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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών  

που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Μυτιλήνης: 2/05-07-2004) 

Στη Λέσβο σήµερα την 20η Μαΐου του 2004, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ αφ'ενός  

της Ένωσης Τουριστικών Ταξιδιωτικών και Ναυτικών Πρακτόρων 

Λέσβου, που εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 

αυτής κ. Γιάννη Σαµιώτη και κ. Γεώργιο Βαϊκούση  

και αφ'ετέρου 

του Σωµατείου ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών Β.Α. Αιγαίου και Νήσων,  

που εκπροσωπείται νοµίµως από την Πρόεδρο και την Γ. Γραµµατέα αυτού 

 κ. Ευαγγελία Γιαννίκου και κ. Μαρία Ανδριανάκου αντιστοίχως,  

όλοι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας, συµφωνήσαν και αποδέχτηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι 

διπλωµατούχοι ξεναγοί, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τουριστικούς πράκτορες 

της νήσου Λέσβου 

Άρθρο 2  

Αναπροσαρµογή Βασικών Αµοιβών 

α.  Στις νόµιµες αµοιβές των ξεναγών, που ισχύουν µε βάση την προηγούµενη 

ρύθµιση (Σ.Σ.Ε. 22-5-2003) προστίθεται αύξηση από την ισχύ της παρούσας έως 

και την 31/08/2004, σε ποσοστό 4% και από 01/09/2004 οι αµοιβές 

προσαυξάνονται σε ποσοστό επιπλέον 2% και διαµορφώνονται ως εξής: 

  Από 26.04.04 Από 01.09.04 

1. Ξενάγηση µισής µέρας  57,89 ευρώ 59,05 ευρώ 

2. Ξενάγηση ολοήµερη  79,40 ευρώ 80,99 ευρώ 

3. Ειδικώς ξενάγηση από Μυτιλήνη - 

Αγ. Ραφαήλ-Μυτιλήνη που δεν 

υπερβαίνει τις 2 1/2 ώρες  47,20 ευρώ 48,15 ευρώ 
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4. Ξενάγηση µόνο σε αρχαιολογικό 

χώρο ή µουσείο ή άλλο αξιοθέατο  34,36 ευρώ 35,05 ευρώ 

β. Οι παραπάνω αµοιβές 

προσαυξάνονται για κάθε ξενάγηση, 

πλέον των 52 ατόµων. 1,29 ευρώ/άτοµο 1,31 ευρώ/άτοµο 

 Για δίγλωσση ξενάγηση κατά 50%.   

 Για πεζοπορία, πέρασµα φαραγγιού 

ή ανάβαση σε βουνό 25,55 ευρώ 26,06 ευρώ 

Άρθρο 3  

Γενικοί Όροι Απασχόλησης 

1.  Η εργασία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στο χρόνο που καθορίζεται από τον 

εργοδότη, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, καθοριζοµένων ταυτόχρονα 

του τόπου και της διαδροµής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, 

προτιµωµένου πάντοτε του εγγράφου προγράµµατος, που θα χορηγεί το 

τουριστικό γραφείο στον ξεναγό. 

2.  Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης, σε όλη τη διάρκεια αυτής, θα είναι  

ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθµίζει, σύµφωνα µε τις οδηγίες του τουριστικού 

πράκτορα, τη διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθµεύσεις, διελεύσεις, διαλείµµατα, 

κ.λπ. 

3.  Απαγορεύεται η ξενάγηση, από τον ίδιο ξεναγό, σε τρεις ή περισσότερες 

γλώσσες, κατά την αυτή ξενάγηση. 

Άρθρο 4  

Χρόνος Απασχόλησης 

1.  Ο χρόνος απασχόλησης του ξεναγού καθορίζεται ως εξής : 

-  Ξενάγηση µισής ηµέρας θεωρείται η εκδροµή διάρκειας µέχρι 4 1/2 ωρών, 

που αρχίζει από τις πρωινές ώρες, µέχρι την 12.30 κατά ανώτατο όριο.  

Η απογευµατινή εκδροµή αρχίζει µετά τις 13.00 µέχρι 17.30. 

-  Η έναρξη εκδροµής µετά τις 18.00 θεωρείται νυκτερινή και εµπίπτει στη 

νυκτερινή εργασία. 

