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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΞΕΝΑΓΩΩΝ ΒOΡΕΙOY ΕΛΛΑΔ∆ΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η από 9.5.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Δ∆/νσης Εργασίας Θεσ/νίκης 2/9.5.1995)
2. Η από 2.2.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Δ∆/νσης Εργασίας Θεσ/νίκης 1/2.6.1996)
3. Η από 17.3.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Δ∆/νσης Εργασίας Θεσ/νίκης 1/17.3.1997)
4. Η Δ∆Α 36/1998 
5. Η Δ∆Α 49/1999 
6. Η Δ∆Α 12/2000 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/29.5.2000)
7. Η α πό 12.6.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/13.6.2001)
8. Η α πό 14.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/17.5.2002)
9. Η α πό 14.6.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/17.7.2003)
10. Η α πό 12.5.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/24.5.2004)
11. Η α πό 14.4.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/22.4.2005)
12. Η α πό 17.4.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/19.4.2006) 

(Ισχύει και για το έτος 2007)
13. Η α πό 12.3.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/21.4.2008) 

(Ισχύει και για το έτος 2009)
14. Η α πό 30.4.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/10.5.2010) 

(Ισχύει 1.5.2010 µέχρι 30.4.2012)
15. Η α πό 4.7.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 4/17.7.2012)
16. Η α πό 26.7.2013 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 3/1.8.2013) 
17. Η α πό 12.2.2016 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/17.3.2016)
18. Η α πό 23.3.2017 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/30.3.2017)
19. Η α πό 18.4.2018 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2/2.5.2018)
20. Η α πό 1.3.2019 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/21.3.2019)
21. Η α πό 2.4.2021 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/25.5.2021)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:
Σύνδεσµος Ξεναγών Θεσσαλονίκης

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στους όρους της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι Δ∆ιπλωµατούχοι Ξεναγοί που
απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία των Νοµών Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Πιερίας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας - Θράκης,
Θεσσαλίας και νήσων Θάσου και Σαµοθράκης (ΣΣΕ 17.3.2016).
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Δ∆. ΜΙΣΘOΛOΓΙΚΕΣ ΡYΘΜΙΣΕΙΣ

Oι αποδοχές των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση ορίζονται
κατά περίπτωση ως εξής : (ΣΣΕ 2.4.2021)

Α. OΡΓΑΝΩΩΜΕΝΑ ΤOYΡΣ

Στις ανωτέρω ξεναγήσεις “Οργανωµένα Τουρς” µισής ηµέρας Δ∆ΕΝ χρεώνεται
υπερωριακή εργασία.

Σε κάθε ξενάγηση η οποία περιλαµβάνει πεζοπορία, η αµοιβή θα προσαυξάνεται
κατά 22,00 ευρώ. 

Β. ΠOΛYΗΜΕΡΑ ΤOYΡΣ

ΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ

Γύρος
Θεσσαλονίκης

85,00 ευρώ

Γύρος
Θεσσαλονίκης

72,00 ευρώ Αλεξάντερ 92,00 ευρώ

Πέλλα 72,00 ευρώ Βεργίνα 92,00 ευρώ

Βεργίνα 72,00 ευρώ Καβάλα 85,00 ευρώ

Πετράλωνα 72,00 ευρώ Δ∆ίον 80,00 ευρώ

Σύντοµος γύρος
Θεσ/νίκης χωρίς
Μουσείο (έως 2
ώρες)

52,00 ευρώ Μετέωρα 90,00 ευρώ

Σιθωνία 80,00 ευρώ

Κασσάνδρα 80,00 ευρώ

Ολόκληρη ηµέρα 120,00 ευρώ
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Γ. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Δ∆. ΝYΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνολική αµοιβή συµπεριλαµβανοµένης και της προσαύξησης για ξενάγηση µέχρι
τέσσερις (4) ώρες (από 20.00 µέχρι 24.00) ανέρχεται σε 80,00 ευρώ.

