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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΞΕ ΝΑ ΓΩΩΝ ΝΗ ΣOY ΛΕ ΣΒOY

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

1. H ΣΣΕ 5.5.1995

2. H ΣΣΕ 12.7.1996 

3. H ΣΣΕ 12.6.1997. I σχύ ει και για το έ τος 1998

4. H ΣΣΕ 3.3.1999 

5. H ΣΣΕ 19.4.2000

6. H ΣΣΕ 2.4.2001

7. H ΣΣΕ 25.4.2002

8. H Δ∆Α 54/2003 (Π.Κ. Τµ. Κοιν. Επιθ. Μυτιλήνης 1/15.10.2003)

9. ΣΣΕ 20.5.2004 (Π.Κ. Τµ. Κοιν. Επιθ. Μυτιλήνης 2/5.7.2004)

10. ΣΣΕ 12.4.2005 (Π.Κ. Τµ. Κοιν. Επιθ. Μυτιλήνης 1/8.6.2005)

11. ΣΣΕ 5.4.2006 (Π.Κ. Τµ. Κοιν. Επιθ. Λέσβου 1/18.4.2006). Ισχύει και για το 2007

Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό  την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Έ νω ση Του ρι στι κών Ταξιδιωτικών και Ναυ τι λι α κών Πρα κτό ρων Λέ σβου

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Σω µα τεί ο Δ∆ι πλω µα τού χων Ξε να γών Β.Α. Αι γαί ου

Γ.   ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ρύθ µι σης υ πά γο νται οι δι πλω µα τού χοι ξε να γοί που
πα ρέ χουν τις υ πη ρε σί ες τους σε του ρι στι κούς πρά κτο ρες της Nή σου Λέ σβου 
(ΣΣΕ 5.4.2006).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ Α ΜOΙ ΒΩΩΝ 

1. Στις νό µι µες α µοι βές των ξε να γών, που ισχύουν µε βάση την προηγούµενη
ρύθµιση (ΣΣΕ 12.4.2005), προ στί θε ται αύ ξη ση α πό την ισχύ της παρούσας 
σε αθροιστικό ποσοστό 10,9% (συγκεκριµένα 2,9%, 2,9% και 5,1%) ως το τέλος
του 2007 και δι α µορ φώ νο νται ως ε ξής:
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Ε.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. H ερ γα σία του ξε να γού αρ χί ζει και τε λειώ νει στο χρό νο που κα θο ρί ζε ται α πό τον
ερ γο δό τη (του ρι στι κό πρά κτο ρα) σύµ φω να µε τους ό ρους της πα ρού σας, κα θο -
ρι ζο µέ νων ταυ τό χρο να του τό που και της δι α δρο µής απ' ό που θα αρ χί ζει και θα
ο λο κλη ρώ νε ται αυ τή, προ τι µω µέ νου πά ντο τε του εγ γρά φου προ γράµ µα τος που
θα χο ρη γεί το του ρι στι κό γρα φεί ο προς τον ξε να γό (ΣΣΕ 5.5.1995, 
ΣΣΕ 5.4.2006).

2. Yπεύ θυ νος για την ε κτέ λε ση της ξε νά γη σης σε ό λη τη διάρ κει α αυ τής θα εί ναι  ο
ξε να γός, ο ο ποί ος θα ρυθ µί ζει σύµ φω να µε τις ο δη γί ες του του ρι στι κού πρά κτο -
ρα τη διάρ κει α της ξε νά γη σης, τις σταθ µεύ σεις, δι ε λεύ σεις, δι α λείµ µα τα κ.λπ.
(ΣΣΕ 5.5.1995, ΣΣΕ 5.4.2006).

