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1. Σύντομη παρουσίαση του Σχολείου Τουρισμού ΟnTour 
 
Το σχολείο Τουρισμού OnTour δημιουργήθηκε μέσα από τη σύμπραξη του ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και τον εκπαιδευτικό του πυλώνα, το SETE Training. 

 
Το Σχολείο Τουρισμού OnTour είναι μία νέα δράση που στόχο έχει να υλοποιηθεί σε όλη την 
Ελλάδα και φιλοδοξία του: 

• Η διατήρηση της αρχικής φιλοσοφίας του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
• Η περαιτέρω προώθηση του οράματός του  

• Ο εμπλουτισμός των καλών πρακτικών και των αξιών του  
• Η δημιουργία νέων συνεργειών  
• Η γεωγραφική αλλά και ποιοτική του ανάπτυξη 

 
To Σχολείο Τουρισμού OnTour είναι μία εκπαιδευτική εκδήλωση, διάρκειας μίας ή δύο 

ημερών με αποκλειστικά τουριστική θεματολογία που θα υλοποιείται σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, κατόπιν έγκρισης αιτήματος από εκπρόσωπο της περιοχής. Ο εκπρόσωπος 
αυτός ονομάζεται Local Ambassador και είναι ο επίσημος Project Manager για το 

συγκεκριμένο Σχολείο Τουρισμού OnTour.  
 

Η εκδήλωση έχει προκαθορισμένες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η διάρκεια καθώς 
και η θεματολογία της, θα διαφέρουν ανάλογα με την επανάληψη της διοργάνωσης στην 
συγκεκριμένη περιοχή (διαφορετική διάρκεια και θεματολογία για το 1ο Σχολείο τουρισμού 

και διαφορετική για το 2ο, 3ο, κοκ). Οι όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης Σχολείου 
Τουρισμού OnTour, θα υπογράφονται σε ένα Μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of 

Understanding- Μ.Ο.U.) ανάμεσα στον Local Ambassador και το ΙΝΣΕΤΕ. 
 
Η πρώτη προϋπόθεση της διοργάνωσης ενός Σχολείου Τουρισμού OnTour, είναι η αίτηση 

διοργάνωσης Σχολείου Τουρισμού OnTour από τον εν δυνάμει Local Ambassador και η 
μετέπειτα συνάντηση με τη διοργανωτική ομάδα, κατά την οποία θα εξεταστεί η αίτηση και 

θα αποφασιστεί η δυνατότητα υλοποίησης, βάσει των προδιαγραφών του Σχολείου. 

 
2. Ο ρόλος του Local Ambassador 
O Local Ambassador είναι ένα πρόσωπο, ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της διοργάνωσης 

ενός Σχολείου Τουρισμού OnTour. Είναι ο άνθρωπος που θα φέρει την τοπική κοινωνία, 
τουριστική και μη, κάτω από την ομπρέλα των αξιών που πρεσβεύει το Σχολείο, αξίες όπως:  

• Η προσφορά  
• Ο εθελοντισμός 
• Οι συνέργειες 

• Η συνεχιζόμενη κατάρτιση 
• Η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 

• Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και  
• Η ανάδειξη και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  

 

  

http://schooloftourism.gr/
http://schooloftourism.gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/SETE-Training
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3. Οργανωτικές υποχρεώσεις του Local Ambassador 
 
Με τη συνεχή υποστήριξη και βοήθεια της οργανωτικής ομάδας του Σχολείου Τουρισμού 

OnTour, ο Local Ambassador καλείται να φέρει σε πέρας μία σειρά από ενέργειες.  
 

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 
1. Πρόσκληση, επιλογή και συντονισμό εθελοντών για την υποστήριξη της εκδήλωσης 
2. Εύρεση χορηγιών από τοπικές επιχειρήσεις/ επαγγελματίες για την κάλυψη των 

αναγκών της διοργάνωσης σε: 
α) Χώρο υλοποίησης 

β) Κάλυψη Εικόνας και ήχου (Audio Visual) εκδήλωσης (αν δεν παρέχεται με τον 
χώρο) 

γ) Επισιτισμό εκδήλωσης (coffee break, light lunch, κ.α.) 

δ) Γραφιστικές και δημιουργικές απεικονίσεις  
ε) Εκτυπωτικές εργασίες  

στ) Γραφική ύλη συμμετεχόντων  
ζ) Διαμονές εισηγητών και διοργανωτών  
η) Μετακινήσεις (στην περιοχή)  

θ) Φωτογραφική κάλυψη για την ημέρα εκδήλωσης 
3. Τήρηση αρχείων με τα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία προμηθευτών, χορηγών, 

ομιλητών και εθελοντών, 
4. Υποστήριξη της επικοινωνίας και προώθησης της εκδήλωσης στους τοπικούς φορείς 

και την τοπική κοινότητα 

5. Τακτική επικοινωνία με τη οργανωτική ομάδα αναφορικά με την πρόοδο των 
εργασιών, τις εκκρεμότητες και τις ευρύτερες διαδικασίες οργάνωσης της εκδήλωσης  

6. Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων την ημέρα της εκδήλωσης 
7. Επίβλεψη τήρησης των διαδικασιών και του προγράμματος την ημέρα της εκδήλωσης 
8. Επίβλεψη της διενέργειας έρευνας από την ομάδα εθελοντών, αναφορικά με την 

πληροφόρηση και την αντίληψη της τοπικής κοινωνίας για τη δράση  
9. Συμμετοχή στην διενέργεια έρευνας αναφορικά με την ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων μετά το πέρας της εκδήλωσης  
 
Ο Local Ambassador θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα συνδιοργάνωσης και 

οφείλει να τηρεί τα πρότυπα που έχουν τεθεί από αυτήν αναφορικά με τις διαδικασίες, το 
ήθος και την φιλοσοφία της εκδήλωσης.  

