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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ∆ωδεκανήσου (Ρόδου): 3/30-03-2010) 

Στην Κω σήµερα 20-3-2010, µεταξύ αφ' ενός του  

«Συνδέσµου Τουριστικών Γραφείων Κω» όπως νόµιµα εκπροσωπείται από 

τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής κ. Τεχνίτη Κων/νο και τον  Γεν. 

Γραµµατέα, κ. Κουρούνη Κων/νο  

και αφ' ετέρου του  

«Σωµατείου ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών ∆ωδεκανήσου», όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέου Ρήγα, και τον Γεν. Γραµµατέα κ. 

Φίλη Κων/νο, 

οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, συµφωνήθηκαν 

και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, αναφορικά µε την παρακάτω περιγραφόµενη 

συλλογική σύµβαση εργασίας και ειδικότερα ως προς τους όρους αµοιβής, τρόπου και 

συνθηκών εργασίας των διπλωµατούχων ξεναγών που παρέχουν τις εργασίες τους 

στα τουριστικά γραφεία της ΚΩ. 

 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης περιλαµβάνονται οι διπλωµατούχοι ξεναγοί που 

απασχολούνται στα τουριστικά γραφεία της νήσου Κω. 

Άρθρο 2 

Οι νόµιµες αµοιβές και συγκεκριµένα οι κατώτατες των διπλωµατούχων ξεναγών που 

απασχολούνται στα τουριστικά γραφεία της Κω όπως είχαν διαµορφωθεί την 

31η ∆εκεµβρίου 2009,  αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και ισχύουν  µέχρι 

την 31η ∆εκεµβρίου 2010 µε ποσοστό 1%  διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

1.1.2010  ως 31.12.2010 

1)  Γύρος Πόλεως (χωρίς χώρους δηλ. µόνο πανοραµικό), διάρκεια µέχρι 3 ώρες: 

Ξεναγούµενοι 1-10: 53,36 € 

 11-25: 66,85 € 

 26-50: 77,12 € 



 2 

2)  Γύρος Πόλεως (µε Μουσείο ή Καστέλο ή Πλάτανο ή Κάζα Ροµάνα, δηλ. ένας 

χώρος µε είσοδο και δυο απλοί), διάρκεια µέχρι 3 ώρες: 

Ξεναγούµενοι 1-10: 63,36 € 

 11-25: 78,38 € 

 26-50: 85,88 € 

3)   Πανοραµικός Γύρος Πόλεως µε Ασκληπιείο, διάρκεια µέχρι 3 ώρες: 

Ξεναγούµενοι 1-10: 66,69 € 

 11-25: 80,89 € 

 26-50: 100,06 € 

4)  Γύρος Πόλεως µε Γύρο Νήσου, διάρκεια µέχρι 8 ώρες: 

Ξεναγούµενοι 1-10: 125,89 € 

 11-25: 147,16 € 

 26-50: 168,25 € 

5)  Γύρος Νήσου (χωρίς αρχαιολογικούς χώρους ή αξιοθέατους), διάρκεια µέχρι  

8 ώρες: 

Ξεναγούµενοι 1-10: 85,87 € 

 11-25: 109,22 € 

 26-50: 140,91 € 

6) Γύρος Νήσου µε Ασκληπιείο (ένας χώρος), διάρκεια µέχρι 8 ώρες: 

Ξεναγούµενοι 1-10: 112,54 € 

 11-25: 133,41 € 

 26-50: 184,87 € 

7) Ολοήµερη εκδροµή, διάρκεια µέχρι 8 ώρες: 

Α)  Ζιά - Πυλί - Καρδάµαινα 

Β)  Ζιά - Πυλί - Αντιµάχια - Μαστιχάρι 

Ξεναγούµενοι  1-10: 78,37 € 

 11-25: 104,21 € 

 26-50: 128,85 € 

8)  Για κάθε επίσκεψη σε επιπλέον του ενός αρχαιολογικού χώρου ή αξιοθέατου, 

πέραν αυτών που συµπεριλαµβάνονται στην εκάστοτε εκδροµή, έτσι όπως θα 
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καταγραφούν στα προγράµµατα εκδροµών που από κοινού θα συµφωνηθούν 

εντός ενός µηνός από σήµερα, ο ξεναγός αµείβεται επιπλέον της αµοιβής της 

εκδροµής µε 22,70€. 

