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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Χαλκιδική» ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 
καθώς και την χερσόνησο του Αγίου Όρους, που είναι διοικητικά ανεξάρτητη με πρωτεύουσα τις Καρυές.

Προορισμός «Χαλκιδική»

• O προορισμός «Χαλκιδική» ανήκει 
στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

• Περιλαμβάνει γεωγραφικά τη 
χερσόνησο της Χαλκιδικής με το 
χαρακτηριστικό σχήμα των τριών 
χερσονήσων («πόδια της 
Χαλκιδικής»), τη χερσόνησο της 
Κασσάνδρας, τη χερσόνησο της 
Σιθωνίας και την ανατολική 
χερσόνησο του Αγίου Όρους, που 
είναι διοικητικά ανεξάρτητη με 
πρωτεύουσα τις Καρυές.

• Πρωτεύουσα της ΠΕ Χαλκιδικής 
(έκταση 2.198 τ.χλμ.) είναι ο 
Πολύγυρος.

• Αποτελεί τον σημαντικότερο 
προορισμό Sun & Beach της 
ηπειρωτικής Ελλάδας με δυναμική 
ανάδειξής του σε προορισμό 
πολυτελείας, σημαντικούς πόρους 
για τον εμπλουτισμό του Sun & 
Beach και την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου – δυνατότητα 
αξιοποίησης συνεργειών με το 
αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Χαλκιδική». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του yachting σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό λόγω της ύπαρξης 3 μαρίνων διεθνών προδιαγραφών που 
ανήκουν σε πολυτελή τουριστικά θέρετρα και αποτελούν βασικές υποδομές και κέντρα εσόδων αυτών, των άριστων καιρικών συνθηκών, μίας εκ των μεγαλύτερων ακτογραμμών 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα και γεωγραφική θέση που επιτρέπει περιήγηση στις Βόρειες Σποράδες και την Καβάλα, ενώ αναμένεται να υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στον 
προορισμό σε σχέση με το υφιστάμενο προϊόν (π.χ. δημιουργία μαρίνας στο νέο πολυτελές resort στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας, ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών στο 
πολυτελές θέρετρο Porto Carras)

Sun & 
Beach

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός διαθέτει ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή (~550 χλμ.), τον μεγαλύτερο αριθμό 
παραλιών βραβευμένων με γαλάζια σημαία στην Ελλάδα, εύκολη οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σε 
σχετικά κοντινή απόσταση, σημαντικό αριθμό πολυτελών παραθαλάσσιων ξενοδοχείων και resorts, ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, αποτελώντας έναν από τους 
αναδυόμενους προορισμούς για τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα - ζητήματα βασικών υποδομών και μοντέλο τουρισμού που βασίζεται κατά κύριο λόγο στον μαζικό τουρισμό 
με χαμηλή προστιθέμενη αξία και έντονη εποχικότητα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν

• Ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και σημαντικού ιστορικού πλαισίου (Αριστοτέλης, Μέγας Αλέξανδρος) που δεν έχουν αξιοποιηθεί και θα μπορούσαν να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων Πολιτιστικού Τουρισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα) - εγγενείς περιορισμοί στην τουριστική αξιοποίηση του Αγίου Όρους, 
Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που σχετίζονται με το γεγονός ότι αποτελεί μοναστική πολιτεία

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης στον προορισμό

City 
Break

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω έλλειψης μεγάλων αστικών κέντρων εντός της Περιφερειακής Ενότητας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ασφαλής προορισμός σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση με ευκολία οδικής πρόσβασης από Ευρώπη και Βαλκάνια, κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και 
δυνατότητα φιλοξενίας μικρών συνεδρίων και εκδηλώσεων εντός ξενοδοχειακών μονάδων / resorts, αλλά με εποχική λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων εστίασης και 
αναψυχής μόνο κατά την σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Χαλκιδική». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψιμα αγροκτήματα) στην Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία ωστόσο 
συμπεριλαμβάνονται στον Γαστρονομικό Τουρισμό (βλέπετε επόμενες σελίδες) 

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Φυσικό τοπίο που συνδυάζει (χαμηλού υψομέτρου) πυκνόφυτους ορεινούς όγκους και θάλασσα και θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και 
υφιστάμενες πεζοπορικές διαδρομές για τις οποίες υπάρχει σχεδιασμός δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου στο σύνολο της ΠΕ (βλέπετε επόμενη 
σελίδα) 

