περι-
λαµβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και µοναστηριών:  

Α ριθ µός ξε να γου µέ νων    1 -50    163 ευρώ

14) Ε πί εκ δρο µι κών πλοί ων διάρ κει α µέ χρι 9 ώ ρες:

α) Κα τά µή κος πα ρα λί ας Ρό δου     134,70 ευρώ

β)  Σε άλ λα νη σιά της Δ∆ω δε κα νή σου Σύµη, Χάλκη κ.λπ. ε κτός Κω και Πά τµου.

134,70 ευρώ

15) Εκδροµή Τήλος-Νίσυρος, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν υπερωριών:

187,50 ευρώ

16) Πεζοπορία µέχρι 4 ώρες: 83,80 ευρώ

Πεζοπορία µέχρι 8 ώρες: 134,70 ευρώ

17) Δ∆ί γλωσ ση ξε νά γη ση 

Η δί γλωσ ση ξε νά γη ση α µεί βε ται ε πί πλέ ον της α µοι βής της εκ δρο µής µε:

α) Μισή ηµέρα και ολοήµερη µε έναν προορισµό ή αρχαιολογικό χώρο :

39,20 ευρώ

β) Ολοήµερη µε πέραν του ενός προορισµού ή αρχαιολογικού χώρου :

61,90 ευρώ

3



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΞΕ
 Ν

Α
 ΓΩΩ

Ν
 Ρ

O
Δ∆

O
Y

18) Ε πί πλέ ον των 50 ξε να γου µέ νων, η ξε νά γη ση α µεί βε ται κατ’ ά το µο:

µε 1,64 ευρώ

Ανώτατος αριθµός ξεναγουµένων για κάθε ξεναγό 65 άτοµα.

19) Θεωρείται ολοήµερος εκδροµή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η
καλύπτουσα βάσει προγράµµατος πρωϊνές και απογευµατινές ώρες και µέχρι
συµπλήρωσης του κατά Νόµο ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο
των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο
ξεναγός θα λαµβάνει ως υπερωρία για τις µη νυχτερινές ώρες το ποσόν των
17,80 ευρώ και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 22,20 ευρώ αντίστοιχα
(ΣΣΕ 1.1.2014).

20) Για εκδροµή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδου και νοτιότερα από την ανατολική
πλευρά και από Καλαβάρδα και νοτιότερα από δυτική πλευρά, για ξενάγηση
τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στο ξεναγό το ποσό των 18,20 ευρώ 
(ΣΣΕ 1.1.2014).

21) Η ολοήµερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον Τουριστικό Πράκτορα
πέραν της καθοριζόµενης αµοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό
καταβάλλονται για πρόγευµα 6,90 ευρώ, για γεύµα 17,30 ευρώ και για δείπνο
17,30 ευρώ, όπως ακόµα και τα έξοδα παραµονής, διανυκτέρευσης, µεταφοράς
από την κατοικία του και µε επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δε θα
υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ’ όσον θα αναλάβει την
δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα
(ΣΣΕ 1.1.2014).

22) Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 22,80 ευρώ για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε
αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο (Λίνδο ή Κάµιρο ή Φιλέρηµο ή Πεταλούδες) επί
της αµοιβής των ως άνω περιγραφοµένων εκδροµών (ΣΣΕ 1.1.2014).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Η υ πη ρε σία του Ξε να γού αρ χί ζει και τε λειώ νει στον χρό νο που κα θο ρί ζε ται α πό
τον του ρι στι κό πρά κτο ρα, σύµ φω να προς τους ό ρους της πα ρού σας ρύθµισης,
κα θο ρι ζο µέ νων ταυ το χρό νως και του τό που και της δι α δρο µής α πό ό που θα αρ χί -
ζει και θα ο λο κλη ρώ νε ται αυ τή, προ τι µω µέ νου πά ντο τε του εγ γρά φου προ γράµ µα -
τος που θα χο ρη γεί το του ρι στι κό γρα φεί ο προς τον ξε να γό (ΣΣΕ 1.1.2014).

