των Ξεναγών Κρήτης και
Σαντορίνης
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ΚΩ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ∆Α)
ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η από 27.11.1992 ΣΣΕ
2. Η από 15.12.1992 συµπληρωµατική ΣΣΕ
3. Η από 15.4.1994 ΣΣΕ
4. Η από 5.4.1995 ΣΣΕ
5. Η από 22.4.1996 ΣΣΕ
6. Η ∆Α 41/1997
7. Η ∆Α 16/1998
8. Η από 23.2.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. ∆/νσης Εργ. Ν. Ηρακλείου 3/9.3.1999)
9. Η από 28.11.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 10/11.12.2000)
10.Η από 20.3.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/2.4.2003)
11.Η από 5.3.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/9.3.2004)
12.Η από 22.4.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/25.4.2005)
13.Η από 9.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/29.5.2006)
14.Η ∆Α 5/2006 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/8.5.2006) (Ισχύει και για το 2007)
15.Η από 16.5.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 6/19.5.2008) (Ισχύει και για
το 2009)
16.Η ∆Α 20/2010 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/21.5.2010)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Σύνδεσµος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης
Από την εργατική πλευρά:
Σωµατείο Επαγγελµατιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

Γ. ΠΕ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στην παρούσα υπάγονται οι ξεναγοί που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης
σχέσης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης
(ΣΣΕ 6.3.2013).

∆. ΜΙΣΘOΛOΓΙΚΕΣ ΡYΘΜΙΣΕΙΣ
Οι νόµιµες αποδοχές και αποζηµιώσεις των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, διαµορφώνονται, όπως στον κατωτέρω πίνακα : (ΣΣΕ 6.3.2013)
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17.Η από 6.3.2013 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 5/14.3.2013)
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Α. ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Απασχόληση από την ώρα ανάληψης εργασίας του
ξεναγού έως 8 ώρες

84,60 ευρώ

Ξενάγηση από κρουαζιερόπλοια έως 8 ώρες

84,60 ευρώ
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Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
∆ίγλωσση ξενάγηση
Πέρασµα Σαµαριά ή άλλο παρόµοιο
Πέρασµα Ίµβρου ή άλλο παρόµοιο
Κυριακές ή επίσηµες αργίες
Υπερωρία
Οµάδες άνω των 52 ατόµων
∆ιανυκτέρευση µε ή χωρίς αρχηγό οµάδας
Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Μεταφορικού µέσου 500µ. από εκκίνηση ή άφιξη

30,00 ευρώ
25,00 ευρώ
20,00 ευρώ
50,00 ευρώ
12,00 ευρώ
1,00 ευρώ/άτοµο
17,00 ευρώ
2,90 ευρώ

Μεταφορικού µέσου από Γιόφυρο και Μπεντεβή κατά την
αναχώρηση ή άφιξη

5,90 ευρώ

Γέυµατος ή δείπνου
∆. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

12,00 ευρώ

Άδεια αναψυχής
Επίδοµα αδείας
∆ώρο Πάσχα από 1.1 έως 30.4
∆ώρο Χριστουγέννων από 1.5 έως 31.12

8%
8%
15%
12,5%

(ΣΣΕ 6.3.2013)
∆ιαχειριστικό επίδοµα
Εάν ο εργοδότης αναθέσει στον ξεναγό να εισπράξει χρήµατα από τους
ξεναγούµενους για την αγορά εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, µουσείων κ.λπ., ή
αν ο εργοδότης χορηγήσει στον ξεναγό χρήµατα για την ίδια αιτία ή την αγορά
φαγητού, ποτών και λοιπών παροχών προς τους εκδροµείς καταβάλλεται στον
ξεναγό διαχειριστικό επίδοµα ανά ηµέρα ξενάγησης του Πίνακα ΑµοιβώνΑποζηµιώσεων (Β) του άρθρου 2. Το εν λόγω διαχειριστικό επίδοµα, σε όσους
ξεναγούς καταβάλλεται, συνυπολογίζεται κατά το προσδιορισµό του ύψους των
καταβαλλοµένων δώρων (Χριστουγέννων και Πάσχα), επιδόµατος αδείας,
αποζηµίωσης απόλυσης κ.λπ. (ΣΣΕ 9.5.2006).
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Ε. ΛOΙΠOΙ OΡOΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.λπ. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Αντικείµενο εργασίας - εργασιακά καθήκοντα