Ε. ΕΙΔ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΩΣΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ (από 2.4.2021 ΣΣΕ)

Για συνοδεία και ξενάγηση ατόµων που είναι από συνέδρια επαγγελµατικά ή
επιστηµονικά ή καλλιτεχνικά συνεργεία φωτογράφων, κινηµατογραφιστών ή της
τηλεόρασης και που έχουν προσκληθεί από την κυβέρνηση ή Δ∆.Y. ή ΝΠΔ∆Δ∆ ή
Oργανισµούς κ.λπ. και των οποίων την διοργάνωση των τουριστικών τους
εκδηλώσεων κ.λπ. έχουν αναλάβει τουριστικά γραφεία, τότε η αµοιβή του ξεναγού
καθορίζεται ως εξής :

ΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ

Γύρος Θεσσαλονίκης ή
Πέλλα ή Βεργίνα ή
Πετράλωνα ή Δ∆ίον από
λιµάνι Θεσσαλονίκης

75,00
ευρώ

Αλεξάντερ 93,00 ευρώ

Δ∆ίον ή Βεργίνα 93,00 ευρώ

Γύρος Πόλης Καβάλας ή
Φίλιπποι ή τουρς από
λιµάνι Καβάλας

75,00
ευρώ

Καβάλα (από
λιµάνι
Καβάλας)

87,00 ευρώ

Καβάλα (από
λιµάνι Θεσ/κης)

95,00 ευρώ

Βόλος-
Μετέωρα

95,00 ευρώ

Μόνο µουσείο (1 1/2 ώρα) 60,00 ευρώ

Μισή ηµέρα 75,00 ευρώ

Ολόκληρη ηµέρα 95,00 ευρώ

Πολυήµερα 125,00 ευρώ

Ειδικά Άγιο Όρος 107,00 ευρώ
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ΣΤ. ΆΛΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ζ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για συνοδεία και ξενάγηση ατόµων σε εκδροµές που αφορούν εναλλακτικό
τουρισµό, όπως: Πεζοπορία, Εθνικούς Δ∆ρυµούς, Υδροβιότοπους, ορειβατικές
διαδροµές, διαδροµές µε οχήµατα (π.χ. διαδροµή µε jeep), παρατήρηση πουλιών.
Όταν τη διοργάνωση των εκδροµών αυτών έχουν αναλάβει τουριστικά γραφεία,
τότε η αµοιβή του ξεναγού καθορίζεται ως εξής: 

Η. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΕΙΔ∆ΙΚΗ ΣΥΜΦΩΩΝΙΑ
Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση
και τις κείµενες διατάξεις, οι όροι και η αµοιβή αυτής θα καθορίζονται µε κοινή
συµφωνία του εργοδότη (τουριστικού πράκτορα) και ξεναγού ή σε περίπτωση
διαφωνίας µε συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ των φορέων που υπογράφουν τη
ρύθµιση αυτή (ΣΣΕ 17.3.2016).

Ολόκληρη µέρα 95,00 ευρώ

1. ΤΡΑΝΣΦΕΡΣ α. Θεσ/νίκη-Αεροδρόµιο ή
αντίστροφα έως 2 ώρες

30,00 ευρώ

β. Χαλκιδική-Αεροδρόµιο ή
αντίστροφα έως 2 ώρες και
Πιερία

- Αεροδρόµιο ή αντίστροφα
έως 2 ώρες

45,00 ευρώ

2. Δ∆ΙΓΛΩΩΣΣΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Για κάθε ξενάγηση (επί πλέον) 
(Για πολυήµερη δίγλωσση
ξενάγηση συνάπτεται ειδική
συµφωνία)

42,00 ευρώ

3. ΓΕΥΜΑΤΑ Για γεύµα 13,00 ευρώ

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΞΕΝΑΓΟΥ

α. από το βράδυ έως 4 ώρες
µεταφορά

40,00 ευρώ

β. Από το πρωί 25,00 ευρώ

5. Δ∆ΙΩΩΡΟΦΑ
ΛΕΩΩΦΟΡΕΙΑ

Πέραν των 49 ατόµων αµοιβή
ξεναγού

2,50 ευρώ 
ανά άτοµο
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Ε.  ΛOΙΠOΙ OΡOΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΣΣΕ 2.4.2021)

1. Εργασιακά καθήκοντα-έναρξη και λήξη της εργασίας

1.1. Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση της ξενάγησης σύµφωνα µε
το πρόγραµµα, που κατάρτισε ο εργοδότης (Τουριστικός πράκτορας). Στην
εργασία περιλαµβάνεται και η µε οποιαδήποτε τρόπο συνοδεία των
ξεναγουµένων κατά τη µεταφορά τους στον τόπο ξενάγησης (ΣΣΕ 17.3.2016).

