Προορισμός «Χαλκιδική»

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»

Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.
Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.
Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.
Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.
Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.
Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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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».
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση
•

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)

•

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)

•

Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης στον προορισμό

•
•

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

•

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)

Sun &
Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός &
Θρησκευτικός Τουρισμός

City
Break

MICE
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
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή /
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Sun & Beach και του Ναυτικού Τουρισμού.
Sun & Beach
• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με περίπου 250 ημέρες ηλιοφάνειας ανά έτος με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες
να παρατηρούνται από τον Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο (2οC - 10οC) και τις υψηλότερες να εμφανίζονται
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (23οC - 36οC)
• Εκτενής ακτογραμμή (~550 χλμ.) και πλήθος παραλιών (~1.000) με σημαντική ποικιλομορφία (π.χ. κολπίσκοι,
βραχώδεις ή / και αμμώδεις ακτές με έντονη βλάστηση στις παρυφές της ακτογραμμής), τοπίο και χρώματα
που θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς – ορισμένες παραλίες είναι προσβάσιμες από το οδικό δίκτυο και με
μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ Χαλκιδικής), αρκετές διαθέτουν ναυαγοσώστες, χημικές τουαλέτες, ράμπες
και τουαλέτες για ΑμεΑ και beach bar, ενώ άλλες είναι πιο ήσυχες και σχεδόν ερημικές

Ναυτικός Τουρισμός
Yachting - Σκάφη Αναψυχής
• Άριστες καιρικές συνθήκες, από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ηπειρωτική Ελλάδα
και γεωγραφική θέση που επιτρέπει περιήγηση στις Βόρειες Σποράδες και την Καβάλα

• 3 μαρίνες με Γαλάζια Σημαία (η δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Ελλάδα |
21,4% επί του συνόλου της χώρας), ενσωματωμένες σε υπερπολυτελή παραθαλάσσια
resort με υψηλού επιπέδου υποδομές, υπηρεσίες, συστήματα ασφάλειας, εφαρμογή
πρακτικών βιωσιμότητας και υπηρεσίες τροφοδοσίας που προσελκύουν τουρίστες
υψηλών εισοδημάτων και μπορούν να υποστηρίξουν την ναυσιπλοΐα σκαφών
αναψυχής:
• Μεγαλύτερη συγκέντρωση παραλιών με Γαλάζια Σημαία μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (85 –
17,1% επί του συνόλου της χώρας)
− Η Μαρίνα Miraggio με 50.000 τ.μ. θαλάσσιας επιφάνειας βάθους από 4,5 έως 10 μ.
• Εύκολη οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και κοντινή απόσταση από το αστικό
κέντρο της Θεσσαλονίκης και το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» (1h 19’ / 106 χλμ. μέχρι το Παλιούρι στην άκρη της
χερσονήσου της Κασσάνδρας, 1h 46’ / 128 χλμ. μέχρι την Τορώνη στην άκρη της χερσονήσου της Σιθωνίας, 1h
49’ / 117 χλμ. μέχρι την Ουρανούπολη κοντά στα διοικητικά σύνορα του Αγίου Όρους) γεγονός που επιτρέπει
την διασύνδεση και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach με άλλα τουριστικά προϊόντα (π.χ. City Break,
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός, MICE)
• Πολυτελή παραθαλάσσια resort με σύγχρονες υποδομές και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, διεθνή φήμη και
αναγνωρισιμότητα, ποικιλία επιλογών διαμονής που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια
(κυρίως χαμηλής / μεσαίας κατηγορίας και μικρής δυναμικότητας) και βίλλες και ανεπτυγμένο δυναμικό
τουριστικών καταλυμάτων (39.544 ξενοδοχειακά και ενοικιαζόμενα δωμάτια το 2019) με σχετικά υψηλή
συγκέντρωση στις υψηλές κατηγορίες με το ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων
δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων στο 34,1% το 2019
• Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για μεικτά τουριστικά development, όπως η ανακαίνιση του Porto Carras
Grand Resort (ιδιοκτησίας Dimera Group) σε συνδυασμό με την κατασκευή πολυτελών παραθεριστικών
κατοικιών εντός της έκτασης και η κατασκευή πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας 500 κλινών και
τουριστικού χωριού (~150 κατοικίες 200 τ.μ. έκαστη) στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας από την Μεντεκίδης
Κατασκευαστική

και 81 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη έως 40 μέτρα, υπερσύγχρονο σύστημα
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου νερού με λειτουργία κάρτας, σταθμό
ανεφοδιασμού καυσίμων και άντλησης αποβλήτων / λυμάτων, ράμπα ανέλκυσης /
καθέλκυσης σκαφών, υπηρεσίες 24ωρής φύλαξης, WiFi, συντήρηση σκαφών και
πλήθος γαστρονομικών επιλογών κ.α.

− Η Porto Carras Μαρίνα με 315 θέσεις για σκάφη από 5 έως 55 μ. με βάθος 5,5 μ.,
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος (296 μονάδες), σταθμό καυσίμων, παροχή νερού,
υπηρεσίες 24ωρής φύλαξης, συντήρηση και ενοικίαση σκαφών, WiFi και
καταστήματα εστίασης / λιανικής κ.α.
− Η Sani Μαρίνα με 32.000 τ.μ. θαλάσσιας επιφάνειας βάθους 3 μ., 215 ξεχωριστά
αγκυροβόλια για σκάφη έως 33 μ., τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμο νερό,
καύσιμα, αποχετεύσεις και σωλήνες αντιπυρικής προστασίας, WiFi, υπηρεσίες
24ωρής φύλαξης, συντήρηση και ενοικίαση σκαφών, πλήθος γαστρονομικών
επιλογών και καταστήματα λιανικής κ.α.

• Προβλεπόμενη δημιουργία νέας (χωροθετημένης και με εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους μαρίνας) στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας (τμήμα της επένδυσης
της Μεντεκίδης) χερσαίας έκτασης 3.660 τ.μ., εμβαδού θαλάσσιας ζώνης 18.410 μ. με
• Ζητήματα βασικών υποδομών (χαμηλή ποιότητα οδικού δικτύου και αδυναμίες στην ενδοπεριφερειακή
δυνατότητα ελλιμενισμού 44 σκαφών, μήκους από 8 έως 25 μ., δίκτυο
συνδεσιμότητα, ζητήματα υδροδότησης, διαχείρισης αστικών απορριμμάτων κ.α.) και μοντέλο τουρισμού που
ηλεκτροφωτισμού, παροχές πόσιμου νερού και ρεύματος, σύστημα
βασίζεται κατά κύριο λόγο στον μαζικό τουρισμό με χαμηλή προστιθέμενη αξία και έντονη εποχικότητα
πυροπροστασίας και δεξαμενή συγκέντρωσης καταλοίπων
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και του
MICE.
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
• Αρχαιολογικός χώρος των Αρχαίων Σταγείρων, της γενέτειρας του Αριστοτέλη, του αρχαίου
Έλληνα φιλόσοφου, δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ενός από τους πατέρες της
δυτικής διανόησης και φιλοσοφίας, και το άλσος του Αριστοτέλη, ένα θεματικό πάρκο με
πρωτότυπα διαδραστικά πειραματικά όργανα και εργαλεία που σχετίζονται με το έργο του
μέσα στη φύση σε υψόμετρο 500 μ. με θέα τον κόλπο της Ιερισσού και το όρος Άθως
• Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολύνθου, πόλης σχεδιασμένης με βάση το Ιπποδάμειο
πολεοδομικό σύστημα, το σπήλαιο των Πετραλώνων με φυσική ομορφιά και ανθρωπολογικό
και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον λόγω της ανακάλυψης κρανίου αρχανθρώπου ηλικίας
700.000 ετών, καθώς και αρχαία ιερά (Άμμωνα Δία κ.α.), πύργοι και αγροτικά / λαογραφικά
μνημεία, μοναστήρια και μουσεία (αρχαιολογικό μουσείο Ολύνθου, αρχαιολογικό μουσείο
Πολυγύρου, ανθρωπολογικό μουσείο Πετραλώνων κ.α.)
• Άγιο Όρος, η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη μοναστική πολιτεία του Ορθόδοξου
Χριστιανισμού, αυτοδιοικούμενο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, μεικτό (φύσης και
πολιτισμού) Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO και ο δεύτερος σημαντικότερος
θρησκευτικός / προσκυνηματικός προορισμός για τους ~300 εκατ. Ορθόδοξους, προσβάσιμο
μόνο από άντρες, με 20 μοναστήρια (υστεροβυζαντινές καστροπολιτείες) σε μοναδικό φυσικό
τοπίο και αυθεντική, κατανυκτική ατμόσφαιρα

