
 1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ιπλωµατούχων  

Ξεναγών που εργάζονται στην Πάτµο 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ∆ωδεκανήσου (Ρόδου): 3/4-8-2003) 

Στην Πατµο σήµερα 22 Ιουλιου 2003 , µεταξύ αφ' ενός  

των Τουριστικών Γραφείων Πάτµου, όπως εκπροσωπούνται από τον  

κ. Ιωάννη Στράτα και τον κ. Ιωάννη Καµαράτο  

και αφ' ετέρου  

του «Σωµατείου ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών ∆ωδεκανήσου» όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε 

νόµιµα για την υπογραφή της παρούσης,  

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 Πάτµου. 

 

Άρθρο Πρώτο 

Οι νόµιµες αµοιβές των ξεναγών στην Πάτµο όπως είχαν διαµορφωθεί για το έτος 

2002 αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003 µε 

ποσοστό 6,5% και διαµορφώνονται ως ακολούθως; 

 

1.  Γύρος Πόλεως µισής µέρας µε επίσκεψη Μονής και Σπηλαίου Αποκαλύψεως, 

διάρκειας µέχρι 3 ώρες : 

Αριθµός ξεναγούµενων 1-50: 61 ΕΥΡΩ 

2.  Γύρος Νήσου µε Μονή, Σπήλαιο Αποκαλύψεως, Γρίκου ή Ευαγγελισµού, Κάµπο- 

Λάµπη διάρκεια µέχρι 5 ώρες : 

Αριθµός ξεναγούµενων 1-50: 114 ΕΥΡΩ 

3.  Κάθε επίσκεψη επιπλέον των προαναφερθέντων χώρων όπως επίσκεψη 

λαογραφικού σπιτιού ή εκκλησίας κ.τλ, αµείβεται επιπλέον µε 18 Ευρώ ανά χώρο. 
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  

4.  Κρουαζιέρες (για ξεναγούµενα άτοµα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή 

πολεµικών πλοίων ή άλλων σκαφών ) µέχρι 3 ωρες. 

Α.  Ηµίσεια ηµέρα - εντός πόλεως  

Β.  Ηµισεια ήµερα – Scenic Tour  

Αριθµός ξεναγουµένων 1- 50: 61 ΕΥΡΩ 

5.  Επί εκδροµικών πλοίων σε άλλα νησιά της ∆ωδεκανήσου, διάρκεια µέχρι 8 ώρες: 

Α)  Λέρο ή Κάλυµνο ή άλλο (εκτός Κω): 114 ΕΥΡΩ 

Β)  Κως: 152 ΕΥΡΩ 

6.  Η δίγλωσση ξενάγηση αµείβεται επί πλέον της αµοιβής της εκδροµής µε 50%. 

7.  Επί πλέον των 50 ξεναγούµενων, και µέχρι 65 άτοµα, η ξενάγηση αµείβεται 

επιπλέον της αµοιβής της ξενάγησης µε 1,60 ΕΥΡΩ κατ 'άτοµο. 

Άρθρο ∆εύτερο 

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

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

προσαυξάνονται σύµφωνα µε το νόµο. 

Άρθρο Τρίτο 

Η υπηρεσία του Ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον 

τουριστικό πράκτορα, σύµφωνα προς 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 Τέταρτο 

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

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

έγγραφες οδηγίες του τουριστικού πράκτορα την διάρκεια της ξενάγησης, τις 

σταθµεύσεις, διελεύσεις, διαλείµατα. κ.τ.λ. 

Άρθρο Πέµπτο 

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα µετά την 

20.00 ώρα της προηγούµενης της έναρξης της εργασίας (ξενάγησης) τότε ο ξεναγός 

θα αµείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος 
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λόγος ή ανωτέρα βία. Εφ 'όσον εντός του ανωτέρω χρόνου ο τουριστικός πράκτορας 

θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλον εργοδότη, στην περίπτωση 

αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζηµίωσης εκτός εάν υπάρχει διαφορά 

µε την αµοιβή της εκδροµής θα καταβληθεί αυτή. Ο ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην 

προγραµµατισθείσα ξενάγηση, και εφ' όσον δεν έχει ειδοποιηθεί µέσα στο 

προαναφερθέν διάστηµα, ο τουριστικός πράκτορας τότε θα υποχρεούται να 

καταβάλει 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. 

Άρθρο Έκτο 

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 τις 13.30 µ.µ 

και είναι διαρκείας πέντε ωρών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του οικείου πράκτορα. 

Η έναρξη της εκδροµής µετά την 18ην ώρα θεωρείται νυχτερινή και εµπίπτει στη 

νυχτερινή αµοιβή. 

Άρθρο Έβδοµο 

Για ξεναγηση που διαρκει περισσοτερο των χρονων που καθοριζονται στις παραπανω 

παραγραφους 1, 2, 4 ο ξεναγος θα λαµβανει ως υπερωρια το ποσο των 16 ευρω. 

Άρθρο Όγδοο 

Σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 της παρούσης η πρόσληψη του ξεναγού για τις 

εκδροµές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία είναι υποχρεωτική 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο Ένατο 

Απαγορεύεται η ξενάγηση υπό του ίδιου ξεναγού σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες 

κατά την αυτήν εκδροµή. ∆εύτερος ξεναγός, για δύο γλώσσες, εφ' όσον απαιτούνται 

µέχρι τέσσερις γλώσσες, είναι δυνατόν να συνυπάρξει και θα αµείβεται ξεχωριστά 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο ∆έκατο 

Η ολοήµερη ξενάγηση, εντός ή εκτός νήσου επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα 

πέραν της καθοριζοµένης αµοιβής από την παρούσα, καταβάλλονται για πρόγευµα 

5,50 ΕΥΡΩ, για γεύµα 14 ΕΥΡΩ και για δείπνο 14 ΕΥΡΩ. Όπως ακόµα και µε τα έξοδα 

παραµονής, διανυκτέρευσης, µεταφοράς από την κατοικία και µε επιστροφή.  

Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών 
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εφ' όσον θα αναλάβει την δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του 

τουριστικού πράκτορα. 

Άρθρο Ενδέκατο 

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να 

ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης 

∆ιπλωµατούχων Ξεναγών ∆ωδεκανήσου, µελών του Σωµατείου 

Άρθρο ∆ωδέκατο 

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 πράκτορα και του ξεναγού ή σε 

περίπτωση γενικότερης διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων αναλογικά των 

διατάξεων της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο ∆έκατο Τρίτο 

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί µόνο από τους διπλωµατούχους 

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

εργοδότες, τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης 

εργασίας. 

Άρθρο ∆έκατο Τέταρτο 

Α)  Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1/1/2003 και λήγει στις 31/12/2003 

Β)  Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες αµοιβές, ευνοϊκότερες ρυθµίσεις ή πρόσθετες 

παροχές που ισχύουν βάσει νόµου, διατάγµατος, Υπουργικών αποφάσεων, 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, Σ.Σ.Ε, και ∆.Α, ατοµικών συµβάσεων ή επιχειρησιακής πρακτικής δεν 

θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν 

οι διατάξεις της εργατικής Νοµοθεσίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΤΜΟΥ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜ. ∆ΙΠ/ΧΩΝ 

ΞΕΝΑΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ ΚΟΛΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ  

 