9)  Κρουαζιέρες (για ξεναγούµενα άτοµα κρουαζιερόπλοιων ή πολεµικών ή άλλων 

σκαφών)  

Ηµερήσια ηµέρα εντός ή εκτός πόλεως (Πόλη ή Ασκληπιείο ή Πόλη και 

Ασκληπιείο), διάρκεια µέχρι 3 ώρες: 

Ξεναγούµενοι  1-10: 66,89 € 

 11-25: 81,28 € 

 26-50: 100,08 € 

Κάθε επιπλέον του ενός αρχαιολογικού χώρου ή αξιοθέατου ο ξεναγός θα 

αµείβεται επί πλέον µε 22,70€ 

10)  Επί εκδροµικών πλοίων σε αλλά νησιά της ∆ωδεκανήσου, διάρκεια µέχρι 8 ώρες: 

Α)  Νίσυρο ή Κάλυµνο (εκτός Πάτµου) 

Ξεναγούµενοι 1-10: 86,87 € 

 11-25: 109,22 € 

 26-50: 140,91 € 

Β)  Πάτµο 

Ξεναγούµενοι  1-10: 125,89 € 

 11-25: 147,16 € 

 26–50: 169,25 € 

11)  Η δίγλωσση ξενάγηση αµείβεται επί πλέον της αµοιβής της εκδροµής µε ποσό ίσο 

µε το 50% της αµοιβής της εκδροµής. 

12)  Επί πλέον των 50 ξεναγούµενων και µέχρι 70 άτοµα, η ξενάγηση αµείβεται επί 

πλέον της αµοιβής της ξενάγησης µε 1,47 € κατ' άτοµο. 

13)  Για εκδροµή που αρχίζει από τα Καρδάµαινα και νοτιότερα από την ανατολική 

πλευρά και από το Μαστιχάρι και νοτιότερα από την δυτική πλευρά για ξενάγηση 

τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στον ξεναγό το ποσό 16,69€ και καλύπτει 

µέχρι και µια ώρα υπερεργασία. 

14)  Η ολοήµερη ξενάγηση, εντός ή εκτός νήσου επιβαρύνει το Τουριστικό Γραφείο, 

πέραν της καθοριζοµένης αµοιβής από την παρούσα. Καταβάλλονται για 

πρόγευµα 6,70€, για γεύµα 16,46€ και για δείπνο 15,89€ καθώς και τα  έξοδα 
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διανυκτέρευσης και µεταφοράς από την κατοικία του και µε επιστροφή. Το 

τουριστικό γραφείο δε θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ' 

όσον θα αναλάβει τη δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του 

τουριστικού γραφείου. 

15)  Θεωρείται ολοήµερος εκδροµή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα 

βάσει προγράµµατος πρωινές και απογευµατινές ώρες και µέχρι συµπλήρωσης 

του κατά Νόµου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων 

που καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης, ο ξεναγός θα λαµβάνει ως 

υπερεργασία για τις µη νυχτερινές ώρες το πόσο των 16,69€ και για τις 

νυχτερινές ώρες το ποσό των 20,43 €. 

16) Στις παραπάνω αµοιβές περιλαµβάνεται και το εποχιακό επίδοµα για όλο το 

διάστηµα ισχύος της παρούσης. 

Άρθρο 3 

Κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου των ηµερολογιακών 

ετών που εµπίπτουν στο χρονικό πεδίο εφαρµογής της παρούσας, θα εφαρµόζεται η 

αµοιβή της τρίτης ανώτερης κλίµακας (1-50 ξεναγούµενοι) 

Άρθρο 4 

Οι ξεναγοί εισπράττουν το νόµιµο δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα άδειας 

και δικαιούνται τη νόµιµη άδεια. Οι αµοιβές των Κυριακών και αργιών 

προσαυξάνονται σύµφωνα µε το Νόµο. 