MICE
• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος, τοπίο που συνδυάζει βουνό
και θάλασσα με έντονη βλάστηση, γαστρονομία, ζωντανή ατμόσφαιρα και ποικίλες επιλογές
διασκέδασης και δραστηριοτήτων αναψυχής για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών και
ταξιδιών κινήτρων κυρίως κατά την περίοδο από μέσα Μαΐου μέχρι και μέσα Οκτωβρίου
• Ασφαλής προορισμός σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση με ευκολία πρόσβασης από την
Ευρώπη και τα Βαλκάνια και κοντινή απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης που αποτελεί
εδραιωμένο προορισμό MICE και διαθέτει απευθείας αεροπορική συνδεσιμότητα με
σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές
• Υποδομές για διοργάνωση μικρών συνεδρίων και εκδηλώσεων MICE εντός του υφιστάμενου
ξενοδοχειακού δυναμικού (κυρίως εντός των μεγάλων πολυτελών integrated resorts) σε όλη
την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας
• Σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν (από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Οκτωβρίου) και εποχική
λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής που δημιουργεί
σημαντικές προκλήσεις στην ανάπτυξη του MICE, δεδομένης και της υψηλής δημοφιλίας της
Χαλκιδικής ως προορισμού αναψυχής κατά την καλοκαιρινή περίοδο

• Ορισμένες λαογραφικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και πολιτιστικά φεστιβάλ (π.χ. Φεστιβάλ
Κασσάνδρας, Φεστιβάλ Σάνη) τα οποία λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά την καλοκαιρινή
περίοδο
• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση και απήχηση (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις)
του υφιστάμενου πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου της Χαλκιδικής και της διεθνούς
φήμης και αναγνωρισιμότητας του Αριστοτέλη και του Αγίου Όρους για την προβολή και
προώθηση του προορισμού
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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».
Αξιολόγηση

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports &
Activities

Αιτιολόγηση
• 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)

Γαστρονομικός
Τουρισμός

• 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)

Τουρισμός
Ευεξίας

• 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)

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
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities.

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

• Πυκνά δάση πεύκων, βελανιδιών και καστανιών, ορεινοί όγκοι (Χολομώντας, Ίταμος, Άθως)
ορεινά λιβάδια και εντυπωσιακά τοπία φυσικού κάλους που συνδυάζουν το βουνό και τη
θάλασσα, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στον προορισμό, με βάση την εθνική και
διεθνή νομοθεσία, με 12 περιοχές Natura 2000, κατάλληλες για την ανάπτυξη εναλλακτικών
δραστηριοτήτων ήπιας έντασης και παρατήρησης της φύσης, που συνθέτουν έναν προορισμό
με πλούσιο οικολογικό ενδιαφέρον

• Το μοναδικό γήπεδο γκολφ της Βόρειας Ελλάδας με έκταση 77 εκταρίων, 18 οπές και
προδιαγραφές par-72 και σύγχρονες εγκαταστάσεις (που ωστόσο χρήζουν εργασιών
συντήρησης και αποκατάστασης) εντός του πολυτελούς resort Porto Carras στη Σιθωνία στο
οποίο διοργανώνεται και το διεθνώς αναγνωρισμένο τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro – Am &
Open με συμμετοχή και Ευρωπαίων επαγγελματιών παικτών

• Σειρά πρωτοβουλιών για τον καθαρισμό και τη σήμανση ολοκληρωμένου δικτύου
πεζοπορικών μονοπατιών / διαδρομών στην Περιφερειακή Ενότητα (π.χ. σηματοδότηση
δικτύου διαδρομών 130 χλμ. στην Κεντρική και Ανατολική Χαλκιδική από τον Δήμο
Αριστοτέλη) χαμηλής / μεσαίας δυσκολίας που θα αξιοποιεί με σεβασμό το φυσικό
περιβάλλον και τους πολιτιστικούς πόρους και θα δημιουργήσει ένα προϊόν θεματικού
τουρισμού με συμβολή στον εμπλουτισμό των κύριων τουριστικών προϊόντων και την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (και σε συνδυασμό με τον προορισμό «Θεσσαλονίκη»)

• Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου γηπέδων γκολφ εντός / πλησίον των πολυτελών resort της
Χαλκιδικής με σκοπό την αξιοποίηση του ηλιόλουστου και θερμού κλίματος κατά τους
περισσότερους μήνες του χρόνου, του μοναδικού φυσικού τοπίου που συνδυάζει βουνό και
θάλασσα, καθώς και των αναβαθμισμένων υποδομών προσβασιμότητας του αεροδρομίου
«Μακεδονία» με σκοπό την προσέλκυση επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών (με
αυξημένη μέση δαπάνη) και διεθνών διοργανώσεων γκολφ για την διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• Εκτεταμένη ακτογραμμή κατάλληλη για υπαίθριες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής στη
θάλασσα με σχετικές επιχειρήσεις και ιδανικός προορισμός για καταδυτικές εξορμήσεις
(χερσόνησος Κασσάνδρας: νησάκι Κέλυφος, μεταξύ Κασσάνδρας και Σιθωνίας στη μέση του
Τορωναίου κόλπου με κρυστάλλινα νερά και ποικιλομορφία βυθού, Πόρτο Βαλίτσα στον όρμο
του Παλιουρίου με απότομα βράχια και γκρεμούς, Όρμος Κουρσάρου, ανατολικά του όρμου
Παλιουρίου, Περιοχή Λουτρά Αγίας Παρασκευής με εντυπωσιακό βραχώδη βυθό και Περιοχή
Νέας Ποτίδαιας με θαλάσσιο ενδιαφέρον) και 3 ναυάγια (πλοίο ΜΥΤΙΛΗΝΗ στον όρμο Κύψας
Κασσάνδρας, το Ατμοκίνητο ιστιοφόρο M/S ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στο Ποσείδι και το τουρκικό ναυάγιο
στο Καλαμίτσι) που βρίσκονται στη λίστα με τα 91 ναυάγια που πρόσφατα απελευθερώθηκαν
μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού & Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) και είναι
ανοιχτά για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού και του
Τουρισμού Ευεξίας.
Γαστρονομικός Τουρισμός
• Διακεκριμένα εστιατόρια που έχουν συγκεντρώσει διακρίσεις στον εθνικό θεσμό των Χρυσών
Σκούφων (εστιατόρια με Χρυσό Σκούφο: Fresco στο ξενοδοχείο Sani Dunes, Tomata στο Sani
Marina, Treehouse στο ξενοδοχείο Ekies All Senses Resort στη Βουρβουρού, Squirrel στο
ξενοδοχείο Danai Beach Resort, εστιατόρια με διάκριση Top Notch: Bubo Fine Dining
Restaurant στο Ekies All Senses Resort, Kamares by Spondi στο Eagles Palace στην
Ουρανούπολη, Μαρίνα στην Ποτίδαια, Water Restaurant στο Sani Asterias) που παρέχουν
στον επισκέπτη υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες, βασισμένες στην παραδοσιακή,
αλλά και μοντέρνα ελληνική κουζίνα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εστίασης σε ένα
καλαίσθητο περιβάλλον
• Υπό ανάπτυξη πρωτοβουλία σήματος Μακεδονικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με σκοπό την διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού, την
ανάδειξη της παραδοσιακής γαστρονομίας, την προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού και
την πιστοποίηση επιχειρήσεων εστίασης, που σερβίρουν εδέσματα με πρώτες ύλες από το
καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας προετοιμασμένα με παραδοσιακές συνταγές
• Πλήθος τοπικών εστιατορίων, ταβερνών, μεζεδοπωλείων, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (ελιές, λάδι),
παραδοσιακά παντοπωλεία και καταστήματα τροφίμων / ποτών

Τουρισμός Ευεξίας
• Ύπαρξη δύο Ιαματικών Φυσικών Πόρων αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Υπουργείο
Τουρισμού στη χερσόνησο της Κασσάνδρας:
− Υδροθεραπευτήριο των Λουτρών Αγ. Παρασκευής πιστοποιημένο ως εγκατάσταση
Ιαματικού Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού με υποδομές όπως εσωτερική /
εξωτερική πισίνα με θαλασσινό ιαματικό νερό, σάουνα, χαμάμ κ.α. και υπηρεσίες όπως
θεραπείες μασάζ, που, ωστόσο χρήζει αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, βελτίωση της
οδικής συνδεσιμότητας και της προσφοράς καταλυμάτων στον τοπικό οικισμό
− Myrthia Thermal Spa, ένα κέντρο ευεξίας με υπερσύγχρονες υποδομές (π.χ. πισίνες, spa,
χαμάμ, σάουνα, χώρο άσκησης) συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ. που παρέχει υψηλού
επίπεδου εμπειρίες ευεξίας και τροφοδοτείται από το θαλασσινό νερό και την γεωθερμική
πηγή του Νερού του Κανίστρου που αναβλύζει εντός του Miraggio Resort
• Κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό σε ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες και
παροχή υπηρεσιών spa, θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπείας και άλλων θεραπειών
αναζωογόνησης και περιποίησης, συνδυασμένες με μενού φαγητού / ποτών, σε αρμονία με το
concept της ευεξίας