2. Y πεύ θυ νος για την ε κτέ λε ση της ξε νά γη σης καθ'ό λη την διάρ κει α αυ τής α πό την
έ ναρ ξη µέ χρι το τέ λος της θα εί ναι ο ξε να γός, ο ο ποί ος θα ρυθ µί ζει σύµ φω να µε
τις έγ γρα φες ο δη γί ες του του ρι στι κού πρά κτο ρα την διάρ κει α της ξε νά γη σης,
τις σταθ µεύ σεις, δι ε λεύ σεις, δι α λείµ µα τα κ.λπ. και σε περίπτωση που υπάρχει
στο λεωφορείο διαθέσιµη κενή θέση, θα καταλαµβάνει κάθισµα στην πρώτη
σειρά των καθισµάτων των επιβατών (ΣΣΕ 1.1.2014).

3. Ε άν η ε κτέ λε ση της ξε νά γη σης α κυ ρω θεί α πό τον του ρι στι κό πρά κτο ρα µέ σα σε
24 ώ ρες πριν α πό την έ ναρ ξη της, τό τε ο ξε να γός θα α µεί βε ται σαν να εί χε ε κτε -
λέ σει την ξε νά γη ση, ε κτός ε άν συ ντρέ χει  σπου δαί ος λό γος ή α νω τέ ρα βία. O 
ξε να γός ε άν δεν προ σέλ θει στην πρα γραµ µα τι σθεί σα ξε νά γη ση, και εφ'ό σον δεν
έ χει ει δο ποι η θεί µέ σα στο προ α να φερ θεν 24ω ρο ο του ρι στι κός πρά κτο ρας, τό τε
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θα υ πο χρε ού ται να κα τα βάλ λει στον τε λευ ταί ο ως α πο ζη µί ω ση πο σόν που α ντι -
στοι χεί µε τα ό σα θα ε λάµ βα νε αυ τός. O σπου δαί ος λό γος και η α νω τέ ρα βία 
ι σχύ ουν και στην πιο πά νω δεύ τε ρη πε ρί πτω ση. Εφ'ό σον ε ντός του α νω τέ ρω 
24ω ρου ο του ρι στι κός πρά κτο ρας θα ε ξεύ ρει στον ξε να γό α ντί στοι χη ερ γα σία σε
άλ λον ερ γο δό τη, στην πε ρί πτω ση αυ τή δεν θα υ πο χρε ω θεί στην κα τα βο λή της
α πο ζη µί ω σης, ε κτός ε άν υ πάρ χει δι α φο ρά µε την α µοι βή της εκ δρο µής θα κα τα -
βλη θεί αυ τή (ΣΣΕ 1.1.2014).

4. ΩΩς µι σή η µέ ρα εκ δρο µής θε ω ρεί ται η εκ δρο µή που αρ χί ζει α πό τις πρω ϊ νές 
ώ ρες µέ χρι και τις 13.30 µ.µ. κα τά α νώ τα το ό ριο. Η α πο γευ µα τι νή εκ δρο µή 
αρ χί ζει µε τά την 13.30 µ.µ. και εί ναι δι αρ κεί ας µέχρι πέ ντε ω ρών, σύµ φω να µε το 
πρό γραµ µα του οι κεί ου πρά κτο ρα. Η έ ναρ ξη της εκ δρο µής µε τά την 18ην ώ ραν 
θε ω ρεί ται εσπερινή και ε µπί πτει στο νυ κτε ρι νό τι µο λό γιο, ως προς τις ώρες από
22.00 και µετά, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία (ΣΣΕ 1.1.2014).

5. Σε συν δυ α σµό µε το άρ θρο 12 της πα ρού σας,  η πρό σλη ψη του ξε να γού, για τις
εκ δρο µές που δι ε νερ γού νται α πό τα του ρι στι κά πρα κτο ρεί α, εί ναι υ πο χρε ω τι κή
σύµ φω να µε τις κεί µε νες δι α τά ξεις (ΣΣΕ 1.1.2014).