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προϊόντος είναι η ολοκλήρωση σημαντικών υφιστάμενων επενδύσεων (π.χ. αναβάθμιση και περαιτέρω 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του γηπέδου γκολφ εντός του Porto Carras, μοναδικού στη Βόρεια Ελλάδα), ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι ο προορισμός μπορεί 
να αναδειχθεί σε “golf destination”, πιθανώς και με την κατασκευή επιπλέον γηπέδων σε επιλεγμένες τοποθεσίες – ο προορισμός προσφέρεται για 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής στη θάλασσα και καταδυτικό τουρισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα) 

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών όπως τα προϊόντα ελαιόλαδου ΠΟΠ / ΠΓΕ, η οινική παραγωγή, η υψηλή γαστρονομία εντός των πολυτελών 
παραθαλάσσιων resorts, τα επισκέψιμα οινοποιεία, τα επισκέψιμα αγροκτήματα, οι αγροτουριστικοί ξενώνες / καταλύματα και τα τοπικά εστιατόρια τα 
οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενες σελίδες) 

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη δύο Ιαματικών Φυσικών Πόρων και σχετικών υποδομών (λουτρά Αγίας Παρασκευής, Myrthia Thermal Spa – με υπερσύγχρονες υποδομές και 
παροχές εντός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος), καθώς και υποδομών για την παροχή υπηρεσιών ευεξίας σε πολυτελείς ξενοδοχειακές 
μονάδες και resorts, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων στον Τουρισμό Ευεξίας (βλέπετε 
επόμενες σελίδες) 

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης



6

Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Χαλκιδική» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 3,2

• Αεροπορική: 3,5 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 1,0 / 5,0 | Οδική: 4,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 1,0 / 5,0 
− Εγγύτητα με το πρόσφατα αναβαθμισμένο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» (2,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2019), σε απόσταση 70 χλμ. από τη Ν. 

Φώκαια (49’) στη χερσόνησο της Κασσάνδρας και 89 χλμ. (1h 7’) από τη Νικήτη στη χερσόνησο της Σιθωνίας και οδική πρόσβαση μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 | Αθήνα-
Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Εγνατίας Οδού (Α2), Εθνικής Οδού 2 (ΕΟ2), Αυτοκινητόδρομου 24 (Α24) και Αυτοκινητόδρομου 16 (Α16)

− Αδυναμίες σε ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα (σημειακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο π.χ. τμήμα από Καλλιθέα μέχρι Παλιούρι στην Κασσάνδρα, 
έλλειψη αυτοκινητόδρομου στη χερσόνησο της Σιθωνίας), ελλείψεις δημόσιων συγκοινωνιών (μικρός αριθμός και συχνότητα δρομολογίων, περιορισμένη 
χωρητικότητα)

− Απουσία ακτοπλοϊκής και σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 2,2

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή (~550 χλμ.), ο μεγαλύτερος αριθμός παραλιών βραβευμένων με γαλάζια σημαία 
σε επίπεδο ΠΕ στην Ελλάδα, οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σε σχετικά κοντινή 
απόσταση, σημαντικός αριθμό πολυτελών παραθαλάσσιων ξενοδοχείων και resorts, ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων αποτελώντας έναν 
από τους αναδυόμενους προορισμούς για τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα - ζητήματα βασικών υποδομών και μοντέλο τουρισμού που βασίζεται κατά 
κύριο λόγο στον μαζικό τουρισμό με χαμηλή προστιθέμενη αξία και έντονη εποχικότητα 

• Ναυτικός Τουρισμός (0,3 / 1,0 | yachting: 0,3 / 0,5 | κρουαζιέρα: 0,0 / 1,0): εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και μεγάλη ακτογραμμή, με 3 υψηλού επιπέδου 
μαρίνες (βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία) στην δυτική και ανατολική πλευρά της Κασσάνδρας και στην δυτική πλευρά της Σιθωνίας και προοπτική ανάπτυξης 
νέων υποδομών

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): γενέτειρα του φιλοσόφου Αριστοτέλη, μίας προσωπικότητας με διεθνή φήμη και ακτινοβολία, 
αρχαιολογικοί χώροι όπως τα αρχαία Στάγειρα, η αρχαία Όλυνθος, το σπήλαιο των Πετραλώνων, μουσεία, μοναστήρια και η μοναστική πολιτεία του Αγίου 
Όρους, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, αλλά σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού / θρησκευτικού αποθέματος