Η ομάδα συνδιοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει την άδεια διοργάνωσης από 
τον Local Ambassador σε περίπτωση που: 

• δεν πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές (π.χ. ποιότητα αίθουσας 
υλοποίησης, δυνατότητα επαρκούς κάλυψης των τοπικών χορηγικών αναγκών, 
κ.α.)  

• παρατηρηθούν, μη συμφωνημένες, παρεκκλίσεις από τις πρακτικές που έχουν προ 
συμφωνηθεί στο Σύμφωνο Συνεργασίας (π.χ. Ομάδα εθελοντών, επικοινωνία 

εκδήλωσης, κ.α.) ή  
• δημιουργηθούν, μη προβλεπόμενες, διαταραχές σε πολιτικό- κοινωνικές 

ισορροπίες (π.χ. το Σχολείο Τουρισμού OnTour, να αποτελέσει θέμα τοπικής 

κοινωνικό/πολιτικής διαμάχης) 
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4. Αίτηση Οργάνωσης Σχολείου Τουρισμού OnTour  

Πληροφορίες συμπλήρωσης αίτησης: 

• Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

• Οι παρακάτω πληροφορίες θα μας δώσουν μία σαφή εικόνα του προφίλ σας. 

• Οι απαντήσεις σας δεν είναι δεσμευτικές, καθώς το αίτημα σας θα το επεξεργαστεί η 

συντονιστική ομάδα και θα το συζητήσει μαζί σας. 

• Όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

την αξιολόγηση της αίτησής σας. 

• Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκταση των απαντήσεων. 

Α. Προσωπικά Στοιχεία Local Ambassador 

Όνομα  
 
 

Επίθετο 
 
 

Διεύθυνση 
 
 

Επωνυμία Επιχείρησης / Φορέα 
 
 

Θέση στην επιχείρηση / Φορέα 
 
 

Τομέας Δραστηριότητας  
 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  
 
 

Email 
 
 

Περιοχή Διεξαγωγής 
 
 

 

Β. Γενικές ερωτήσεις 

1. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς 

 

 

 

 

2. Πώς γνωρίσατε τη δράση ”Σχολείο Τουρισμού OnTour”; 
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3. Τι σας παρακίνησε να αιτηθείτε για τη διοργάνωση του ”Σχολείου Τουρισμού 

OnTour” στην περιοχή σας; 

 

 

 

 

 

4. Τι θα θέλατε να επιτύχετε μέσω της διοργάνωσης του ”Σχολείου Τουρισμού 

OnTour”; 

 

 

 

 

 

5. Ποια προσωπικά σας στοιχεία θα βοηθούσαν σε μία επιτυχημένη διοργάνωση ενός 

”Σχολείου Τουρισμού OnTour”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος που θα μπορούσατε να διαθέσετε την εβδομάδα 

στην οργάνωση του ”Σχολείου Τουρισμού OnTour”; 

 

 

 

 

Γ. Οργανωτικός σχεδιασμός 

1. Τι αριθμό συμμετοχών στοχεύετε στην πρώτη διοργάνωση του ”Σχολείου Τουρισμού 

OnTour”;  
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2. Ποιος/ οι χώροι πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το ”Σχολείο 

Τουρισμού OnTour”; 

  

  

 

 

3. Παρακαλούμε αναφέρετε τρεις θεματικές ενότητες που θεωρείτε σημαντικές για την 

περιοχή σας και θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του  ”Σχολείου 

Τουρισμού OnTour”:  

 

1)     

 

2)    

 

3)     

 

4. Υπάρχουν ομιλητές που θα επιθυμούσατε να δείτε στο ”Σχολείο Τουρισμού OnTour” 

της περιοχής σας; Αν ναι, ποιοι; 

 

 

 

 

5. Παρακαλούμε αναφέρετε δύο (2) πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του ”Σχολείου 

Τουρισμού OnTour” (τουλάχιστον σε τέσσερεις (4) μήνες από τώρα) 

 

1) 

2)    

 

6. Το ”Σχολείο Τουρισμού OnTour” στηρίζεται στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 

(επιχειρήσεις, πολίτες). Παρακαλούμε περιγράψτε τη στήριξη που αναμένετε και για 

ποιους λόγους πιστεύετε ότι θα κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία.  
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7. Από πόσα άτομα πιστεύετε ότι θα πρέπει να απαρτίζεται η οργανωτική ομάδα του 

”Σχολείου Τουρισμού OnTour” της περιοχής σας;  

 

 

 

 

8.  Υπάρχει κάτι άλλο που θα επιθυμούσατε να μας γνωστοποιήσετε;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To SETE Training, πέραν της παρούσας αίτησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει συστάσεις για 

τον εν δυνάμει Local Ambassador από φορείς της τοπικής κοινωνίας.  

Αποδέχομαι τις οργανωτικές υποχρεώσεις του ρόλου του Local Ambassador όπως 

αναγράφονται παραπάνω και βεβαιώνω ότι μπορώ να τις υποστηρίξω. 

 

 

 

Ημερομηνία 
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