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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΞΕΝΑΓΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Από 01/05/2007 έως 30/04/2009 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.:ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1/5-7-2007) 

Στην Κέρκυρα σήµερα, 03/7/2007 µεταξύ αφ΄ ενός µεν του κ. ∆ηµήτρη Χαρίτου και 

Γεωργίου Εµµανουήλ, νοµίµων εκπροσώπων (Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα 

αντίστοιχα του ∆Σ του Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας) και αφ΄ 

ετέρου της κας Ελισάβετ Σαββάτη και κ. Πρόδροµου Μποστάνογλου, νοµίµων 

εκπροσώπων (Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα αντίστοιχα του ∆Σ της Ένωσης 

Ξεναγών Ιονίων Νήσων & ∆υτικής Ελλάδας), αµφοτέρων νόµιµα εξουσιοδοτηµένων 

για την υπογραφή της παρούσης, συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι διπλωµατούχοι ξεναγοί, που απασχολούνται 

σε ταξιδιωτικούς Πράκτορες του Ν. Κέρκυρας. 

Άρθρο 2 

Η σχέση εργασίας των ξεναγών µε τα Τουριστικά Γραφεία χαρακτηρίζεται ως 

εξαρτηµένη, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο. Συνεπώς οι ξεναγοί δικαιούνται να 

εισπράττουν από τους εργοδότες, για την προσφερόµενη εργασία τους, τις νόµιµες 

αναλογίες των ∆ώρων Χριστουγέννων και Πάσχα (µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου και 30 

Απριλίου αντιστοίχως), καθώς και τις νόµιµες αναλογίες της άδειας αναπαύσεως και 

του επιδόµατος αδείας. 

Άρθρο 3 

Η εργασία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στο χώρο και στο χρόνο που καθορίζεται 

από τον εργοδότη (Ταξιδιωτικό Πράκτορα), ο οποίος επίσης καθορίζει και τις 

διαδροµές και τον τόπο από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται η εκδροµή. Εφ' 

όσον ο ξεναγός χρειάζεται µεταφορικό µέσο για την µετάβαση του για την 

πραγµατοποίηση της εκδροµής, τούτο παρέχεται από τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα, 

µετά από κοινή µεταξύ τους συµφωνία. 

Για εκδροµές µε πλωτό µέσο, η απασχόληση λήγει µόλις επιστρέψει ο ξεναγός στον 

τόπο από όπου ξεκίνησε. 

Ο ξεναγός δεν είναι υποχρεωµένος να κάνει περισυλλογή των ξεναγούµενων. Σε 
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περίπτωση που ο ξεναγός δέχεται να την κάνει θεωρείται υπερωριακή εργασία και 

αµείβεται ανάλογα. 

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής, από την 

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

οδηγίες του ταξιδιωτικού πράκτορα, την διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθµεύσεις, 

διελεύσεις, διαλείµµατα κλπ. 

Άρθρο 4 

Οι νόµιµες αµοιβές των ξεναγών, που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται από 

01/05/2007 έως 30/04/2009 ως ακολούθως: 

 01.05.2007 - 30.04.2009 

1)  Ξενάγηση µισής ηµέρας, ενιαία αµοιβή (ανεξαρτήτως 

προγράµµατος) 
Ευρώ 66,00 

2)  Ξενάγηση ολόκληρης ηµέρας απλή, που σηµαίνει:  

α)  Παλαιοκαστρίτσα - Λάκωνες - Σιδάρι ή Ευρώ 75,00 

β)  Νότο  

3)  Ξενάγηση ολόκληρης ηµέρας σύνθετη που σηµαίνει  

α)  Αχίλλειο - Παλαιοκαστρίτσα ή  

β)  Αχίλλειο-Νότο ή Ευρώ 86,00 

γ)  Αχίλλειο-Παλαιοκαστρίτσα-Σιδάρι  

4)  Ξενάγηση ολόκληρης ηµέρας σούπερ, που σηµαίνει:  

Αχίλλειο - Κανόνι - Πόλη – Παλαιοκαστρίτσα και 

διαδροµή τον γύρο του Βόρειου συγκροτήµατος ή 

επιστροφή από Κασσιώπη 

Ευρώ 97,00 

5)  Ξενάγηση εκδροµής µε καίκι (µέχρι 9 ώρες) Ευρώ 75,00 

6)  Ξενάγηση νυκτερινή, Ευρώ 63,00 

7)  Ξενάγηση κρουαζιέρας Παξών - Πάργας (ALL IN) Ευρώ 100,00 

8)  Ξενάγηση CLASSICAL 1, που σηµαίνει:  

Νεκροµαντείο - Κασσώπη- Νικόπολη- Πάργα (ALL IN) Ευρώ 122,00 
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9)  Ξενάγηση CLASSICAL 2, που σηµαίνει  