-  Ξενάγηση ολοήµερη θεωρείται η εκδροµή, είτε τοπική είτε µε 

κρουαζιερόπλοιο, που καλύπτει, βάσει προγράµµατος, πρωινές και 

απογευµατινές ώρες και µέχρι τη συµπλήρωση 8 ωρών. 

-  Για κάθε ώρα εργασίας που υπερβαίνει τις 8 ώρες, καταβάλλεται, από την 
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ισχύ της παρούσας, πρόσθετη αµοιβή 8,16 ευρώ, ανά πρόσθετη ώρα, και από 

01.09.04 8,33 ευρώ ανά πρόσθετη ώρα. 

Άρθρο 5  

Έξοδα ∆ιατροφής-∆ιανυκτέρευση 

Τα έξοδα διατροφής (πρόγευµα, γεύµα, δείπνο) βαρύνουν τον εργοδότη.  

Σε περίπτωση που η ξενάγηση γίνεται εκτός της νήσου Λέσβου, ο τουριστικός 

πράκτορας καταβάλλει τα έξοδα µετακίνησης, διατροφής και ξενοδοχείου και η 

αµοιβή του εργαζοµένου ξεναγού προσαυξάνεται κατά 11,17 από την ισχύ της 

παρούσης και κατά 11,39 από 01.09.04. 

Άρθρο 6  

Μετακίνηση Ξεναγών 

Εφόσον πρόκειται για µετακίνηση εκτός της πόλης που βρίσκεται η κατοικία του 

ξεναγού και των περιχώρων αυτής, ο εργοδότης καλύπτει τη δαπάνη µετακίνησης 

αυτού από και προς την έδρα του, εάν αυτή η µετακίνηση δεν πραγµατοποιείται µε 

µεταφορικό µέσο του εργοδότη. 

Άρθρο 7  

Αναβολή-Ακύρωση Ξενάγησης 

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα, µετά τις 

20.00 της προηγούµενης ηµέρας, πριν την έναρξή της, τότε ο ξεναγός θα αµοίβεται 

σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν υπάρχει ανώτερη βία ή συντρέχει 

σπουδαίος λόγος. 

Άρθρο 8  

Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Ξεναγών 

Οι ξεναγοί κατά την µετακίνηση τους µε τουριστικά λεωφορεία επί των οποίων 

παρέχουν υπηρεσίες ξενάγησης, δεν επιτρέπεται να καταλαµβάνουν το κάθισµα του 

συνοδηγού, αλλά θέση στην 1η σειρά καθισµάτων επιβατών. 

Άρθρο 9  

Γενικοί Όροι 

1.  Για απασχόληση Κυριακής, αργίες, κατ' έθιµο εορτές τοπικές και εθνικές,  

ο ξεναγός αµοίβεται µε προσαύξηση, σύµφωνα µε το νόµο. 

2.  Στους απασχολούµενους εποχιακά, καταβάλλεται προσαύξηση στην αµοιβή 10% 

(όταν ο εργοδότης δεν προσλαµβάνει τουλάχιστον για 30 ηµέρες τον ξεναγό, 

κατά την περίοδο από 1ης Νοεµβρίου µέχρι 30ης Απριλίου). 
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3.  Ο εργοδότης καταβάλλει στον ξεναγό: 

Το επίδοµα Πάσχα το αργότερο µέχρι 30 Απριλίου, κάθε έτους, υπολογιζόµενο 

στο σύνολο των αποδοχών της περιόδου 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου,  

επί 15,364%. 

Το επίδοµα Χριστουγέννων το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, 

υπολογιζόµενο στο σύνολο των αποδοχών της περιόδου 1 Μαΐου µέχρι  

31 ∆εκεµβρίου, επί 12,5%. 

Τις αποδοχές αδείας και το επίδοµα αδείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 

4.  Ο τουριστικός πράκτορας υποχρεούται να καταβάλλει την αµοιβή του ξεναγού 

µετά τη λήξη της εργασίας, το αργότερο εντός 15 ηµερών. 

5.  Η πρόσληψη του ξεναγού στις οργανωµένες εκδροµές, είναι υποχρεωτική, 

σύµφωνα µε τους όρους του Ν.710/77. 

Άρθρο 10  

Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

ατοµικές ή Σ.Σ.Ε., ∆.Α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα, κ.λπ., δε θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 11  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 26ης Απριλίου 2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΈΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ  

Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΟΥ 

 