1.2. Δ∆εν επιτρέπεται στον εργοδότη η ανάθεση καθηκόντων ξενάγησης στις εξής
περιπτώσεις :
α.  Σε γλώσσες που δεν αναγράφονται στην άδεια του ξεναγού
β. Σε 3 γλώσσες (Ν. 710/1977)
γ. Για οµάδες ξεναγουµένων άνω των 49 ατόµων που µεταφέρονται µε

λεωφορείο. Κατ’  εξαίρεση και λόγω της χρήσης µεγαλύτερων ή διώροφων
λεωφορείων για µεταφορά και ξενάγηση πέρα των 49 ατόµων, ο ξεναγός
θα αµείβεται επί πλέον µε 2,07 ευρώ ανά άτοµο (από το 50ό άτοµο και
πλέον) (ΣΣΕ 17.3.2016).

1.3. Σε περίπτωση αλλαγής των ξεναγουµένων ή της κατηγορίας της ξενάγησης
(π.χ. το πρωϊ Θεσ/νίκη και το απόγευµα Πέλλα ή Πετράλωνα ή Βεργίνα)
θεωρείται ότι ανατέθηκε στον ξεναγό νέα ξενάγηση και καταβάλλεται η
αντίστοιχη αµοιβή της νέας ξενάγησης (ΣΣΕ 17.3.2016).

2. Χρόνος και τόπος εργασίας
2.1. Η εργασία του ξεναγού αρχίζει µε την εµφάνισή του στον καθορισµένο χρόνο

και τόπο για την παραλαβή των ξεναγουµένων και λήγει µε την επιστροφή των
ξεναγουµένων στον προκαθορισµένο τόπο και χρόνο, σύµφωνα µε το έγγραφο
πρόγραµµα του τουριστικού γραφείου, που δίνεται στον ξεναγό από τον
εργοδότη (ΣΣΕ 17.3.2016).

2.2. O ξεναγός υποχρεούται να βρίσκεται στο σηµείο παραλαβής των
ξεναγουµένων 15 λεπτά πριν την έναρξη της ξενάγησης (ΣΣΕ 17.3.2016).

2.3. O εργοδότης ειδοποιεί τον ξεναγό για τον ακριβή χρόνο και τόπο πραλαβής των
ξεναγουµένων το αργότερο από την προηγούµενη της ξενάγησης 
(ΣΣΕ 17.3.2016).

2.4. Όταν ο ξεναγός παραλαµβάνει ξεναγούµενους εκτός της έδρας του, η εργασία
του αρχίζει από την ώρα αναχώρησής του προς παραλαβή των ξεναγουµένων
και λήγει την ώρα της επιστροφής τους (ΣΣΕ 17.3.2016).

2.5. Yπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ’  όλη τη διάρκειά της είναι ο
ξεναγός, ο οποίος ρυθµίζει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του τουριστικού
γραφείου τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, διελεύσεις, διαλείµµατα κ.λπ.
Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό “Έγγραφη Εντολή
Ξενάγησης” (voucher) για κάθε ξενάγηση, ανεξαρτήτου διάρκειάς της. Αυτή
µπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, πρέπει όµως να εκδίδεται και
να παραδίδεται στον ξεναγό, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την έναρξη
πολυήµερης ξενάγησης και τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πριν την έναρξη της
µονοήµερης ξενάγησης (ΣΣΕ 2.4.2021).

2.6. Τα χρονικά όρια απασχόλησης των ξεναγών ορίζονται ως εξής :
α.  Η διάρκεια ηµερήσιας απασχόλησης είναι έως 8 ώρες.