Άρθρο 5 

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στο χρόνο που καθορίζεται από το 

τουριστικό Γραφείο, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζοµένων 

ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδροµής από όπου θα αρχίζει και  

θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιµώµενου πάντοτε του εγγράφου προγράµµατος που 

θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό. 

Άρθρο 6 

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ' όλη τη διάρκεια αυτής από την 

έναρξη µέχρι το τέλος της θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθµίζει σύµφωνα µε τις 

έγγραφες οδηγίες του τουριστικού γραφείου, τη διάρκεια της ξενάγησης,  

τις σταθµεύσεις, διελεύσεις, διαλείµµατα κ.λπ. 
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Άρθρο 7 

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από το τουριστικό γραφείο µετά την  

20.00 ώρα της προηγουµένης της έναρξης της εργασίας (ξενάγησης), τότε ο ξεναγός 

θα αµείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος 

λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην προγραµµατισθείσα 

ξενάγηση, και εφ' όσον δεν έχει ειδοποιηθεί µέσα στο προαναφερθέν διάστηµα το 

τουριστικό γραφείο, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως 

αποζηµίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί µε τα όσα θα ελάµβανε αυτός. Ο σπουδαίος 

λόγος και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφ’ όσον 

εντός του ανωτέρου χρόνου ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό 

αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δε θα υποχρεωθεί στην 

καταβολή της αποζηµίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά µε την αµοιβή της εκδροµής 

θα καταβληθεί αυτή. 

 

Άρθρο 8 

Ως µισή ηµέρα εκδροµής θεωρείται η εκδροµή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες µέχρι 

και τις 13.30 κατά ανώτατο όριο. Η απογευµατινή εκδροµή αρχίζει µετά την  

13.30 µ.µ. και είναι διάρκειας µέχρι τεσσάρων ωρών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του 

οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδροµής µετά την 18ην ώρα θεωρείται νυκτερινή 

και εµπίπτει στη νυκτερινή αµοιβή. 

Άρθρο 9  

Σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 της παρούσης η πρόσληψη του ξεναγού, για τις 

εκδροµές που διενεργούνται από τα τουριστικά γραφεία, είναι υποχρεωτική σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 10 

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά 

την ίδια εκδροµή. ∆εύτερος ξεναγός, για δύο γλώσσες εφ' όσον απαιτούνται µέχρι 

τέσσερις γλώσσες, είναι δυνατόν να συµπράξει και να αµείβεται ξεχωριστά σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 11 

Το τουριστικό γραφείο είναι υποχρεωµένο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί 

εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Σωµατείου 

∆ιπλωµατούχων ξεναγών. 
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Άρθρο 12 

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική 

σύµβαση εργασίας και τις κείµενες διατάξεις, οι όροι και η αµοιβή αυτής καθορίζονται 

µετά από κοινή συµφωνία του τουριστικού γραφείου και του ξεναγού ή σε περίπτωση 

γενικότερης διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, µε την παρουσία συλλογικών 

οργάνων τους, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο 13 

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί µόνο από τους διπλωµατούχους 

ξεναγούς που εργάζονται στην Κω, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 

εργοδότες τους τουριστικά γραφεία πραγµατικά µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Άρθρο 14 

α.)  Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου 2010 και λήγει τη  

31η ∆εκεµβρίου 2010. 

β.)  Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα  

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

υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθµίσεις (ΣΣΕ ή ∆Α), 

εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από 

τις διατάξεις της παρούσας. 

γ.)  Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούµενων συλλογικών 

ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 16 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΚΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΞΕΝΑΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.  ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΡΗΓΑΣ  
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΦΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 

 


