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ναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους
εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας (ΣΣΕ 1.1.2014).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚΩΩΝ ΑΠOΔ∆OΧΩΩΝ
Oι νόµιµες αµοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014
µέχρι 31η Δ∆εκεµβρίου 2014, έχουν ως ακολούθως (ΣΣΕ 1.1.2014):
1) Γύρος Πόλεως (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη) διάρκεια µέχρι 3
ώρες:
Αριθµός ξεναγουµένων

1 - 50

71 ευρώ

2) Γύρος Πόλεως (µε Μουσείο ή Καστέλο ή Ακρόπολη) διάρκεια µέχρι 4 ώρες:
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

79,20 ευρώ

3) Γύρος Πόλεως (µε Μουσείο και Καστέλο ή µε Μουσείο και Ακρόπολη ή µε
Καστέλο και Ακρόπολη) διάρκεια µέχρι 4 ώρες
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

86,50 ευρώ

4) Εκτός Πόλεως διάρκεια µέχρι 5 ώρες:
α) Λίνδος, β) Φιλέρηµος - Κάµιρος, γ) Φιλέρηµος - Πεταλούδες, δ) Πεταλούδες - Κάµιρος
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

79,20 ευρώ

5) Εκτός Πόλεως διάρκεια µέχρι 5 ώρες: ( Φιλέρηµος - Πεταλούδες - Κάµιρος)
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

86,50 ευρώ

6) Ηµερήσια Λίνδος, διάρκεια µέχρι 9 ώρες:
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

107,40 ευρώ

7) Ηµερήσια (Φιλέρηµος - Πεταλούδες - Κάµιρος) διάρκεια µέχρι 9 ώρες:
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

113,80 ευρώ

8) Γύρος Νήσου, διάρκεια µέχρι 9 ώρες:
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Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

134,70 ευρώ

9) α. Πόλη - Φιλέρηµος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια µέχρι 5 ώρες.
β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο), διάρκεια µέχρι 5 ώρες.
γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια µέχρι 5 ώρες.
δ. Πόλη - Εφτά Πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια µέχρι 5 ώρες.
ε. Λίνδο - Εφτά Πηγές ή Λίνδο - Καλλιθέα, διάρκεια µέχρι 5 ώρες.
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

85,60 ευρώ
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10) Κάµιρος - Έµπωνα, διάρκεια µέχρι 5 ώρες:
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

76,50 ευρώ

11) Για ξεναγούµενα άτοµα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή
πολεµικών σκαφών ή άλλων σκαφών:
α) Ηµίσεια ηµέρα εντός ή εκτός πόλεως µέχρι 5 ώρες (Γύρος πόλεως, Λίνδος)
79,20 ευρώ
β) Κόµπακτ (συµπυκνωµένη) χωρίς Μουσείο ή Καστέλο µέχρι 5 ώρες
(Πόλη - Λίνδο, Πόλη - Φιλέρηµο, Πεταλούδες - Πόλη)
93,80 ευρώ
Εφόσον η Κόµπακτ (συµπυκνωµένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο χορηγείται το
πρόσθετο ποσόν των 22,75 ευρώ.
12) Ολοήµερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάµεσα) µέχρι 8 ώρες:
α) Λίνδος - Πόλη

162,90 ευρώ

β) Λίνδος - Φιλέρηµος

162,90 ευρώ

γ) Λίνδος - Πεταλούδες

162,90 ευρώ

δ) Πόλη - Πεταλούδες

162,90 ευρώ

ε) Γύρος Νήσου αµείβεται όπως η παράγραφος 8.
13) Θρησκευτικός γύρος: ως θρησκευτικός γύρος ορίζεται η εκδροµή που περιλαµβάνει την επίσκεψη χριστιανικών εκκλησιών και µοναστηριών:
Αριθµός ξεναγουµένων

1 -50

163 ευρώ

14) Επί εκδροµικών πλοίων διάρκεια µέχρι 9 ώρες:
α) Κατά µήκος παραλίας Ρόδου

134,70 ευρώ

β) Σε άλλα νησιά της Δ∆ωδεκανήσου Σύµη, Χάλκη κ.λπ. εκτός Κω και Πάτµου.
134,70 ευρώ
15) Εκδροµή Τήλος-Νίσυρος, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν υπερωριών:
16) Πεζοπορία µέχρι 4 ώρες:

83,80 ευρώ

Πεζοπορία µέχρι 8 ώρες:

134,70 ευρώ

17) Δ∆ίγλωσση ξενάγηση
Η δίγλωσση ξενάγηση αµείβεται επί πλέον της αµοιβής της εκδροµής µε:
α) Μισή ηµέρα και ολοήµερη µε έναν προορισµό ή αρχαιολογικό χώρο :
39,20 ευρώ
β) Ολοήµερη µε πέραν του ενός προορισµού ή αρχαιολογικού χώρου :
61,90 ευρώ
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18) Επί πλέον των 50 ξεναγουµένων, η ξενάγηση αµείβεται κατ’ άτοµο:
µε 1,64 ευρώ
Ανώτατος αριθµός ξεναγουµένων για κάθε ξεναγό 65 άτοµα.
19) Θεωρείται ολοήµερος εκδροµή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η
καλύπτουσα βάσει προγράµµατος πρωϊνές και απογευµατινές ώρες και µέχρι
συµπλήρωσης του κατά Νόµο ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο
των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο
ξεναγός θα λαµβάνει ως υπερωρία για τις µη νυχτερινές ώρες το ποσόν των
17,80 ευρώ και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των 22,20 ευρώ αντίστοιχα
(ΣΣΕ 1.1.2014).
20) Για εκδροµή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδου και νοτιότερα από την ανατολική
πλευρά και από Καλαβάρδα και νοτιότερα από δυτική πλευρά, για ξενάγηση
τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στο ξεναγό το ποσό των 18,20 ευρώ
(ΣΣΕ 1.1.2014).
21) Η ολοήµερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον Τουριστικό Πράκτορα
πέραν της καθοριζόµενης αµοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό
καταβάλλονται για πρόγευµα 6,90 ευρώ, για γεύµα 17,30 ευρώ και για δείπνο
17,30 ευρώ, όπως ακόµα και τα έξοδα παραµονής, διανυκτέρευσης, µεταφοράς
από την κατοικία του και µε επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δε θα
υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ’ όσον θα αναλάβει την
δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα
(ΣΣΕ 1.1.2014).
22) Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 22,80 ευρώ για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε
αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο (Λίνδο ή Κάµιρο ή Φιλέρηµο ή Πεταλούδες) επί
της αµοιβής των ως άνω περιγραφοµένων εκδροµών (ΣΣΕ 1.1.2014).
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ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η υπηρεσία του Ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από
τον τουριστικό πράκτορα, σύµφωνα προς τους όρους της παρούσας ρύθµισης,
καθοριζοµένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδροµής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιµωµένου πάντοτε του εγγράφου προγράµµατος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό (ΣΣΕ 1.1.2014).
2. Yπεύθυνος 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, διαλείµµατα κ.λπ. και σε περίπτωση που υπάρχει
στο λεωφορείο διαθέσιµη κενή θέση, θα καταλαµβάνει κάθισµα στην πρώτη
σειρά των καθισµάτων των επιβατών (ΣΣΕ 1.1.2014).
3. Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα µέσα σε
24 ώρες πριν από την έναρξη της, τότε ο ξεναγός θα αµείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. O
ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην πραγραµµατισθείσα ξενάγηση, και εφ'όσον δεν
έχει ειδοποιηθεί µέσα στο προαναφερθεν 24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε
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θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως αποζηµίωση ποσόν που αντιστοιχεί µε τα όσα θα ελάµβανε αυτός. O σπουδαίος λόγος και η ανωτέρα βία
ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφ'όσον εντός του ανωτέρω
24ωρου 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 (ΣΣΕ 1.1.2014).
4. ΩΩς µισή ηµέρα εκδροµής θεωρείται η εκδροµή που αρχίζει από τις πρωϊνές
ώρες µέχρι και τις 13.30 µ.µ. κατά ανώτατο όριο. Η απογευµατινή εκδροµή
αρχίζει µετά την 13.30 µ.µ. και είναι διαρκείας µέχρι πέντε ωρών, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδροµής µετά την 18ην ώραν
θεωρείται εσπερινή και εµπίπτει στο νυκτερινό τιµολόγιο, ως προς τις ώρες από
22.00 και µετά, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία (ΣΣΕ 1.1.2014).
5. Σε συνδυασµό µε το άρθρο 12 της παρούσας, η πρόσληψη του ξεναγού, για τις
εκδροµές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (ΣΣΕ 1.1.2014).
6. Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρείς ή περισσότερες
γλώσσες κατά την ίδια εκδροµή. Δ∆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 (ΣΣΕ 1.1.2014).
7. O τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο εξυπηρετήσεως
Δ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών, µελών του Σωµατείου (ΣΣΕ 1.1.2014).
8. Οι ξεναγοί εισπράττουν το νόµιµο δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα
αδείας και δικαιούνται τη νόµιµη άδεια. Οι αµοιβές των Κυριακών και επίσηµων
αργιών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 75% υπολογιζοµένου επί των αµοιβών
που πρέπει να λάβει ο ξεναγός για τις υπηρεσίες ξενάγησης που παρείχε κατά
την Κυριακή ή την ηµέρα της αργίας. ΩΩς αργίες σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή
ορίζονται οι κάτωθι:
1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Δ∆ευτέρα του Πάσχα (Δ∆ιακαινησίµου), 1η Μαίου,
15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δ∆εκεµβρίου, 26η Δ∆εκεµβρίου
(ΣΣΕ 1.1.2014).
9. Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα
συλλογική ρύθµιση και τις κείµενες διατάξεις, οι όροι και η αµοιβή αυτής θα
καθορίζονται µετά από κοινή συµφωνία του τουριστικού πράκτορα και του
ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, µε
την παρουσία των συλλογικών οργάνων τους, εφαρµοζοµένων αναλογικά των
διατάξεων της παρούσας. Σε καµµία περίπτωση όµως οι αποδοχές δεν µπορεί να
είναι κατώτερες της παρούσης (ΣΣΕ 1.1.2014).
10.α) Oι οφειλές άδειας, επιδόµατος άδειας και η αποζηµίωση για µη ληφθείσα
άδεια παρελθόντων ετών θα υπολογίζονται ως εξής: Δ∆ώρο Χριστουγέννων:
σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 12,5%, Δ∆ώρο Πάσχα: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών διά (:) 6,5%, Επίδοµα Αδείας: σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ) 8%, Αποζηµίωση Αδείας : σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών επί (χ)
8% (ΣΣΕ 1.1.2014).

5

ΞΕΝΑΓΩΩΝ ΡOΔ∆OY

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΞΕΝΑΓΩΩΝ ΡOΔ∆OY

β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόµους, διατάγµατα,
Yπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθµίσεις (ΣΣΕ ή Δ∆Α),
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται
από τις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 1.1.2014).
γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί οροι όλων των προγενέστερων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα
(ΣΣΕ 22.11.2012).
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας (ΣΣΕ 1.1.2014).
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