6. Α πα γο ρεύ ε ται η ξε νά γη ση από τον ίδιο ξε να γό σε τρείς ή πε ρισ σό τε ρες 
γλώσ σες κα τά την ίδια εκ δρο µή. Δ∆εύ τε ρος ξε να γός, για δύο γλώσ σες, εφ' ό σον      
α παι τού νται µέ χρι τέσ σε ρις γλώσ σες, εί ναι δυ να τόν να συ νυ πάρ ξει και θα α µεί -
βε ται ξε χω ρι στά σύµ φω να µε τις δι α τά ξεις της πα ρού σας (ΣΣΕ 1.1.2014).

7. O του ρι στι κός πρά κτο ρας εί ναι υ πο χρε ω µέ νος, ε κτός ε ξαι ρε τι κών πε ρι πτώ σε ων,
να ζη τεί εγ γρά φως τις υ πη ρε σί ες του ξε να γού α πό το Γρα φεί ο εξυπηρετήσεως
Δ∆ιπλωµατούχων Ξε να γών, µε λών του Σω µα τεί ου (ΣΣΕ 1.1.2014).

8. Οι ξεναγοί εισπράττουν το νόµιµο δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα
αδείας και δικαιούνται τη νόµιµη άδεια. Οι αµοιβές των Κυριακών και επίσηµων
αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζοµένου επί των αµοιβών
που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά
την Κυριακή ή την ηµέρα της αργίας. ΩΩς αργίες σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή
ορίζονται οι κάτωθι: 
1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Δ∆ευτέρα του Πάσχα (Δ∆ιακαινησίµου), 1η Μαίου,
15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δ∆εκεµβρίου, 26η Δ∆εκεµβρίου 
(ΣΣΕ 1.1.2014).

9. Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα
συλλογική ρύθµιση και τις κείµενες διατάξεις, οι όροι και η αµοιβή αυτής θα
καθορίζονται µετά από κοινή συµφωνία του τουριστικού πράκτορα και του
ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, µε
την παρουσία των συλλογικών οργάνων τους, εφαρµοζοµένων αναλογικά των
διατάξεων της παρούσας. Σε καµµία περίπτωση όµως οι αποδοχές δεν µπορεί να
είναι κατώτερες της παρούσης (ΣΣΕ 1.1.2014).

10.α) Oι ο φει λές ά δει ας, ε πι δό µα τος ά δει ας και η α πο ζη µί ω ση για µη λη φθεί σα 
ά δει α πα ρελ θό ντων ε τών θα υπολογίζονται ως εξής: Δ∆ώρο Χριστουγέννων:
σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 12,5%, Δ∆ώρο Πάσχα: σύνολο ακαθα-
ρίστων αποδοχών διά (:) 6,5%, Επίδοµα Αδείας:  σύνολο ακαθαρίστων αποδο-
χών επί (χ) 8%, Αποζηµίωση Αδείας :  σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ)
8% (ΣΣΕ 1.1.2014).
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β) Α πο δο χές α νώ τε ρες στο σύ νο λό τους α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα, ή
ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας που προ βλέ πο νται α πό τους νό µους, δι α τάγ µα τα,
Y πουρ γι κές α πο φά σεις, πά σης φύ σε ως συλ λο γι κές ρυθ µί σεις (ΣΣΕ ή Δ∆Α), 
ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, έ θι µα ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας, δε θί γο νται
α πό τις δι α τά ξεις της πα ρού σας (ΣΣΕ 1.1.2014).

γ) Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν ό λοι οι λοι ποί ο ροι ό λων των προ γε νέ στε ρων συλ λο γι -
κών ρυθ µί σε ων, ε φό σον δεν τρο πο ποι ού νται µε την πα ρού σα 
(ΣΣΕ 22.11.2012).

11. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις της Ερ γα τι κής Νο µο θε σί ας (ΣΣΕ 1.1.2014).
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