β. Η διάρκεια µισής ηµέρας απασχόλησης είναι έως 4 ώρες.
γ. Η διάρκεια της κατ’ ουσίαν ξενάγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει για µεν την

ηµερήσια απασχόληση τις 7 ώρες για δε την µισή ηµέρα τις 31/2 ώρες
(ΣΣΕ 17.3.2016, ΣΣΕ 2.4.2021).

2.7. Yπερωριακή εργασία: Η απασχόληση πέραν των ανωτέρω χρονικών ορίων
εργασίας είναι υπερωριακή εργασία και αµείβεται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. (Ν.2874/2000) (ΣΣΕ 17.3.2016, ΣΣΕ 2.4.2021)1.

2.8. Νυκτερινή ξενάγηση: Η διάρκεια της νυκτερινής ξενάγησης ή συνοδείας σε
νυκτερινή διασκέδαση είναι 4 ώρες κατά ανώτατο όριο και αρχίζει στις 
20.00 µ.µ. και αµείβεται µε προσαύξηση κατά 15% σε σχέση µε την αµοιβή της
ηµερήσιας εργασίας. Κάθε επιπλέον ώρα εργασία αµείβεται ως υπερωρία. Εάν
στην αρχή ή τη λήξη της νυκτερινής ξενάγησης ή συνοδείας δεν λειτουργούν
συγκοινωνίες ή δεν εξυπηρετούν, ο εργοδότης υποχρεούται να µεταφέρει τον
ξεναγό από και προς το σπίτι του ή προς τον τόπο εκκίνησης και αντίστροφα.
Αντί της µεταφοράς, ο εργοδότης µπορεί να καταβάλει στον ξεναγό τις
δαπάνες µεταφοράς του µε ταξί (ΣΣΕ 17.3.2016, ΣΣΕ 2.4.2021).

3. Μετακινήσεις ξεναγών
3.1. Ηµέρες µετακίνησης είναι εκείνες που ο ξεναγός ταξιδεύει στον τόπο όπου θα

παραλάβει τους ξεναγούµενους ή επιστρέφει από τον τόπο που τους
παράδωσε. Oι δαπάνες µετακίνησης του ξεναγού, γευµάτων και πρωϊνού,
καθώς και διανυκτερεύσεων από την αρχή της µετακίνησης µέχρι την αρχή της
ξενάγησης ή από το τέλος της ξενάγησης µέχρι τη µετακίνηση του ξεναγού για
την επιστροφή του, βαρύνουν τον εργοδότη (τουριστικό πράκτορα). Σε όλες τις
πιο πάνω περιπτώσεις ο τουριστικός πράκτορας υποχρεούται να εξασφαλίσει
τη διανυκτέρευση του ξεναγού στο ίδιο ξενοδοχείο ή σε άλλο της ίδιας
κατηγορίας (ΣΣΕ 17.3.2016).

3.2. Εάν ο εργοδότης (τουριστικός πράκτορας) ζητήσει την προσωρινή
εγκατάσταση ξεναγού εκτός της έδρας µόνιµης κατοικίας του, τότε
υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό κατάλυµµα και πλήρη διατροφή, πέραν
της ηµερήσιας αµοιβής ξενάγησης και των λοιπών παροχών σύµφωνα µε την
παρούσα ρύθµιση (ΣΣΕ 17.3.2016).

3.3. Αν η απόσταση που διανύει ο ξεναγός στη µεταφορά του είναι µεγαλύτερη των
200 χλµ., ο ξεναγός δικαιούται να αναπαυθεί τουλάχιστον 4 ώρες πριν την
ξενάγηση (ΣΣΕ 17.3.2016).

3.4. Σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιµη κενή θέση, ο ξεναγός
καταλαµβάνει κάθισµα στην πρώτη σειρά των καθισµάτων επιβατών 
(ΣΣΕ 17.3.2016).