3. Χρόνος απασχόλησης του ξεναγού
Ξε νά γη ση µι σής η µέ ρας θε ω ρεί ται η εκ δρο µή διάρ κει ας µέ χρι 41/2 ω ρών που 
αρ χί ζει α πό τις πρω ι νές ώ ρες µέ χρι τις 12.30 κατ' α νώ τα το ό ριο. H α πο γευ µα τι -
νή εκ δρο µή αρ χί ζει µε τά τις 13.00 µέ χρι 17.30. H έ ναρ ξη εκ δρο µής µε τά τις 18.00
θε ω ρεί ται νυ κτε ρι νή και ε µπί πτει στη νυ κτε ρι νή ερ γα σία. Ξε νά γη ση ο λοή µε ρη 
θε ω ρεί ται η εκ δρο µή, εί τε το πι κή εί τε µε κρου α ζι ε ρό πλοι ο που κα λύ πτει βά σει
προ γράµ µα τος πρω ι νές και α πο γευ µα τι νές ώ ρες και µέ χρι τη συ µπλή ρω ση 8 
ω ρών (ΣΣΕ 5.5.1995, ΣΣΕ 5.4.2006).

4. Για κά θε ώ ρα ερ γα σί ας που υ περ βαί νει τις ο κτώ ώ ρες κα τα βάλ λε ται  πρόσθε τη

Από 5.4.2006
(2,9%)

Από 1.9.2006
(2,9%)

Από 1.5.2007
(5,1%)

α. Ξενάγηση µισής ηµέρας 62,58 ευρώ 64,39 ευρώ 67,67 ευρώ
β. Ξενάγηση ολοήµερη 85,84 ευρώ 88,33 ευρώ 92,83 ευρώ
γ. Ειδικώς ξενάγηση από Μυτιλήνη-

Αγ. Ραφαήλ-Μυτιλήνη, που δεν
υπερβαίνει τις 21/2 ώρες

51,03 ευρώ 52,51 ευρώ 55,19 ευρώ

δ. Ξενάγηση µόνο σε αρχαιολογικό
χώρο ή µουσείο ή άλλο αξιοθέατο

37,15 ευρώ 38,23 ευρώ 40,18 ευρώ

2. Οι παραπάνω αµοιβές προσαυξάνονται :  
°�� ���� ��������, ����� ��� 52 ������ 1,39

ευρώ/άτοµο
1,43

ευρώ/άτοµο
1,50

ευρώ/άτοµο
°�� πεζοπορία, πέρασµα φαραγγιού
ή ανάβαση σε βουνό

27,62 ευρώ 28,42 ευρώ 29,89 ευρώ

3. Για δίγλωση ξενάγηση κατά 50%:   
Ειδικώς σε περίπτωση συνοδείας ή
βόλτας µε καραβάκι καθώς επίσης
και σε τζιπ-σαφάρι η αµοιβή του
ξεναγού διαµορφώνεται στα

28,55 ευρώ 29,38 ευρώ 30,88 ευρώ
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α µοι βή ως εξής (ΣΣΕ 5.4.2006): 

5. Tα έ ξο δα δι α τρο φής (πρό γευ µα, γεύ µα, δεί πνο) βα ρύ νουν τον ερ γο δό τη 
(ΣΣΕ 5.5.1995, ΣΣΕ 5.4.2006).

6. Για α πα σχό λη ση Kυ ρι α κής, αρ γί ες, κατ' έ θι µο ε ορ τές το πι κές και ε θνι κές, ο 
ξε να γός α µεί βε ται µε προ σαύ ξη ση σύµ φω να µε το νό µο (ΣΣΕ 5.5.1995, 
ΣΣΕ 5.4.2006).

7. Στους α πα σχο λού µε νους ε πο χι α κά κα τα βάλ λε ται προ σαύ ξη ση στην α µοι βή 10%
(ό ταν ο ερ γο δό της δεν προ σλαµ βά νει του λά χι στον για 30 η µέ ρες τον ξε να γό 
κα τά την πε ρί ο δο α πό 1ης Nο εµ βρί ου µέ χρι  30 Aπρι λί ου) (ΣΣΕ 5.5.1995, 
ΣΣΕ 5.4.2006).