• MICE (0,25 / 1,0): ασφαλής προορισμός σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση με ευκολία πρόσβασης από Ευρώπη και Βαλκάνια και κοντινή απόσταση από το 
αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και δυνατότητα φιλοξενίας μικρών συνεδρίων και εκδηλώσεων εντός ξενοδοχειακών μονάδων / resorts, αλλά με εποχική 
λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής μόνο κατά την σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 1,4

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): φυσικό τοπίο που συνδυάζει (χαμηλού υψομέτρου) πυκνόφυτους ορεινούς όγκους και θάλασσα, θεσμοθετημένες περιοχές 
προστασίας και υφιστάμενες πεζοπορικές διαδρομές για τις οποίες υπάρχει σχεδιασμός δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου στο σύνολο της ΠΕ 

• Αθλητικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): το μοναδικό γήπεδο γκολφ στη Βόρεια Ελλάδα με υποδομές υψηλών προδιαγραφών (που ωστόσο χρήζουν συντήρησης και 
αποκατάστασης), καθώς και δυνατότητα για τη δημιουργία δικτύου γηπέδων γκολφ, θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες και καταδυτικό ενδιαφέρον

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, σημαντική και υψηλής ποιότητας οινική παραγωγή και επισκέψιμα αγροκτήματα, εστιατόρια 
υψηλής γαστρονομίας εντός των μεγάλων ξενοδοχειακών resort και πλήθος τοπικών εστιατορίων / ταβερνών

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): αναγνωρισμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, το υδροθεραπευτήριο των Λουτρών της 
Αγίας Παρασκευής και το Myrthia Thermal Spa, ένα κέντρο ευεξίας με υπερσύγχρονες υποδομές και πηγή που αναβλύζει εντός του Mirragio Thermal Spa 
Resort
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Χαλκιδική» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 3,4

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Με βάση τη διάκριση Tripadvisor Traveler’s Choice 2020, η Χαλκιδική διαθέτει 8 από τα 26 καλύτερα ξενοδοχεία / resorts της Ελλάδας (Sani Dunes, Ikos 
Olivia στην Γερακηνή, Porto Sani, Achtis Hotel στην Άφητο, Sani Beach, Ikos Oceania, Sani Asterias, Potidea Palace Hotel). Επιπλέον, το Sani Resort έχει 
αναγνωριστεί ως ένα από τα 30 κορυφαία θέρετρα στην Ευρώπη από τον ταξιδιωτικό οδηγό Conde Nast Traveler (Reader’s Choice Awards 2020) και έχει 
βραβευτεί από τα World Travel Awards 2020 ως το κορυφαίο οικογενειακό και παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ελλάδα (Leading Family & Beach Resort), στην 
Ευρώπη και στον κόσμο και το κορυφαίο «πράσινο» πολυτελές θέρετρο στον κόσμο (World’s Leading Luxury Green Resort).

• Σημαντικές διακρίσεις στο χώρο του οίνου και της γαστρονομίας :
− Διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα οίνων του Πόρτο Καράς με πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις σε σημαντικούς διαγωνισμούς
− Στον 1ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Επιτραπέζιας Ελιάς στο Λονδίνο (LONDON ITOC 2018), επιχειρήσεις της Χαλκιδικής απέσπασαν χρυσά και ασημένια βραβεία.

• ~402 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, παραλίες, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του 
Tripadvisor για τον προορισμό «Χαλκιδική»

• Το Όρος Άθως, Mνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (ανακηρυγμένο το 1988), ένα ζωντανό μουσείο του βυζαντινού πολιτισμού μέσα στην παρθένα 
φύση

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 3,0 • ~1,1 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 3,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~39,5 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~34,1% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,8 / 5,0
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Θεσσαλονίκη» θα πρέπει
να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ρωσία, Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Κύπρος, Βαλκανικές 
χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια 
Μακεδονία) 

Ρωσία, Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Βαλκανικές χώρες

Ρωσία, Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Κύπρος, Βαλκανικές 
χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια 
Μακεδονία) 

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ιταλία, Γαλλία, 
Πολωνία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία), 
Τουρκία, Ισραήλ

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Σουηδία, Σουηδία, 
Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
Αυστρία), Τουρκία, Ισραήλ

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ιταλία, Γαλλία, 
Πολωνία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία), 
Τουρκία, Ισραήλ
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Χαλκιδική» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Ρωσία, Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Κύπρος, Βαλκανικές 
χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια 
Μακεδονία) 

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ιταλία, Γαλλία, 
Πολωνία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία), 
Τουρκία, Ισραήλ

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Χαλκιδική».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Χαλκιδική» στο πλαίσιο ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