4. Μονοήµερη - πολυήµερη ξενάγηση - παροχή τροφής - διανυκτέρευσης.            
4.1. Στη διάρκεια µονοήµερης ξενάγησης ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει

στον ξεναγό τουλάχιστον ένα γεύµα ή το αντίτιµό του (ΣΣΕ 17.3.2016).
4.2. Σε ξενάγηση εντός ή εκτός πόλης, αν πραγµατοποιείται µεσηµεριανή διακοπή

λιγότερη των 3 ωρών, τότε ο εργοδότης υποχρεούται στην παροχή γεύµατος
(ΣΣΕ 17.3.2016).

1. Σηµείωση: Ο νόμος 1874/2000 έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα το άρθρο 74 του Ν. 3863/2000.
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4.3. Δ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση µονοήµερης ξενάγησης στην ξηρά για διαδροµή
µεγαλύτερη των 500 χλµ. στην οποία περιλαµβάνεται η µετάβαση, η επιστροφή
και κάθε άλλη δευτερεύουσα διαδροµή. Σε εξαιρετική περίπτωση που
παρόµοιο πρόγραµµα δεν µπορεί να αποφευχθεί (περίπτωση Μετεώρων) τότε
γίνεται ειδική ατοµική συµφωνία µε τον εργοδότη (τουριστικό πράκτορα) και
τον εργαζόµενο (ξεναγό) (ΣΣΕ 17.3.2016).

4.4. Πολυήµερη ξενάγηση είναι η πλέον της µίας ηµέρας ξενάγηση εκτός πόλεως
και ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει δύο γεύµατα και πρωϊνό στον ξεναγό
καθώς και διανυκτέρευση στο ίδιο ξενοδοχείο µε τους ξεναγουµένους 
(ΣΣΕ 17.3.2016).

4.5. Σε ξενάγηση εντός ή εκτός πόλεως, αν πραγµατοποιείται µεσηµεριανή
διακοπή λιγότερη των 3 ωρών, τότε ο εργοδότης υποχρεούται στην παροχή
γεύµατος (ΣΣΕ 17.3.2016).

4.6. Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα
συµφωνία και τις κείµενες διατάξεις, οι όροι και η αµοιβή αυτής θα καθορίζο-
νται µε κοινή συµφωνία του εργοδότη (τουριστικού πράκτορα) και ξεναγού ή σε
περίπτωση διαφωνίας µε συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ των φορέων που
υπογράφουν τη σύµβαση αυτή (ΣΣΕ 2.4.2021)

5. Αναβολή - ακύρωση ξεναγήσεων (ΣΣΕ 2.4.2021)
5.1. Όταν ο ξεναγός εµφανισθεί στον τόπο παραλαβής των ξεναγουµένων και η

ξενάγηση αναβληθεί, τότε αµείβεται κανονικά, έστω και αν η αιτία ακύρωσης
οφείλεται σε λάθος µε εξαίρεση την περίπτωση της ανώτερης βίας 
(ΣΣΕ 17.3.2016).

5.2. O εργοδότης µπορεί να ακυρώσει ανατεθείσα ξενάγηση αναθέτοντας στον
ξεναγό άλλη ξενάγηση µε την ίδια αµοιβή, εάν είναι δυνατόν, την ίδια ηµέρα και
στον ίδιο εργοδότη (ΣΣΕ 17.3.2016).

5.3. Σε περίπτωση ακύρωσης της ξενάγησης από τον εργοδότη πριν από 24 ώρες η
αποζηµίωση είναι 75% και για ακυρώσεις από βραδύς (19.00’) ή αυθηµερόν η
αποζηµίωση είναι 100%. Η αποζηµίωση ακύρωσης καταβάλλεται εφόσον ο
ξεναγός δεν απασχολήθηκε την ίδια ηµέρα σε άλλη ξενάγηση, εκτός από την
περίπτωση ανωτέρας βίας (ΣΣΕ 17.3.2016, ΣΣΕ 2.4.2021).

5.4. Σε περίπτωση ακύρωσης πολυήµερης ξενάγησης εντός 96 ωρών πριν την
προγραµµατισµένη έναρξη, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον
ξεναγό ως αποζηµίωση το 30% της συνολικής αµοιβής του για τις
προγραµµατισµένες ηµέρες εργασίας (ΣΣΕ 17.3.2016, ΣΣΕ 2.4.2021).