8. O ερ γο δό της κα τα βάλ λει στον ξε να γό:
α) Tο Eπί δο µα Πά σχα το αρ γό τε ρο µέ χρι 30 Aπρι λί ου κά θε έ τους υ πο λο γι ζό µε -

νου στο σύ νο λο των α πο δο χών της πε ριό δου 1 Iα νου α ρί ου µέ χρι 30 Aπρι λί ου
ε πί 15,364%  (ΣΣΕ 5.5.1995, ΣΣΕ 5.4.2006).

β) Tο Eπί δο µα Xρι στου γέν νων το αρ γό τε ρο µέ χρι 31 Δ∆ε κεµ βρί ου κά θε έ τους
υ πο λο γι ζό µε νου στο σύ νο λο των α πο δο χών της πε ριό δου 1 Mαΐ ου µέ χρι 31
Δ∆ε κεµ βρί ου ε πί 12,5% (ΣΣΕ 5.5.1995, ΣΣΕ 5.4.2006).

γ) Tις α πο δο χές α δεί ας και το ε πί δο µα α δεί ας σύµ φω να µε τις ε κά στο τε νό µι µες
δι α τά ξεις (ΣΣΕ 5.5.1995, ΣΣΕ 5.4.2006).

9. Α πα γο ρεύ ε ται η ξε νά γη ση α πό τον ί διο ξε να γό σε τρεις ή πε ρισ σό τε ρες γλώσ -
σες κα τά την αυ τή ξε νά γη ση (ΣΣΕ 12.7.1996, ΣΣΕ 5.4.2006).

10. Ε άν η ε κτέ λε ση της ξε νά γη σης α κυ ρω θεί α πό τον του ρι στι κό πρά κτο ρα µε τά τις
20.00 της προη γού µε νης η µέ ρας, πριν την έ ναρ ξή της, τό τε ο ξε να γός θα α µεί -
βε ται σαν εί χε ε κτε λέ σει την ξε νά γη ση, ε κτός ε άν υ πάρ χει α νώ τε ρη βία ή 
συ ντρέ χει σπου δαί ος λό γος (ΣΣΕ 3.3.1999, ΣΣΕ 5.4.2006). 

11. O του ρι στι κός πρά κτο ρας υ πο χρε ού ται να κα τα βάλ λει την α µοι βή του ξε να γού,
µε τά τη λή ξη της ερ γα σί ας, το αρ γό τε ρο ε ντός δέ κα πέ ντε η µε ρών 
(ΣΣΕ 12.7.1996, ΣΣΕ 5.4.2006).

12. Η πρό σλη ψη ξε να γού στις ορ γα νω µέ νες εκ δρο µές εί ναι υ πο χρε ω τι κή σύµ φω να
µε τους ό ρους του νό µου 710/1977 (ΣΣΕ 3.3.1999, ΣΣΕ 5.4.2006).

13. Σε πε ρί πτω ση που η ξε νά γη ση γί νεται ε κτός της νή σου Λέ σβου, ο Του ρι στι κός
Πρά κτο ρας κα τα βάλ λει τα έ ξο δα µε τα κί νη σης, δι α τρο φής και ξε νο δο χεί ου και
η α µοι βή του ερ γα ζο µέ νου ξε να γού προ σαυ ξά νε ται κα τά (ΣΣΕ 5.4.2006): 

14. Εφόσον πρόκειται για µετακίνηση εκτός της πόλης που βρίσκεται η κατοικία του
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Από 5.4.2006 Από 1.9.2006 Από 1.5.2007

11,84 ευρώ 12,18 ευρώ 12,80 ευρώ

Από 5.4.2006 Από 1.9.2006 Από 1.5.2007
8,90 ευρώ 9,16 ευρώ 9,63 ευρώ
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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 µεσο του εργοδότη (ΣΣΕ 12.4.2005, 
ΣΣΕ 5.4.2006).

15. Οι ξεναγοί κατά τη µετακίνησή 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 
(ΣΣΕ 12.4.2005, ΣΣΕ 5.4.2006).

16. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούµενων συλλογικών
ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 12.4.2005).

17. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις, ατοµικές ή ΣΣΕ, Δ∆Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα
κ.λπ., δε  θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 5.4.2006).
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