Ιωάννινα- ∆ωδώνη (ALL IN) Ευρώ 142,00 

10)  Κρουαζιέρα µισής ηµέρας (HALF DAY) ενιαία αµοιβή, 

ανεξαρτήτως προγράµµατος 
Ευρώ 71,00 

11)  Κρουαζιέρα ολόκληρης ηµέρας (FULL DAY) µέχρι 9 

ώρες 
Ευρώ 89,00 

12)  Απλή συνοδεία Groups/Transfers, έως 20 χιλιόµετρα Ευρώ 35,00 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΜΟΙΒΩΝ 

1)  Αµοιβή διανυκτέρευσης εκτός Κερκύρας Ευρώ 23,00 

2)  Για κάθε ηµέρα εργασίας που υπερβαίνει τις (7,5) 

επτά και ηµίσεια ώρα, καταβάλλεται πρόσθετη 

αµοιβή, ανά ώρα 

Ευρώ 10,00 

3)  Πέρα των 50 ατόµων καταβάλλεται επιπλέον αµοιβή 

ανά άτοµο 
Ευρώ 1,00 

4)  Για δίγλωσση ξενάγηση καταβάλλεται επιπλέον 40% επί της 

αµοιβής 

5)  Για ξενάγηση 1-10 άτοµα Μείωση 30% 

6)  Για επίδοµα αµιγώς περιπατητικών εκδροµών & Jeep 

Safari αντίστοιχα µε την εκδροµή και την διάρκεια της 
επιπλέον 20% 

7)  Για Τουριστικά Γραφεία Κερκύρας (µη µέλη AOCTA) επιπλέον 20% 

Επισυνάπτετε στην παρούσα Σύµβαση κατάσταση 

των µελών του AOCTA. 
 

Για τυχόν νέα µέλη θα γνωστοποιείται στην Ένωση 

Ξεναγών δια επιστολής. 

 

8)  Για Τουριστικά Γραφεία λοιπής Ελλάδος και 

εξωτερικού, θα εισπράττεται 

επιπλέον 50% 

9)  Για Prive, Συνέδρια, Incentives κλπ καταβάλλεται επιπλέον 20% 
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Από 01/05/2008 έως 30/04/2009 οι νόµιµες αµοιβές αυξάνονται κατά το ποσοστό 

αυξήσεως που θα προκύψει από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο 5 

Ολοήµερη ξενάγηση, θεωρείται εκείνη που διαρκεί έως επτά και ηµίσεια ώρα (7,5) 

ηµερησίως. 

Μισής ηµέρας ξενάγηση, θεωρείται εκείνη που διαρκεί µέχρι τέσσερις και ηµίσειας 

ώρα (4,5) ηµερησίως. 

Ξενάγηση πέραν των τεσσάρων και ηµίσειας (4,5) ώρας θεωρείται ολοήµερη 

ξενάγηση. 

Τα διαλείµµατα, οι διακοπές και η χρήση µεταφορικών µέσων (φέρυ- µπόουτ), κατά 

την διάρκεια των εκδροµών θεωρούνται χρόνος εργασίας. 

Ξενάγηση νυκτερινή, θεωρείται εκείνη που αρχίζει µετά την 20.00 ώρα. Η ξενάγηση 

αυτή, καθώς και οι ώρες εργασίας κάθε άλλης ξενάγησης που διαρκεί µετά την 20.00 

αµείβεται µε την υπό του νόµου προβλεπόµενη προσαύξηση. 

Άρθρο 6 

Απαγορεύεται η τρίγλωσση ξενάγηση από έναν ξεναγό. Εάν σε συγκεκριµένη 

εκδροµή, υπάρχει ανάγκη ξενάγησης σε πέραν των δύο γλωσσών, ο εργοδότης 

υποχρεούται να προσλάβει και άλλο ξεναγό. 

Επίσης σε µονοήµερη εκδροµή απαγορεύεται διαδροµή άνω των 400 τετρακοσίων 

χιλιοµέτρων. 

Άρθρο 7 

Οι εργοδότες ενηµερώνουν τους ξεναγούς είτε προσωπικά , είτε µέσω του γραφείου 

κινήσεως για το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των ξεναγήσεων, εφ όσον υφίσταται τέτοιο 

πρόγραµµα και προσκαλούν τους ξεναγούς που επιθυµούν να απασχολήσουν, είτε 

προσωπικά, είτε µέσω του γραφείου κινήσεως του σωµατείου των ξεναγών, 

τουλάχιστον 12 δώδεκα ώρες πριν την ώρα έναρξης της εκδροµής. Σε περίπτωση 

µαταίωσης της ξενάγησης για λόγο που δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλει ως αποζηµίωση στον ξεναγό, ποσό που αντιστοιχεί προς 

το ποσό που θα ελάµβανε ο ξεναγός εάν επραγµατοποιείτο η ξενάγηση. Εφόσον 

όµως ο εργοδότης εξεύρει για τον ξεναγό, σε περίπτωση µαταίωσης της ξενάγησης, 

άλλη εργασία σε άλλο τουριστικό γραφείο, δεν υποχρεούται στην καταβολή της 

αποζηµίωσης, υπό τον όρο βέβαια ότι η νέα ξενάγηση θα πληρωθεί µε ποσό ίσο µε το 

ποσό της αµοιβής που προβλεπόταν για την µαταιωθείσα. Ο ξεναγός που κωλύεται να 

εκτελέσει την προτεινόµενη ξενάγηση, ανακοινώνει τούτο στον εργοδότη, µόλις του 
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γίνει γνωστή η πρόσκληση και υποχρεούται, στο µέτρο του δυνατού, να προτείνει 

στον εργοδότη αντικαταστάτη του, εφ΄ όσον για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στην ανατεθείσα ξενάγηση. 