6. Κρουαζιέρα 
6.1. Κρουαζιέρα θεωρείται η ξενάγηση ατόµων που προέρχονται από

κρουαζιερόπλοιο ή όταν ο ξεναγός πηγαίνει µε τους ξεναγουµένους στον τόπο
ξενάγησης µε πλωτό µέσο και επιστρέφει αυθηµερόν (ΣΣΕ 17.3.2016).

6.2. Ειδικότερα στην περίπτωση της κρουαζιέρας του Αγίου Όρους απαιτείται η
χρησιµοποίηση εκ µέρους των τουριστικών πρακτόρων διπλωµατούχου
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ξεναγού, όπως αυτό ισχύει και στους άλλους ανάλογους αρχαιολογικούς,
ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους (ΣΣΕ 17.3.2016).

7. Αµοιβή αργιών και Κυριακών
Oι βασικές αποδοχές καθώς και οι λοιπές αµοιβές των ξεναγών σε ηµέρα Κυριακή
ή εξαιρέσιµη αργία προσαυξάνονται κατά 75%. Oι εξαιρετέες αργίες, σύµφωνα µε
τον νόµο και την παρούσα ρύθµιση είναι οι εξής: 1η Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου,
Καθαρή Δ∆ευτέρα, 25η Μαρτίου, Πάσχα, Δ∆ιακαινησίµου (2η ηµέρα Πάσχα), 
1η Μαίου, 15η Αυγούστου, 26η Oκτωβρίου, 28η Oκτωβρίου, Χριστούγεννα και 
26η Δ∆εκεµβρίου (ΣΣΕ 17.3.2016).
8. Επίδοµα Πάσχα και Χριστουγέννων - επίδοµα αδείας
Στους ξεναγούς χορηγείται επίδοµα εορτών Πάσχα (15,384% για εργασία απο 01.01
έως 30.04) - Χριστουγέννων(12.5% για εργασία από 01.05 έως 31.12) - καθώς και
δικαίωµα αδείας (8%) υπολογιζόµενα επί της βασικής αµοιβής (που χορηγείται σαν
παροχή στις 31.12 κάθε έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας)
(ΣΣΕ 17.3.2016).
9. Δ∆ιαδικασία συλλογικών διαπραγµατεύσεων 
9.1. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων

και τη συµβολή τους στον προγραµµατισµό και τα κοστολόγια των εργοδοτικών
επιχειρήσεων, συµφωνείται οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις να διεξάγονται και
να ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, ώστε οι νέες
συλλογικές ρυθµίσεις να εφαρµόζονται από την έναρξη της τουριστικής
περιόδου του επόµενου έτους (ΣΣΕ 4.7.2012).

9.2. Συστήνεται διµερής επιτροπή τουριστικών πρακτόρων-ξεναγών, για τη
διαµόρφωση κοινών προτάσεων εργαζοµένων - εργοδοτών προς τρίτους
(φορείς, δηµόσιες υπηρεσίες) για επαγγελµατική κατάρτιση και διαρκή
εκπαίδευση των επαγγελµατιών ξεναγών. Αποτελείται από ίσο αριθµό µελών
από κάθε πλευρά (ΣΣΕ 4.7.2012).

10. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις ατοµικών συµβάσεων εργασίας, Yπουργικών
Αποφάσεων, Προεδρικών Δ∆ιαταγµάτων, Νόµων επιχειρησιακής συνήθειας,
εθίµων ή άλλων συµφωνιών µε οποιοδήποτε τρόπο κι αν έχουν αυτές
καθορισθεί δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 4.7.2012).

11. Δ∆ιατήρηση προγούµενων ρυθµίσεων
Οι όροι των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθµίσεων περιλαµβάνονται στη
ρύθµιση αυτή µε κωδικοποιηµένη µορφή, εποµένως παρέλκει η διατήρησή τους
σε ισχύ (ΣΣΕ 4.7.2012).
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