• Ορισμένα επισκέψιμα αγροκτήματα, αγροτουριστικοί ξενώνες / καταλύματα
• Αμπελώνες και οίνοι ΠΟΠ (Πλαγιές Μελίτωνα) και ΠΓΕ (Χαλκιδική, Σιθωνία, Άγιον Όρος), πόροι
και δραστηριότητες οινοτουρισμού, όπως επισκέψιμα οινοποιεία (κτήμα Κλαούντια
Παπαγιάννη, κτήμα Λειβαδιώτη, κτήμα Τσάνταλη, κτήμα Πόρτο Καρράς, ο μεγαλύτερος
αμπελώνας οργανικής καλλιέργειας στην Ελλάδα κ.α.) στην Δυτική Ακτή (Νέα Προποντίδα,
Άγιος Παύλος), στην Σιθωνία, στην Ορεινή Χαλκιδική (Αρναία, Μαραθούσα) και στο Άγιο Όρος
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Χαλκιδική» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.
Α/Α

1

2

3

Κριτήρια

Προσβασιμότητα &
συνδεσιμότητα

Κύρια τουριστικά
προϊόντα

Συμπληρωματικά
τουριστικά προϊόντα

Βάρος
κριτηρίου

35%

25%

10%

Βαθμολογία

Σχόλια

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 | ΑθήναΘεσσαλονίκη-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

2,2

• 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

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
• Sports & Activities (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%

Συνολική βαθμολογία προορισμού

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

2,8 / 5,0
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Στρατηγική και Σχέδια Δράσης

14

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.

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

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)

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

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

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

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

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

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

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

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

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός Ευεξίας

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο /
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
16

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.1.1. Αναβάθμιση οδικού δικτύου και ενίσχυση
προσβασιμότητας του προορισμού

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας

•
•
•
•

•
1.1.3. Αναβάθμιση & επέκταση του δικτύου ΜΜΜ
και των συγκοινωνιακών σταθμών και βελτίωση •
της συνδεσιμότητας
•
•
•
1.1.4. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας
της Χαλκιδικής για άτομα με αναπηρία και
μειωμένη κινητικότητα

•
•

1.1.5. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας •
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών
•
περιοχών του προορισμού

Εκκίνηση και ολοκλήρωση των έργων διαπλάτυνσης τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Α24 (~1,2 χλμ. πριν από τη γέφυρα της Ποτίδαιας που έμεινε
εκτός του προηγούμενου έργου) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο
Επέκταση του Αυτοκινητοδρόμου Α24 από την Κασσανδρεία προς το Πευκοχώρι και το Παλιούρι
Διασύνδεση της εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης με τη Θέρμη και την χερσόνησο της Σιθωνίας σε συνδυασμό με το δρόμο Θέρμης –
Πολυγύρου για την αποσυμφόρηση του Αυτοκινητοδρόμου Α24 ή κατασκευή καινούργιου δρόμου από Νέα Μουδανιά έως Νικήτη Σιθωνίας
Προώθηση της υλοποίησης των έργων βελτίωσης, αναβάθμισης και επισκευής της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης - Ιερισσού στο τμήμα από τα όρια
της ΠΕ Θεσσαλονίκης μέχρι Αρναία
Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Χαλκιδική
− Κάθετος άξονας σύνδεσης Εγνατίας Οδού με τον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής ή βελτίωση υπάρχουσας σύνδεσης μέσω επαρχιακής οδού
Παλαιοτέρας - Απολλωνίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης)
− Ύπαρξη παλαιάς μελέτης για κάθετο άξονα (προ 10ετιας) και ανάγκη υλοποίησης μελέτης βελτίωσης επαρχιακής οδού Παλαιοχώρας – Απολλωνίας
(ΠΕ Θεσσαλονίκης)
Ολοκλήρωση μελέτης οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου – Γοματίου – Ιερισσού – Ουρανούπολης
Διαπλάτυνση δρόμου Τρυπητής- Ουρανούπολης με προσθήκη πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου και φωτισμού
Βελτίωση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε Ουρανούπολη και Αμμουλιανή με τρόπο που να συνάδει στις ανάγκες του επιβατικού έργου που
διαχειρίζονται κατά την τουριστική περίοδο
Ανάπτυξη υδατοδρομίων σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα / resorts (τον Μάρτιο 2021 αδειοδοτήθηκε το πρώτο ιδιωτικό υδατοδρόμιο στο ξενοδοχειακό
συγκρότημα Miraggio Thermal Spa Resort) καθώς και σε υδάτινες επιφάνειες / περιφερειακούς λιμένες που θα επιτρέπουν τη μεταφορά επισκεπτών
χωρίς να προκαλούν όχληση σε λουόμενους, προσφέροντας νέες δυνατότητες διασύνδεσης της Χαλκιδικής με τη Θεσσαλονίκη, τα παράλια της
Κατερίνης, το Βόλο, προορισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αλλά και με προορισμούς που δεν έχει απευθείας πρόσβαση,
όπως τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου και οι Σποράδες
Αναβάθμιση τοπικών συγκοινωνιακών σταθμών / κέντρων Ιερισσού, Αρναίας, Μ.Παναγίας, Ολυμπιάδας
Αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των δρομολογίων, καθώς και της χωρητικότητας των λεωφορείων με σκοπό την βελτίωση της
ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας
Προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, εγκατάστασης Wi-Fi στα λεωφορεία και αξιοποίησης της
τηλεματικής για την παρακολούθηση δρομολογίων, τον καλύτερο προγραμματισμό και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού
Βελτίωση της συνδεσιμότητας μέσω των ΚΤΕΛ (με πιθανή λύση την δημοπράτηση συγκεκριμένων διαδρομών σε ιδιώτες το οποίο απαιτεί επανεξέταση
του νομοθετικού πλαισίου) τόσο στο εσωτερικό της ΠΕ Χαλκιδικής όσο και με τη Θεσσαλονίκη και απευθείας με το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Βελτίωση τουριστικών υποδομών για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη
κινητικότητα
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης αστικού περιβάλλοντος (π.χ. Νέα Μουδανιά, Πολύγυρος, Νικήτη, Κασσανδρεία, Ιερισσός) για άτομα με αναπηρία
και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών,
απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.
Περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα και εξυγίανση υφιστάμενων άναρχων συγκεντρώσεων
παραθεριστικής κατοικίας
Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης
σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου,
Αναβάθμιση &
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος
προώθηση τουριστικού
τουριστικής προβολής και προώθησης
προϊόντος

Στρατηγικές δράσεις
•

•
•

•
•
•
•
•
1.2.2. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των
επισκεπτών

•
•
•
•
•
•
•
•

•
1.2.3. Εμπλουτισμός των κύριων και
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού
•
•
•
1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό •
επίπεδο
•