1.1. O ξεναγός αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ξενάγηση σύµφωνα
µε το πρόγραµµα που καταρτίζει ο εργοδότης. Στα καθήκοντά του
περιλαµβάνεται η µε οποιοδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγουµένων κατά τη
διακίνησή τους, προς και από τον τόπο ξενάγησης καθώς και η καθ’ αυτό
ξενάγηση (ΣΣΕ 27.11.1992, ΣΣΕ 6.3.2013).
1.2. O ξεναγός οφείλει να εκτελεί µε επιµέλεια και ευσυνειδησία την ξενάγηση που
του ανατίθεται και να µην ενεργεί πράξεις που δεν περιλαµβάνονται στα
πλαίσια των καθηκόντων του (ΣΣΕ 27.11.1992, ΣΣΕ 6.3.2013).
2.

Χρόνος και τόπος εργασίας

2.1. Η διάρκεια των ωρών απασχόλησης του ξεναγού ορίζεται κατά περίπτωση µε
το πρόγραµµα που καταρτίζει το τουριστικό γραφείο. Τυχόν µείωση των ωρών
εργασίας εξ αιτίας των οδηγιών του εργοδότη χωρίς υπαιτιότητα του ξεναγού
δε συνεπάγεται µείωση των αποδοχών (ΣΣΕ 27.11.1992, ΣΣΕ 6.3.2013).
2.2. Ως ηµερήσια απασχόληση του ξεναγού θεωρείται αυτή που διαρκεί από 5 έως
8 ώρες (ΣΣΕ 27.11.1992).
2.3. Ως απασχόληση µισής ηµέρας θεωρείται αυτή που διαρκεί από 1 έως 4 ώρες
(ΣΣΕ 27.11.1992).