Άρθρο 8 

Σε περίπτωση που εµφανισθεί στο πρόσωπο του ξεναγού που αποδέχθηκε την 

πρόσκληση, έκτατο κώλυµα , οφειλόµενο σε ασθένεια, ανωτέρα βία ή άλλο σπουδαίο 

λόγο, οφείλει αµέσως να γνωστοποιήσει το κώλυµα του στον εργοδότη καθώς και 

στο γραφείο κινήσεως του σωµατείου των ξεναγών, ώστε να είναι δυνατή η 

αναπλήρωση του. Στην περίπτωση αυτή ο ξεναγός δεν υπέχει καµία ευθύνη έναντι 

του εργοδότη του για τυχόν µαταίωση της ξενάγησης. 

Άρθρο 9 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης καλεί τον ξεναγό για πολυήµερη ξενάγηση η 

πρόσκληση του από τον εργοδότη γίνεται πριν 24 ώρες. Σε περίπτωση κωλύµατος 

του ξεναγού, αυτός οφείλει να ενηµερώσει τον εργοδότη ότι αδυνατεί να εργασθεί 

στην πολυήµερη ξενάγηση, για την οποία κλήθηκε κατά τα ανωτέρω, τουλάχιστον 24 

ώρες πριν από την έναρξη της ξενάγησης. Σε περίπτωση εκτάκτου κωλύµατος του 

ξεναγού οφειλοµένου  στους λόγους του άρθρου 8 (οκτώ) εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου. 

Άρθρο 10 

Η πολυήµερη ξενάγηση πληρώνεται µε την εκτός Κέρκυρας συµφωνηµένη αµοιβή, µε 

εξαίρεση την ηµέρα επιστροφής που πληρώνεται µε την εντός Κέρκυρας αµοιβή και 

τις τυχόν υπερωρίες. Κατά τις εκτός Κέρκυρας ξεναγήσεις ο εργοδότης υποχρεούται 

να εξασφαλίσει στον ξεναγό δύο γεύµατα ηµερήσια και πρωινό ή το αντίτιµο τους, 

καθώς και τα έξοδα της µεταφοράς του. Ο εργοδότης είναι επίσης υποχρεωµένος να 

εξασφαλίσει στον ξεναγό κατάλυµα για την νύχτα , περιλαµβάνοντας τον ξεναγό στο 

VOUCHER των ξεναγούµενων και στο ίδιο ξενοδοχείο µε αυτούς. Απαγορεύεται η 

τοποθέτηση ξεναγού στο ίδιο δωµάτιο µε τους ξεναγούµενους. Επιτρέπεται η 

τοποθέτηση αυτού σε δωµάτιο κοινό µε έναν µόνον ξεναγό του ίδιου φύλου. 

Άρθρο 11  

Ο ξεναγός οφείλει να εκτελεί επιµελώς την ξενάγηση.  Απαγορεύεται κάθε 

απασχόληση που δεν εµπίπτει στον κύκλο της ξενάγησης. Σε περίπτωση παραβίασης 

του όρου αυτού πέραν των διοικητικών συνεπειών, ο ξεναγός υποχρεούται σε 

ανόρθωση της τυχόν προκληθείσας θετικής και αποθετικής ζηµίας. 
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Άρθρο 12  

Η απασχόληση ξεναγού από τα τουριστικά και ναυτιλιακά γραφεία που οργανώνουν 

εκδροµές είναι υποχρεωτική κατά τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 13 

Για απασχόληση Κυριακής, αργίας, και των προβλεποµένων από τον νόµο εορτών (ως 

τοπικής εορτής θεωρούµενης µόνον της 21ης Μαίου) ο ξεναγός αµείβεται µε 

προσαύξηση σύµφωνα µε τον νόµο. 

Άρθρο 14 

Για τις εκδροµές στους Παξούς και στην Ήπειρο δεν οφείλεται αµοιβή για υπερωρίες. 

Άρθρο 15 

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε 

κείµενες διατάξεις, οι όροι και η αµοιβή της ξενάγησης αυτής θα καθορίζονται µετά 

την κοινή συµφωνία του τουριστικού και ναυτιλιακού πράκτορα και του ξεναγού. 

Άρθρο 16 

Ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις, που προβλέπονται σε νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα και ατοµικές ή συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Άρθρο 17 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 01/05/2007 και λήγει την 30/04/2009. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ – ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ & ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΒΒΑΤΗ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΟΥΗΛ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΠΟΣΤΑΝΟΓΛΟΥ 

 