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Χαλκιδική» στο
πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του προορισμού ανά
προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών
εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας
Καμπάνιες και δικτυώσεις σε αγορές-στόχους του εξωτερικού (wine clubs, περιπατητικές δομές, μουσειακά δίκτυα, κ.α.)
Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να
διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους
τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε βασικές αγορές, αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/
ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό
Συμμετοχή μαζί με τοπικά τουριστικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market Λονδίνου, ITB
Βερολίνου) και εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις σχετικά π.χ. με ταξίδια πολυτελείας, γαστρονομία στις οποίες θα αποστέλλονται στελέχη του
τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια
Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με εφαρμογή εύρους εργαλείων, όπως η δυναμική τιμολογιακή πολιτική από ιδιωτικές επιχειρήσεις τουρισμού
και δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται τουριστικά αξιοθέατα, η επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων εκτός της περιόδου αιχμής, η λειτουργία
περισσότερων επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
Υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες με
έρευνα για πιθανές αγορές στόχους και στόχευση σε αεροπορικές εταιρείες που έχουν εισάγει νέους προορισμούς στα δρομολόγια τους
Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου προβάλλοντας αναξιοποίητα τουριστικά προϊόντα του προορισμού
Δυναμική αξιοποίηση του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση του προορισμού «Χαλκιδική» ως κινηματογραφικού
προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς
Αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και ιδίως των λοιπών καταλυμάτων του προορισμού
Προώθηση και στήριξη αναγκαίων υποδομών σε ξενοδοχεία που θα υποβοηθήσουν την επέκταση της τουριστικής περιόδου (π.χ. εσωτερικές πισίνες,
κλειστοί αθλητικοί χώροι άθλησης κτλ.)
Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Χαλκιδικής
Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού
Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις
Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης (seamless) μετάβασης των επισκεπτών από τo αεροδρόμιο «Μακεδoνία» στο κατάλυμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
ανάγκης χρήσης πρόσθετου τρόπου μεταφοράς (π.χ. άφιξη με αεροπλάνο στον προορισμό και χρήση τραίνου/λεωφορείου) στον προορισμό (->
μεταφορά αποσκευών από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα)
Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η
σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση
Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)
Συνεργασία με tour operators και OTAs για την ανάπτυξη και προώθηση τουριστικών πακέτων που θα συνδυάζουν την Θεσσαλονίκη με την Χαλκιδική
(συνδυασμός προϊόντος City Break και Sun & Beach)
Προαγωγή θεματικού τουρισμού (πολιτιστικός, προσκυνηματικός, αθλητικός / υπαίθριων δραστηριοτήτων, οικοτουριστικός, οινικός, γαστρονομικός,
καταδυτικός) μέσω ανάπτυξης θεματικών πακέτων που θα τον συνδέουν με το κύριο τουριστικό προϊόν της περιοχής στην πώληση (ξενοδοχείο +
δραστηριότητα) και προσφορών χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months)
Δράσεις εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος δίνοντας έμφαση στον εναλλακτικό / θεματικό τουρισμό και
συγκεκριμένα, στον Περιπατητικό και Ποδηλατικό Τουρισμό μέσα από τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων σχετικών διαδρομών
Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού
(π.χ. ενοικίασης αυτοκινήτων, πώλησης τουριστικών ειδών, τουριστικών πρακτόρων), καθώς και ως προς την λειτουργία καταστημάτων και άλλων
τουριστικών υπηρεσιών εκτός της περιόδου τουριστικής αιχμής
Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί
πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, οινοποιοί κτλ.) για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

•
Ψηφιακή αναβάθμιση & 1.3.1. Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες
μετασχηματισμός
και επιχειρήσεις

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

•
•
•
•
•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε
τουριστικούς πόλους του προορισμού

•

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και
αειφορικού προορισμού και προστασία του
περιβάλλοντος

•
•
•
•
•
•
•

•
1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας •
•

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 (π.χ.
τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη
Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών (Destination Management System) από τους κλάδους αερομεταφορών,
εστίασης, καταλυμάτων κ.α.
Ανάπτυξη πλατφόρμας με δυνατότητα φιλοξενίας, μεταξύ άλλων, εταιρειών που προσφέρουν τουρισμό εμπειρίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων
στοχεύοντας σε συγκεκριμένες αγορές ανά προϊόν και σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών (π.χ. Millennials / Gen Z)
Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel)
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση και αποδοτικότητα ενεργειών προώθησης και προβολής
Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση εμπειρίας του καταναλωτή
αλλά και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στον προορισμό
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα,
έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας
και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
− Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη
Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση
διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων
Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, και αξιοποίηση των έξυπνων εφαρμογών προς αυτή τη κατεύθυνση (π.χ.
βελτιστοποίηση δρομολογίων, αισθητήρες χωρητικότητας στους κάδους κτλ.)
Εκκίνηση και υλοποίηση του έργου για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης εντός της ΠΕ
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, ιδίως στους τουριστικούς πόλους του
προορισμού (π.χ. Νικήτη, Καλλιθέα)
Μέριμνα για την κατά τόπους προώθηση και αξιοποίηση του ναυτικού τουρισμού μέσω της ενοικίασης σκαφών μικρής δυναμικότητας (επομένως χωρίς
την ανάγκη διπλώματος ταχυπλόου) σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού (π.χ. Βουρβουρού)
Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα στις δυτικές ακτές από την Καλλικράτεια
μέχρι τα Μουδανιά, στις νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές ακτές της Κασσάνδρας, τις νοτιοδυτικές ακτές της Σιθωνίας και τις ακτές του Αγίου Όρους.
Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον εμπλουτισμό
της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος
Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών. Επαναξιολόγηση του μοντέλου τουριστικης ανάπτυξης σε περιοχές όπου παρατηρείται υπερσυγκέντρωση
τουριστικής δραστηριότητας και σημειακή άσκηση πιέσεων στην φέρουσα ικανότητα του προορισμού
Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους της Περιφερειακή Ενότητας
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 1.5.1. Στήριξη ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων και •
δικτύωσης των τουριστικών επιχειρήσεων
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας 1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση
•
ρυθμιστικού πλαισίου

1.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης των επαγγελματιών του
τουριστικού τομέα

1.5.4. Ενίσχυση / υποστήριξη της

επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης
καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του
τουριστικού τομέα
Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος

•

Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

•

Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και διασύνδεσή
τους με την αγορά μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις

•

Πιστοποίηση πακέτων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, τη
γνώση ξένων (και μη ευρωπαϊκών) γλωσσών, σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία σε εξειδικευμένα προϊόντα (π.χ. luxury tourism management, ανάπτυξη
θεματικών διαδρομών) και γενικότερα την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων, καθώς και
στις απαιτήσεις σε σχέση με θεματικά τουριστικά προϊόντα

•

Προώθηση πιστοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας (π.χ. συνοδοί υπαίθριων / θαλάσσιων δραστηριοτήτων,
επαγγελματίες της φιλοξενίας και της εστίασης, επαγγελματίες στις ξενοδοχειακές/ακτοπλοϊκές κρατήσεις κτλ.)

•

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

•

Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση αυξημένων αναγκών κατά την περίοδο αιχμής

•

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας τους

•

Προώθηση πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

•

Συμβουλευτική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών
και καινοτομιών, εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και
προβολής κ.α.
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

•
2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς
Sun & Beach της Χαλκιδικής και της
συνδεσιμότητας εντός της ΠΕ, καθώς και με την •
Θεσσαλονίκη
•
•
2.1.2. Βελτίωση και αξιοποίηση υποστηρικτικών
υποδομών του προϊόντος Sun & Beach
•
•
•
•

2.1.3. Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν την •
εύκολη προσβασιμότητα για όλους στις
παραλίες
•
•
•
2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun &
Αναβάθμιση &
Beach της Χαλκιδικής
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

•

•
•
•
2.2.2. Ανάπτυξη / ενσωμάτωση δράσεων
εναλλακτικού τουρισμού στις υφιστάμενες
υπηρεσίες μαζικού τουρισμού

•

2.2.3. Συνδυασμός μαζικού τουρισμού Χαλκιδικής με
τα τουριστικά προϊόντα κοντινών προορισμών