2.5. O χρόνος εργασίας του ξεναγού αρχίζει από την ώρα που ο ξεναγός
παρουσιάζεται στο συµφωνηµένο τόπο εκκίνησης της ξενάγησης και τελειώνει
µε την επιστροφή του στον τόπο εκκίνησης, εκτός αν υπάρχει διαφορετική
συµφωνία (ΣΣΕ 27.11.1992, ΣΣΕ 6.3.2013).
2.6. O εργοδότης καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο εκκίνησης της ξενάγησης και
ειδοποιεί τον ξεναγό την προηγούµενη ηµέρα. Σε περίπτωση µετάβασης του
ξεναγού σε τόπο εκτός του τόπου µόνιµης κατοικίας για τη συγκέντρωση,
συνοδεία και επιστροφή των ξεναγουµένων, πέραν του ότι αποτελεί εργάσιµο
χρόνο, γίνεται πάντοτε µε δαπάνη του εργοδότη, η οποία αφορά αφενός τα
έξοδα µετακίνησης και αφετέρου την παροχή πρωϊνού και πλήρη διατροφή
κατά τα όσα ορίζονται κατωτέρω περί αποζηµίωσης γεύµατος και δείπνου,
εφόσον και αυτό επιβάλλεται από το πρόγραµµα εργασίας (ΣΣΕ 5.4.1995,
ΣΣΕ 6.3.2013).
2.7. Ως τόπος εκκίνησης και άφιξης των ξεναγών ορίζεται ο χώρος στάθµευσης
µπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Για κάθε αναχώρηση ή άφιξη,
η οποία απέχει απόσταση µεγαλύτερη από 500 µέτρα από το σηµείο αυτό θα
καταβάλλεται αποζηµίωση µεταφορικού µεσου, όπως ορίζεται στον πίνακα
αµοιβών. ∆εν καταβάλλονται οι ανωτέρω ορισθείσες αποζηµιώσεις
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2.4. Η απασχόληση ξεναγού ολόκληρης ή µισής ηµέρας απασχόλησης, πέραν των
8 ή των 4 ωρών αντιστοίχως, αµείβεται προσθέτως σύµφωνα µε τους όρους της
ρύθµισης αυτής. Σε κάθε περίπτωση ξενάγηση που υπερβαίνει τις 5 ώρες
λογίζεται ως ολοήµερη απασχόληση (ΣΣΕ 27.11.1992).
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µεταφορικού µέσου, όταν πρόκειται να γίνει κρουαζιέρα µισής ηµέρας
(µικρότερη των 5 ωρών) από το Ηράκλειο (ΣΣΕ 6.3.2013).
2.8. Υπερωριακή απασχόληση : Η απασχόληση ξεναγού πέραν 8 (οκτώ) ωρών
αµείβεται προσθέτως σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ρύθµισης
(ΣΣΕ 22.4.2005, ΣΣΕ 6.3.2013).
2.9. ∆ιαλείµµατα
Τα διαλείµµατα (διακοπές) οποιασδήποτε διάρκειας κατά το χρόνο εργασίας
του ξεναγού θεωρούνται εργάσιµος χρόνος (ΣΣΕ 27.11.1992, ΣΣΕ 6.3.2013).
∆ιακοπές εργασίας σε ολοήµερη ξενάγηση µέσα στην πόλη, όπου και η µόνιµη
κατοικία του ξεναγού, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 2 ώρες, δε θεωρείται
διάλειµµα και κατά συνέπεια ο εργοδότης του τουριστικού γραφείου, δεν έχει
υποχρέωση χορήγησης γεύµατος εάν η διακοπή γίνεται µεσηµβρινές ώρες
(ΣΣΕ 27.11.1992).
3. Αποζηµίωση γεύµατος ή / και δείπνου
Η αποζηµίωση γεύµατος ή / και δείπνου καταβάλλεται σε περίπτωση ηµερήσιας
ή πολυήµερης ξενάγησης, χωρίς την προσκόµιση παρασταστικών στοιχείων,
µόνο εάν δε χορηγείται αυτούσιο γεύµα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που
χορηγείται γεύµα ή δείπνο στην οµάδα των ξεναγουµένων (ΣΣΕ 22.4.1996).
Τούτο ισχύει ακόµα και εάν η εκδροµή πραγµατοποιείται στην πόλη όπου και η
µόνιµη κατοικία του ξεναγού (π.χ. “Κνωσό-Μουσείο”). ∆εν καταβάλλεται
αποζηµίωση γεύµατος και δείπνου σε κρουαζιέρα µισής µέρας (µικρότερη των 5
ωρών) από το Ηράκλειο (ΣΣΕ 6.3.2013).
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4. ∆ιάφορες αποζηµιώσεις
4.1. Η απασχόληση ξεναγών κατά τις Κυριακές ή αργίες συνεπάγεται προσαύξηση
75% µόνο επί της βασικής αµοιβής (ΣΣΕ 15.12.1992).
4.2. Oι αποζηµιώσεις, όπως αναφέρονται στην περίπτωση Γ’ του πίνακα αµοιβών, θα
αναπροσαρµόζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρµογής της βασικής αµοιβής
και δεν υπάγονται σε φορολογικές κα ασφαλιστικές κρατήσεις (ΣΣΕ 16.5.2008,
ΣΣΕ 6.3.2013).
5.

∆ιανυκτέρευση εκτός τόπου κατοικίας

Η διανυκτέρευση εκτός του τόπου κατοικίας το ξεναγού εξασφαλίζεται στο ίδιο
ξενοδοχείο µε τους ξεναγουµένους (ΣΣΕ 5.4.1995, ΣΣΕ 6.3.2013).
6.