2 Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

3
Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών όπως κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης, αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού, δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα 
διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος Sun & Beach και ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ και ΤΑΧΙ

4 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου 

5 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

6 Προώθηση αειφορίας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

7 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα 

8 Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος 

9 Δράσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μαρινών, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού

10
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό Χαλκιδική και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και 
εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των 
αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

11
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της 
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό 

12
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Ναυτικού Τουρισμού, ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος 
της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό 

13
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

14 Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των παραλιών

15 Δράσεις βελτίωσης αστικής κινητικότητας

16 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών

17 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής

18 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού

19 Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού

20 Δράσεις βελτίωσης λιμενικών υποδομών, όπως: βελτίωση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε Ιερισσό, Ουρανούπολη και Αμμουλιανή

21 Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Χαλκιδική».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

22 Δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας του προορισμού

23 Δράσεις βελτίωσης βασικών δικτύων και υποδομών του προορισμού

24 Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού

25
Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων της ΠΕ, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes), εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και 
προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 

26 Περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα και εξυγίανση υφιστάμενων άναρχων συγκεντρώσεων παραθεριστικής κατοικίας

27 Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

28
Ενίσχυση προβολής και προώθησης του μεγάλου πλήθους προορισμών της Χαλκιδικής με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων όπως υψηλή γαστρονομία, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, 
ιστιοσανίδα κ.α.), ποδήλατο, περιπατητικές διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun & Beach αυξάνοντας το visibility των επιλογών που 
έχει ο ξένος επισκέπτης 

29
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμός

30 Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

31 Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα του Ναυτικού Τουρισμού στην Χαλκιδική
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τη Χαλκιδική
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος

• Σύμφωνα με το διάγραμμα οι δύο δράσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στα δύο κριτήρια που 
εξετάζονται είναι εκείνες που αφορούν τη βελτίωση και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού 
τουρισμού (Δράση 2) και οι δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης αστικού περιβάλλοντος 
(Δράση 7), με την τελευταία να καταγράφει χαμηλό βαθμό αξιολόγησης στο κριτήριο Ωριμότητα/Κόστος.

• Η σημαντικότερη δράση συμφωνα με το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης (Δράση 1) αφορά την εφαρμογή
ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό 
«Χαλκιδική» στο πλαίσιο ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO),  στα προϊόντα προς 
ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του προορισμού ανά προϊόν και παρουσιάζει υψηλότερη βαθμολογία στο 
κριτήριο «Προϊόν και Προώθησ», σε σχέση με το κριτήριο «Ποιότητας Ζωής» έχοντας σημαντικό αντίκυτπο για τον τομέα 
τουρισμού του προορισμού.

• Ανάλογη συμπεριφορά και σημασία εμφανίζουν δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική 
προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου (Δράση 4), την ενίσχυση/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 
και μαρίνων, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής (Δράση 9), την εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών (Δράση 16) και την βελτίωση, ανάδειξη και 
προστασία πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού (Δράση 18).

• Υψηλή σημασία για τον προορισμό στο κριτήριο «Ποιότητα Ζωής» έχουν οι δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας 
των επισκεπτών περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον οδικό τουρισμό όπως η κατασκευή ειδικών χώρων 
διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο (Δράση 3).

• Υψηλής σημασίας αναδεικνύονται δράσεις που σχετίζονται με ειδικές μορφές τουρισμού όπως η προώθηση αειφορίας 
του αγροδιατροφικού τομέα (Δράση 6) και η βελτίωση προσβασμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος 
(οδοποιία, σήμανση) (Δράση 9)

• Ιδιαίτερα σημασία για το προφίλ του τουριστικού προϊόντος του προορισμού έχουν οι δράσεις βελτίωσης της 
προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των παραλιών (Δράση 14) καθώς και οι δράσεις προώθησης κοινών 
κανονιστικών προτύπων σε καταλύματα και υγειονομικά πρωτόκολλα (Δράση 5).

• Υψηλή σημασία στο κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» καταγράφουν οι δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας του 
προορισμού (Δράση 22).

• Σημαντικές αναδεικνύονται επίσης δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό όπως δράσεις 
ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 21, με χαμηλό βαθμό στο 
κριτήριο ωριμότητα/κόστος) και οι δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (Δράση 25).

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ψηφιακή προώθηση και προβολή 
του προορισμού έχει αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής»
(Δράσεις 19, 10, 11, 12, 13).
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