•

Βελτίωση της συνδεσιμότητας μέσω των ΚΤΕΛ (με πιθανή λύση την δημοπράτηση συγκεκριμένων διαδρομών σε ιδιώτες το οποίο απαιτεί επανεξέταση
του νομοθετικού πλαισίου) τόσο στο εσωτερικό της ΠΕ Χαλκιδικής όσο και με τη Θεσσαλονίκη και απευθείας με το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ μέσω ηλεκτρονικής έκδοση εισιτηρίων, εγκατάστασης Wi-Fi στα λεωφορεία και αξιοποίησης της
τηλεματικής για την παρακολούθηση δρομολογίων, τον καλύτερο προγραμματισμό και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού
Εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου (ενδεικτικά, Κασσάνδρα: τμήμα από Καλλιθέα μέχρι Παλιούρι, Σιθωνία: έλλειψη αυτοκινητοδρόμου)
Αναβάθμιση / ανακαίνιση ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς ο αριθμός τους στην ΠΕ Χαλκιδικής είναι σημαντικός και συγκεντρώνεται στις χαμηλές
κατηγορίες. Η αναβάθμισή τους θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και θα αυξήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης τις βραχυχρόνιας τάσης
που παρατηρείται λόγω της πανδημίας COVID-19 για αποφυγή της πολυκοσμίας στα καταλύματα
Αναβάθμιση / ανακαίνιση υπαρχόντων ξενοδοχειακών μονάδων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την συνακόλουθη αύξηση της ποιότητας
του προϊόντος αλλά και της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών
Προώθηση ανάπτυξης περισσότερων ξενοδοχειακών υποδομών υψηλού επιπέδου (5*) και ικανοποιητικής δυναμικότητας για την ικανοποίηση της
αύξουσας ζήτησης και αξιοποίηση της παρατηρούμενης δυναμικής
Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο
Αναβάθμιση / βελτίωση / ήπια αξιοποίηση των ακτών και των ελεύθερων παραλιών του προορισμού με στόχο την ανάπτυξη/αναβάθμιση κατάλληλων
υποστηρικτικών υποδομών –ιδιαίτερα στις ελεύθερες παραλίες (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα), την
παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά: χώροι αναψυχής, εγκαταστάσεις άθλησης, παιδότοποι, βοηθητικοί χώροι, χώροι διημέρευσης, χώροι πρασίνου,
εστιατόρια, αναψυκτήρια) και εμπειριών (π.χ. μοναδικότητα του θερινού κινηματογράφου) υψηλής ποιότητας βάσει σχεδιασμού που τηρεί τις αρχές
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων
Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση της σήμανσης και
τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις παραλίες του
προορισμού
Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για ΑμεΑ ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο
Κατασκευή ειδικών ανελκυστήρων ή ανυψωτικών εξεδρών σε περίπτωση ανισόπεδου εδάφους, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην παραλία για όλους
Παρουσία ναυαγοσώστη και πληροφορίες για το κοινό στην είσοδο της παραλίας και στον ιστότοπο του δήμου, με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους
προσβασιμότητας και τις υπηρεσίες υποστήριξης που διατίθενται
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
Προώθηση και προβολή των ξενοδοχειακών υποδομών της Χαλκιδικής υψηλής κατηγορίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Προώθηση και προβολή της δυνατότητας που προσφέρει η Χαλκιδική για αποφυγή της πολυκοσμίας στο χώρο κατάλυσης ένεκα του πλήθους
ανεξάρτητων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων που εντοπίζονται στην ΠΕ κοντά στο παράκτιο μέτωπο, αξιοποιώντας την σχετική βραχυχρόνια τάση που
φαίνεται να παρατηρείται λόγω της πανδημίας COVID-19
Περαιτέρω προώθηση των πιστοποιημένων παραλιών της Χαλκιδικής με Γαλάζια Σημαία, ανάδειξη της υψηλής συγκέντρωσης βραβευμένων παραλιών
σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βασικό στοιχείο της τοποθέτησης του προορισμού στην παγκόσμια τουριστική αγορά
Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach με σημεία θρησκευτικού / πολιτιστικού
ενδιαφέροντος (π.χ. Άγιο Όρος, Σπήλαιο Πετραλώνων, Όλυνθος, Ιερά Μονή Ζυγού), την υψηλού επιπέδου γαστρονομία, τις υπηρεσίες ευεξίας και
χαλάρωσης, τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης (π.χ. πεζοπορικές / ποδηλατικές διαδρομές, γκολφ) καθώς και τις θαλάσσιες
δραστηριότητες (π.χ. καταδύσεις)
Δράσεις συνδυασμένης προώθησης του τουριστικού προϊόντος Χαλκιδικής με κοντινούς προορισμούς, ιδιαίτερα για τους shoulder μήνες ώστε να
αμβλυνθεί η εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος Χαλκιδικής (ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το MICE / City Break τουρισμό της Θεσσαλονίκης)
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμός

Στρατηγικές δράσεις
•

•
2.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

•
•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της
περιβαλλοντικής διαχείρισης των παραλιών

•
•
•
•
•

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

2.5.1. Προώθηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας και
διασφάλισης ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών στις περιοχές ενδιαφέροντος

•
•
•

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- με
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά,
αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία
ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η
δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας
Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών για την προβολή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της κατηγορίας Sun & Beach
Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων
μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes)
Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών (POS terminal and retail systems) στο σύνολο των οργανωμένων παραλιών για την αποδοχή ηλεκτρονικών
πληρωμών
Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της
Χαλκιδικής
Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων,
περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.)
Δημιουργία/ προσαρμογή τακτικού προγράμματος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αυξανόμενη δυναμική και επισκεψιμότητα της
Χαλκιδικής
Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης (ράμπες πρόσβασης, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ασφαλείς διαβάσεις με κατάλληλη σήμανση
/πληροφόρηση / ειδοποίηση και για ΑμεΑ από το δημόσιο δρόμο στην παραλία και ανάπτυξη κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών δομών (π.χ.
υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, αποδυτήρια, ντουζιέρες, σκίαστρα, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα) όπου υπάρχουν ελλείψεις
Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών (π.χ. σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου κι εξόδου από τη θάλασσα,
εξατομικευμένης καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης) σε ΑμεΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα σε
οργανωμένες και μη οργανωμένες παραλίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα
Προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών
Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των οργανωμένων παραλιών
Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Sun & Beach (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) και εκπαιδευτών που
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
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Ναυτικός Τουρισμός

Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

3.1.1. Δημιουργία / επέκταση κατάλληλων υποδομών •
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής
•
•
•

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

3.1.2. Αστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου
λιμένων / μαρίνων
3.2.1. Στοχευμένη προώθηση, προβολή και ανάδειξη
του προϊόντος Ναυτικού τουρισμού

•
•
•
•
•
•
•

3.2.2 Ενίσχυση του δικτύου τουριστικών λιμένων και •
εξέταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης με κοντινούς
προορισμούς
•
Ψηφιακή αναβάθμιση & 3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμός

•
•
•
•

Συντήρηση, αναβάθμιση αλιευτικών / τουριστικών καταφυγίων και λιμένων
Κατασκευή χερσαίων και λιμενικών έργων βελτίωσης και επέκτασης του λιμένα Νέων Μουδανιών για σκάφη αναψυχής
Επέκταση & ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής σε υπάρχοντες λιμένες / μαρίνες στις περιοχές της
Ουρανούπολης, Αμμουλιανής και Ακάνθιου Κόλπου (Ιερισσού)
Επέκταση του δικτύου των θέσεων ελλιμενισμού / αγκυροβολίων σκαφών αναψυχής ή / και ανάπτυξη / επέκταση μαρίνων χωρίς σημαντική
περιβαλλοντική επιβάρυνση στις χερσονήσους της Χαλκιδικής, ώστε να δημιουργηθεί ένα νοητός θαλάσσιος δρόμος για τα σκάφη αναψυχής που να
ενώνει την Κεντρική Μακεδονία από την ΠΕ Σερρών μέχρι την ΠΕ Πιερίας και θα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες κατά το μέγιστο κάθε 50-60 ναυτικά
μίλια θαλάσσιας διαδρομής
Αναβάθμιση υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών και ασφαλείας σε λιμένες / μαρίνες και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε σκάφη αναψυχής
Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες και τις μαρίνες της Χαλκιδικής για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής
εμπειρίας των επισκεπτών των σκαφών αναψυχής
Ενίσχυση προβολής και προώθησης της Χαλκιδικής σε σχέση με τον Ναυτικό Τουρισμό και δημιουργία τουριστικών πακέτων που θα προωθούν το
πλήθος επιλογών που προσφέρει ο προορισμός, καθώς και την αίσθηση ιδιωτικότητας, αξιοποιώντας την σχετική τάση που αναπτύσσεται λόγω της
πανδημίας του COVID-19
Προβολή του πολιτιστικού, θρησκευτικού και γαστρονομικού πλούτου της Χαλκιδικής και στοχευμένη σύνδεση του με τους προορισμούς του
τουρισμού σκαφών αναψυχής στην ΠΕ (προώθησή των σχετικών επιλογών που έχουν οι τουρίστες των σκαφών αναψυχής πριν την άφιξη τους μέσω
σχετικής ψηφιακής πύλης διαθέσιμης σε φορητές συσκευές και υπολογιστές μέσω διαδικτύου)
Ανάπτυξη υπηρεσιών συντήρησης και προώθηση συνεργασιών για εργασίες επισκευής των σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα
Οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων προβολής με στόχευση στις κυριότερες αγορές ιδιωτικών σκαφών αναψυχής (Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής,
Κεντρικής Ευρώπης, Σκανδιναβίας, Μέσης Ανατολής / Περσικού Κόλπου και Βορείου Αφρικής)
Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής, συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα, αξιοποίηση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ψηφιακών καναλιών για την προώθηση και προβολή του τουρισμού σκαφών αναψυχής στην Χαλκιδική
Εξέταση της προοπτικής διασύνδεσης Χαλκιδικής-Πιερίας μέσω των λιμανιών Ν. Μουδανιών και Λιτοχώρου για την αύξηση των συνεργειών μεταξύ
τους
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές και διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, σημεία
ενδιαφέροντος) και τη διευκόλυνση κρατήσεων θέσεων, σύγκρισης χρεώσεων μεταξύ μαρίνων και πληρωμής υποχρεώσεων / τελών κτλ. στους
τουριστικούς λιμένες
Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων yachting, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές
και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο - με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, η συμφόρηση
στα λιμεναρχεία και η ταλαιπωρία των επισκεπτών
Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και μαρίνων στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και
χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους
Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και
μαρίνων και την απομακρυσμένη διαχείριση υποδομών ελλιμενισμού και προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού σκαφών μέσω φορητών
συσκευών
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων
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Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Στρατηγικές κατευθύνσεις
3.4.1. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Ναυτικού
Τουρισμού