Ματαίωση ξεναγήσεων

6.1. O ξεναγός έχει δικαίωµα στη καταβολή ολόκληρου του ποσού αµοιβής της
ξενάγησης εάν η ξενάγηση µαταιωθεί µε πρωτοβουλία του τουριστικού
γραφείου, χωρίς η µαταίωση να έχει ανακοινωθεί στον ξεναγό τουλάχιστον πριν
από τις 17.00’ της προηγούµενης ηµέρας της ξενάγησης (ΣΣΕ 6.3.2013).
6.2. Σε περίπτωση συµφωνίας για πολυήµερη ξενάγηση, το τουριστικό γραφείο
υποχρεούται να ανακοινώνει στον ξεναγό τυχόν µαταίωση αυτής πέντε (5)
ηµέρες πριν την πραγµατοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η συµφωνηµένη
αµοιβή θα καταβάλλεται κανονικά σαν να έχει πραγµατοποιηθεί η αντίστοιχη
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ξενάγηση (ΣΣΕ 5.4.1995, ΣΣΕ 6.3.2013).
6.3. Σε κάθε περίπτωση, η µαταίωση της ξενάγησης δε µπορεί να αφορά
αντικατάσταση του ξεναγού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
Κατ’ αντιστοιχία, ο ξεναγός δεν µπορεί να µαταιώσει συµφωνηθείσα ξενάγηση
(ΣΣΕ 5.4.1995, ΣΣΕ 6.3.2013).

6.5. Εάν ο ξεναγός αδυνατεί να πραγµατοποιήσει τη συµφωνηµένη ξενάγηση
οφείλει να εξασφαλίσει αντικαταστάτη του και να ενηµερώσει το τουριστικό
γραφείο πριν 13,5 τουλάχιστον ώρες (ΣΣΕ 22.4.1996, ΣΣΕ 6.3.2013).
6.6. Εάν η µαταίωση της ξενάγησης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, το
τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε
αποζηµίωσης (ΣΣΕ 22.4.1996, ΣΣΕ 6.3.2013).
7. Γλώσσα και αριθµός ξεναγουµένων
7.1. Τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να αναθέτουν ξεναγήσεις µόνο στη γλώσσα
που αναφέρεται στην άδεια αάσκησης επαγγέλµατος του ξεναγού και σε
καµµία περίπτωση σε περισσότερες από δύο ξένες γλώσσες (ΣΣΕ 5.4.1995).
7.2. O ξεναγός υποχρεούται να πραγµατοποιεί ξεναγήσεις αποκλειστικά και µόνο
στη γλώσσα που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλµατος
(ΣΣΕ 27.11.1992).
7.3. Τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να αναθέτουν στους ξεναγούς ξεναγήσεις
οµάδων, έτσι ώστε να αναλογούν 52 άτοµα ανά ξεναγό. Σε περίπτωση που οι
ξεναγούµενοι υπερβούν τους 52, όχι όµως και τους 65, καταβάλλεται πρόσθετη
αµοιβή κατ’ άτοµο, όπως ορίζεται στον πίνακα αµοιβών. Εάν ο αριθµός των
ξεναγουµένων είναι µεγαλύτερος από 65 προσλαµβάνεται άλλος ξεναγός
(ΣΣΕ 6.3.2013).
8. Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των ξεναγών
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 πρώτη σειρά καθισµάτων επιβατών
(ΣΣΕ 6.3.2013).
9. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή
Υπουργικές Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, διµερείς συµφωνίες,
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, πρακτικά
συµφωνίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δε θίγονται από την παρούσα
(ΣΣΕ 6.3.2013).
10. ∆ιατήρηση προηγουµένων ρυθµίσεων
Κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ ή ∆Α ή διµερούς συµφωνίας για τους όρους
αµοιβής και εργασίας των ξεναγών που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι
αντίθετη µε αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει (ΣΣΕ 6.3.2013).
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6.4. Σε περίπτωση µαταίωσης της ξενάγησης το τουριστικό γραφείο µπορεί να
αναθέσει στον ξεναγό άλλη ξενάγηση µε κατά το δυνατό όµοια αµοιβή
(ΣΣΕ 22.4.1996).
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Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται οι διατάξεις για την προσαύξηση της
αεροπορικής ξενάγησης, την προσαύξηση για την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη
και η προσαύξηση για διαχειριστικό επίδοµα, τα οποία καταργούνται
(ΣΣΕ 6.3.2013).