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

3.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις του κλάδου

•
•

3.5.2. Στήριξη ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων και •
δικτύωσης
•

3.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης των επαγγελματιών του
τουριστικού τομέα

•
•
•
•
•

Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη) το οποίο
σχετίζεται με το yachting και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς
στην Χαλκιδική
Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων (ιδιαίτερα όσον αφορά την διαχείριση των λυμάτων), την περιβαλλοντική αναβάθμιση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του τουρισμού των σκαφών αναψυχής, και γενικά του θαλάσσιου
τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές)
Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού
Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για
το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα)
Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη της αύξησης των θέσεων
ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές)
στον προορισμό
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων
Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των σκαφών και σύνδεση με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις
αρχές αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας
Προώθηση συμμετοχής τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογή πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης
Mentoring επιχειρηματιών του τομέα (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων) σχετικά με την περιβαλλοντική αειφορία
Μέριμνα/πρόβλεψη για την αειφορική διαχείριση του προορισμού ως προς το ναυτικό τουρισμό και την ενοικίαση μικρών τουριστικών σκαφών στον
κόλπο της Σιθωνίας (Βουρβουρού), όπου παρατηρείτε υπέρ προφορά -πάνω από τη φέρουσα ικανότητα του κόλπου, ειδικά ανάμεσα στο σύμπλεγμα
των νησίδων- με αποτέλεσμα να δημιουργείτε συνωστισμός, να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος (καθώς δεν χρειάζεται ειδικό δίπλωμα για
την ενοικίαση) και κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων με αντίστοιχη επιβάρυνση του συνολικού θαλάσσιου περιβάλλοντος
Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα του Ναυτικού Τουρισμού στην Χαλκιδική
Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών
Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό
Τουρισμό και συγκεκριμένα τα σκάφη αναψυχής
Στήριξη και προώθηση της ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον Ναυτικό Τουρισμό, τις απαιτήσεις όσον αφορά τις
υπηρεσίες του κλάδου των σκαφών αναψυχής και τις απαιτούμενες συνέργειες για την απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος
Εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα σκαφών αναψυχής και σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
Προώθηση πιστοποίησης πληρωμάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ιδανικά η εισαγωγή του Qualifications Requirements για Skippers, η οποία έχει
ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα (Ισπανία, Ιταλία)
Πιστοποιημένη κατάρτιση των απασχολούμενων στα σκάφη και mentoring επιχειρηματιών του τομέα (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων),
καθώς το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει μεγάλο και συγκριτικό πλεονέκτημα για το ελληνικό yachting
Πιστοποίηση των εταιρειών του κλάδου σκαφών αναψυχής τόσο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών τους όσο και ως προς τις πρακτικές
βιωσιμότητας και αειφορίας
Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
4.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών

4.1.2. Αναβάθμιση επιλεγμένων μουσείων και
μνημείων

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•
•
•

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού,
Αναβάθμιση &
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
4.2.2. Επαναπροσδιορισμός της αυθεντικής
πολιτισμικής ταυτότητας προορισμού και
•
σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου •
εμπειριών και δραστηριοτήτων
•
•
4.2.3. Ανάδειξη και εμπλουτισμός προϊόντος μέσω
πολιτιστικών φεστιβάλ και άλλων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεις εθνικής / διεθνούς εμβέλειας

Δημιουργία τακτικού προγράμματος αναστήλωσης, εξωραϊσμού και κατάλληλης συντήρησης των πολιτιστικών πόρων της Χαλκιδικής
Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)
Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων
Αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων (π.χ. Διώρυγα Ξέρξη, Αμμουλιανή, Άλσος Αριστοτέλη, Σπίτι Ζορμπά στο Παλαιοχώρι, Μουσείο
Μεταλλευτικής Ιστορίας στη Βίλλα Μποδοσάκη, κ.α.), αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Αρχαία Στάγειρα, Κάστρο Νέπωσι, Σιδηροκαύσια, Αρχαίο Ιερό
Ουρανούπολης κ.α.) και προσκυνηματικών χώρων (π.χ. Μεγάλη Παναγιά)
Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας και κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών δομών (π.χ. τουαλέτες, βεστιάρια) όπου υπάρχουν ελλείψεις (με
έμφαση στις υποδομές για άτομα με μειωμένη κινητικότητα)
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. καταστήματα δώρων και εστίασης / σίτισης
υψηλού επιπέδου)
Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που
θεματοποιούν και συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη
Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων και πόλων πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος
Διασύνδεση των πολιτιστικών μνημείων και των αρχαιολογικών πόρων της Χαλκιδικής και της ευρύτερης Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένης υψηλού
επιπέδου Πολιτιστικής Διαδρομής που θα εκμεταλλεύεται το δίκτυο πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών που βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού /
ανάπτυξης
Δημιουργία διαδρομών θρησκευτικού / προσκυνηματικού τουρισμού με μείζονα κόμβο το Άγιο Όρος
Προώθηση και ενίσχυση συμπράξεων μεταξύ των δρώντων των τομέων τουρισμού, πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών για την διασύνδεση και
προβολή του τουριστικού προϊόντος
Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινή σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και
επιχειρήσεων
Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού
με το κύριο τουριστικό προϊόν του προορισμού (Sun & Beach), αλλά και με τον τουρισμό σκαφών αναψυχής και το προϊόν MICE, με στόχο τη
διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος του
προορισμού με τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό
Δυναμική αξιοποίηση του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση του προορισμού «Χαλκιδική» ως κινηματογραφικού
προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς
Προώθηση παραδοσιακού / λαογραφικού τουρισμού (τοπική κουλτούρα και παραδόσεις, λαογραφικές ιδιαιτερότητες, θεματικές διαδρομές)
Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου)
Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών
απαιτητικών τουριστών
Προώθηση πολιτιστικών εμπειριών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι επισκέπτες (συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε
ανασκαφές και αρχαιολογικές δραστηριότητες αποκατάστασης μνημείων)
Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο υποβοηθώντας την χρονική επέκτασή της
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
τεχνολογιών για την ενίσχυση Πολιτιστικού &
μετασχηματισμός

Στρατηγικές δράσεις
•

Θρησκευτικού Τουρισμού

•

4.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

•

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 προορισμό- με
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική
Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων
Χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και
ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές
οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με
σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική
προσέγγιση του πολιτισμού

•
•

Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της ΠΕ και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων
μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes)
Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών
Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών

4.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς

•

Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

4.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού
& Θρησκευτικού Τουρισμού

•
•

Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού
Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος

4.5.2. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων

•

Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό τουρισμό για την επικαιροποίηση του
θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του προϊόντος του Πολιτιστικού τουρισμού
Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού στα τουριστικά πακέτα

4.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

•

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

•

Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης των
επαγγελματιών του κλάδου

•
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
5.1.1. Ανάπτυξη υποδομών προώθησης τοπικής
γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

5.2.1. Προβολή τοπικής κουζίνας και διασύνδεση και
Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός των υφιστάμενων
προώθηση τουριστικού
γαστρονομικών εμπειριών
προϊόντος

•
•
•
•
•
•
•

5.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής
εμπειρίας στον προορισμό

•
•

5.2.3. Περαιτέρω προώθηση σήματος πιστοποίησης
για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων

•
•

Δημιουργία μουσείων γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά οινοποιεία, ελαιοτριβεία και κέντρα
μελισσοκομικής)
Ανάπτυξη και δημιουργία επισκέψιμων χώρων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και οινοποιείων
Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.)
Ένταξη τοπικών προϊόντων και κρασιών τυποποιημένου χαρακτήρα στο προσφερόμενο προϊόν από τα μεσαίας κατηγορίας εστιατόρια
Διασύνδεση και εμπλουτισμός των υφιστάμενων γαστρονομικών εμπειριών (π.χ. προώθηση και προβολή της Διαδρομής Κρασιού της Χαλκιδικής και
σύνδεσή της με το κύριο τουριστικό προϊόν Sun & Beach, τον Nαυτικό Tουρισμό, τον Πολιτιστικό Τουρισμό και το προϊόν MICE)
Ανάπτυξη και προώθηση διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας βάσει παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, οινοπαραγωγής, βραβευμένων
εστιατορίων στην περιοχή κ.α.
Σύνδεση και εμπλουτισμός των διαδρομών γευσιγνωσίας με στοιχεία της τοπικής παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής, της
τοπικής αρχιτεκτονικής
Προβολή της υψηλής γαστρονομίας που διαθέτει η περιοχή λόγω βραβευμένων εστιατορίων που ανήκουν σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*
Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας σε συνδυασμό με
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)
Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές
ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.) συνδυασμένα και με γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές
Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής,
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς
− Διοργάνωση και προβολή γαστρονομικών φεστιβάλ και ένταξή τους σε ημερολογιακό χρονολόγιο εκδηλώσεων
− Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία
− Προώθηση γιορτών αφιερωμένων σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά (πανηγύρια)
− Διαγωνισμοί και επιδείξεις μαγειρικής
− Εμπορικές εκθέσεις
Οργανωμένη και ορθή υλοποίηση πιστοποίησης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν / προμηθεύουν τοπικά προϊόντα
Ανάδειξη του σήματος της «Μακεδονικής Κουζίνας» και προώθησή του στις επιχειρήσεις εστίασης
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού
μετασχηματισμός

Στρατηγικές δράσεις
•

Τουρισμού

•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

5.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα

•
•
•
•

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

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- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων
Ψηφιοποίηση καταλόγων εστιατορίων με στόχο την παροχή μίας εύκολης, διαδραστικής και ανέπαφης (contactless) εμπειρίας στους πελάτες

Προώθηση τυποποιημένων τοπικών προϊόντων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο γαστρονομικό προϊόν και προστατεύουν την τοπική παραγωγή
Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης «Μακεδονική Κουζίνα» για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων
Υιοθέτηση φιλικά περιβαλλοντικών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα,
κτλ.)
Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

5.5.1. Δημιουργία clusters ξενοδοχειακών
•
επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων για την ενίσχυση της
γαστρονομίας ως εργαλείου προσέλκυσης
τουριστικού ενδιαφέροντος

Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας με τη δημιουργία καινοτόμων συνεργειών μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων και
τοπικών επιχειρήσεων / παραγωγών
− Μέσω των συνεργειών θα προωθείται η ξεχωριστή τοπική ταυτότητα του τόπου (identity), η κουλτούρα του και ο σεβασμός προς τα
αγροδιατροφικά προϊόντα.
− Οι συνέργειες θα πρέπει να βασίζονται στην διαφάνεια και να έχουν σαν κριτήριο την καλύτερη ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία
μιας μοναδικής βιωματικής εμπειρίας για τον επισκέπτη.

5.5.2 Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής •
προέλευσης προϊόντων και προβολή
επιχειρήσεων
•
•

Επέκταση της χρήσης του σήματος πιστοποίησης «Μακεδονική Κουζίνα» για κάλυψη περισσότερων τύπων επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού
(π.χ. εστιατόρια, οινοποιεία, πάροχοι ξεναγήσεων, επιχειρήσεις λιανικής - μπακάλικα, κάβες, συνεταιριστικά πρατήρια κ.α.) για τη διασφάλιση της
ποιότητας, του τοπικού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών
Πρόγραμμα προβολής πιστοποιημένων επιχειρήσεων
Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους

5.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

•
•
•
•

5.5.4. Προώθηση δικτύωσης των επιχειρήσεων του
κλάδου

•

Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων
Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού
Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση
βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού
Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν
Προώθηση δικτύωσης μεταξύ των παραγωγών προϊόντων αγροδιατροφής και εστιατορίων, ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, tour operators,
οργανωτών events και υπαίθριων δραστηριοτήτων

28

Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση
Στρατηγικών Δράσεων

29

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Χαλκιδική», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης και
της σχετικής βαθμολόγησής τους.

Για το top -20 Δράσεων προσδιορίζεται και ένας ενδεικτικός ορίζοντας υλοποίησης αναλόγως της βαθμολογίας τους στο κριτήριο
«Ωριμότητα /Κόστος»:




Βραχυπρόθεσμο,αν ο βαθμός του κριτηρίου είναι μεγαλύτερος από 3,5
Μεσοπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 2,5 και μικρότερος από 3,5
και Mακροπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μικρότερος από 2,5.

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Χαλκιδική (1)

Α/Α

Προϊόν

1

Περιοχή-άξονας

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

2

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

3

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

1.2.1.

Δράσεις προώθησης, προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού, όπως: 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, με τη χρήση
κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων (π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων
πελατείας, Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου προβάλλοντας αναξιοποίητα τουριστικά προϊόντα του
προορισμού

Βραχυπρόθεσμος

4.1.1.

Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής
σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία),
Αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων (π.χ. Διώρυγα Ξέρξη, Αμμουλιανή, Άλσος Αριστοτέλη, Σπίτι Ζορμπά στο Παλαιοχώρι, Μουσείο
Μεταλλευτικής Ιστορίας στη Βίλλα Μποδοσάκη, κ.α.), αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Αρχαία Στάγειρα, Κάστρο Νέπωσι, Σιδηροκαύσια, Αρχαίο Ιερό
Ουρανούπολης κ.α.) και προσκυνηματικών χώρων (π.χ. Μεγάλη Παναγιά), Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας και κατάλληλων βασικών
υποστηρικτικών δομών (π.χ. τουαλέτες, βεστιάρια) όπου υπάρχουν ελλείψεις (με έμφαση στις υποδομές για άτομα με μειωμένη κινητικότητα),
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων

Μεσοπρόθεσμος

1.2.2.

Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper
stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Χαλκιδικής, Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού,
Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των
τουριστών S&B, Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ και ΤΑΧΙ

Βραχυπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

4

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου όπως: Ανάλυση
απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της
Χαλκιδικής, Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών
(ποιότητα υδάτων, περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.), Δημιουργία/ προσαρμογή τακτικού προγράμματος ελέγχου των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αυξανόμενη δυναμική και επισκεψιμότητα της Χαλκιδικής, Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας
των οργανωμένων παραλιών

5

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

1.5.2.

Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων, όπως: Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και
κατηγορία καταλύματος, Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Βραχυπρόθεσμος

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.4.

Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης αστικού περιβάλλοντος (π.χ. Νέα Μουδανιά, Πολύγυρος, Νικήτη, Κασσανδρεία, Ιερισσός) για άτομα με
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και
διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.

Μακροπρόθεσμος

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.1.

Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

3.1.1.

Δράσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μαρινών, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού, όπως: Συντήρηση, αναβάθμιση
αλιευτικών / τουριστικών καταφυγίων και λιμένων, Κατασκευή χερσαίων και λιμενικών έργων βελτίωσης και επέκτασης του λιμένα Νέων
Μουδανιών για τα σκάφη αναψυχής, Επέκταση & ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής σε
υπάρχοντες λιμένες / μαρίνες στις περιοχές της Ουρανούπολης, Αμμουλιανής και Ακάνθιου Κόλπου (Ιερισσού), Επέκταση του δικτύου των
θέσεων ελλιμενισμού / αγκυροβολίων σκαφών αναψυχής ή / και ανάπτυξη / επέκταση μαρίνων χωρίς σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση
στις χερσονήσους της Χαλκιδικής, ώστε να δημιουργηθεί ένα νοητός θαλάσσιος δρόμος για τα σκάφη αναψυχής που να ενώνει την Κεντρική
Μακεδονία από την ΠΕ Σερρών μέχρι την ΠΕ Πιερίας και θα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες κατά το μέγιστο κάθε 50-60 ναυτικά μίλια θαλάσσιας
διαδρομής, Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες και τις μαρίνες της Χαλκιδικής για την ενίσχυση της
ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών των σκαφών αναψυχής

Μεσοπρόθεσμος

1.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, όπως: 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 (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των
αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sun & Beach, όπως: 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 με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες
παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες,
κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές
προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ/seatrac)-στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον
της παραλίας

7
8

11

Ορίζοντας υλοποίησης

5.4.1.

6

10

Στρατηγικές Δράσεις
Προώθηση αειφορίας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και
αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και δράσεων όπως η Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας
και τις βιοποικιλότητας με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής θρεπτικής και γευστικής αξίας βασισμένος σε μεθόδους φιλικές
προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

9

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Βραχυπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
32

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Χαλκιδική (3)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

12

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

13

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

14

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

3.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού τουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης
ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος
της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές και διαθεσιμότητα των
θέσεων ελλιμενισμού (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, σημεία ενδιαφέροντος) και τη διευκόλυνση κρατήσεων
θέσεων, σύγκρισης χρεώσεων μεταξύ μαρίνων και πληρωμής υποχρεώσεων / τελών κτλ. στους τουριστικούς λιμένες, Δημιουργία ηλεκτρονικού
μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Βραχυπρόθεσμος

5.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Γαστρονομικού τουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα
events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

Βραχυπρόθεσμος

2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των παραλιών, όπως: Εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου (ενδεικτικά,
Κασσάνδρα: τμήμα από Καλλιθέα μέχρι Παλιούρι, Σιθωνία: έλλειψη αυτοκινητοδρόμου), Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς
εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο, Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το
δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση, Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για
ΑμεΑ ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο, Κατασκευή ειδικών ανελκυστήρων ή ανυψωτικών εξεδρών
σε περίπτωση ανισόπεδου εδάφους, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην παραλία για όλους, Παρουσία ναυαγοσώστη και πληροφορίες για το κοινό
στην είσοδο της παραλίας και στον ιστότοπο του δήμου, με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους προσβασιμότητας και τις υπηρεσίες
υποστήριξης που διατίθενται, Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης (ράμπες πρόσβασης, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ασφαλείς
διαβάσεις με κατάλληλη σήμανση /πληροφόρηση / ειδοποίηση και για ΑμεΑ) από το δημόσιο δρόμο στην παραλία, Ανάπτυξη / βελτίωση
υποδομών προσβασιμότητας και παροχών (π.χ. σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου κι εξόδου από τη θάλασσα, εξατομικευμένης
καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης ) σε ΑμεΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα σε οργανωμένες και μη
οργανωμένες παραλίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα, Αναβάθμιση / βελτίωση / ήπια αξιοποίηση των ακτών και των
ελεύθερων παραλιών του προορισμού με στόχο την ανάπτυξη/αναβάθμιση κατάλληλων υποστηρικτικών υποδομών –ιδιαίτερα στις ελεύθερες
παραλίες (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα), την παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά: χώροι
αναψυχής, εγκαταστάσεις άθλησης, παιδότοποι, βοηθητικοί χώροι, χώροι διημέρευσης, χώροι πρασίνου, εστιατόρια, αναψυκτήρια) και
εμπειριών (π.χ. μοναδικότητα του θερινού κινηματογράφου) υψηλής ποιότητας βάσει σχεδιασμού που τηρεί τις αρχές της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων

Μεσοπρόθεσμος

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
33

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Χαλκιδική (4)

Α/Α

Προϊόν

15

16

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης αστικής κινητικότητας, όπως: Αναβάθμιση τοπικών συγκοινωνιακών σταθμών / κέντρων Ιερισσού, Αρναίας, Μ. Παναγίας,
Ολυμπιάδας, Αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των δρομολογίων, καθώς και της χωρητικότητας των λεωφορείων με σκοπό την βελτίωση
της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας

Μεσοπρόθεσμος

1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
- Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα
ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά
λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
- Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
- Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
- Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη

Βραχυπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

Μακροπρόθεσμος

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

17

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής, όπως: Εξέταση του θεσμικού
πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη) το οποίο σχετίζεται με το yachting
και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς στην Χαλκιδική,
Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων (ιδιαίτερα όσον αφορά την διαχείριση των λυμάτων), την περιβαλλοντική αναβάθμιση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του τουρισμού των σκαφών αναψυχής, και γενικά του
θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές), Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission
Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο
χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα), Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των
σκαφών αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στον προορισμό, Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων, Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των σκαφών και σύνδεση με υποδομές διαχείρισης και
επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας, Προώθηση συμμετοχής τουριστικών λιμένων σε
προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

18

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

4.4.1.

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού, όπως: Προστασία, συντήρηση,
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων, Δημιουργία τακτικού προγράμματος αναστήλωσης, εξωραϊσμού και
κατάλληλης συντήρησης των πολιτιστικών πόρων της Χαλκιδικής

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
34

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Χαλκιδική (5)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Μεσοπρόθεσμος

19

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.1.

Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού, όπως: Χρήση τεχνολογιών
ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού
περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες,
ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό
την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική
προσέγγιση του πολιτισμού

20

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.2.

Δράσεις βελτίωσης λιμενικών υποδομών, όπως: Βελτίωση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε Ιερισσό, Ουρανούπολη και Αμμουλιανή με
τρόπο που να συνάδει στις ανάγκες του επιβατικού έργου που διαχειρίζονται κατά την τουριστική περίοδο

Μεσοπρόθεσμο

4.2.1.

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των
περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων, Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού
επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θεματοποιούν και συνενώνουν την εμπειρία του
ταξιδιώτη, Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων και πόλων πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, Διασύνδεση
των πολιτιστικών μνημείων και των αρχαιολογικών πόρων της Χαλκιδικής και της ευρύτερης Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένης υψηλού
επιπέδου Πολιτιστικής Διαδρομής που θα εκμεταλλεύεται το δίκτυο πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών που βρίσκονται στη φάση
σχεδιασμού / ανάπτυξης, Δημιουργία διαδρομών θρησκευτικού / προσκυνηματικού τουρισμού με μείζονα κόμβο το Άγιο Όρος

Μεσοπρόθεσμο

1.1.1.

Δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας του προορισμού, όπως: Εκκίνηση και ολοκλήρωση των έργων διαπλάτυνσης τμήματος του
Αυτοκινητοδρόμου Α24 (~1,2 χλμ. πριν από τη γέφυρα της Ποτίδαιας που έμεινε εκτός του προηγούμενου έργου) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο, Επέκταση του Αυτοκινητοδρόμου Α24 από την Κασσανδρεία προς το Πευκοχώρι και το
Παλιούρι, Διασύνδεση της εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης με τη Θέρμη και την χερσόνησο της Σιθωνίας σε συνδυασμό με το
δρόμο Θέρμης – Πολυγύρου για την αποσυμφόρηση του Αυτοκινητοδρόμου Α24 ή κατασκευή καινούργιου δρόμου από Νέα Μουδανιά έως
Νικήτη Σιθωνίας, Προώθηση της υλοποίησης των έργων βελτίωσης, αναβάθμισης και επισκευής της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης - Ιερισσού
στο τμήμα από τα όρια της ΠΕ Θεσσαλονίκης μέχρι Αρναία, Ολοκλήρωση μελέτης οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου – Γοματίου –
Ιερισσού – Ουρανούπολης, Διαπλάτυνση δρόμου Τρυπητής- Ουρανούπολης με προσθήκη πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου και φωτισμού,
Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Χαλκιδική
- Κάθετος άξονας σύνδεσης Εγνατίας Οδού με τον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής ή βελτίωση υπάρχουσας σύνδεσης μέσω επαρχιακής οδού
Παλαιοτέρας - Απολλωνίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης)
- Ύπαρξη παλαιάς μελέτης για κάθετο άξονα (προ 10ετιας) και ανάγκη υλοποίησης μελέτης βελτίωσης επαρχιακής οδού Παλαιοχώρας –
Απολλωνίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης)

21

22

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Μακροπρόθεσμος

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Χαλκιδική (6)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

23

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.1.

Δράσεις βελτίωσης βασικών δικτύων και υποδομών του προορισμού, όπως: Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν
στη βελτιστοποίηση διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων, Εκκίνηση και υλοποίηση του έργου για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης
εντός της ΠΕ
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Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.1.

Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού, όπως: Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, ιδίως στους
τουριστικούς πόλους του προορισμού (π.χ. Νικήτη, Καλλιθέα), Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.2.

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 και 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

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.5.

Περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα και εξυγίανση υφιστάμενων άναρχων συγκεντρώσεων παραθεριστικής κατοικίας
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Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.1.

Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως: Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, και αξιοποίηση των έξυπνων εφαρμογών προς αυτή τη κατεύθυνση
(π.χ. βελτιστοποίηση δρομολογίων, αισθητήρες χωρητικότητας στους κάδους κτλ.)
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

2.2.1.

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
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.1.

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 προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα
λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

4.5.3.

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

31

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

3.5.1.

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα του Ναυτικού Τουρισμού στην Χαλκιδική

Α/Α

Προϊόν

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
36

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
5,0

•

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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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης

38

Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό
«Χαλκιδική» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα προϊόντα του Sun & Beach σε διεθνές επίπεδο (αποτελεί αναδυόμενο προορισμό για τουρισμό πολυτελείας με σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στη φάση
του σχεδιασμού / υλοποίησης ή πρόσφατα ολοκληρωμένες που αναμένεται να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν), στο yachting, στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό και Γαστρονομικό Τουρισμό σε εθνικό επίπεδο
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων αξιοποιώντας τη σημαντική αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών στην ΠΕ Θεσσαλονίκης υπό τη διαχείριση της
Fraport Greece και της εύκολής οδικής προσβασιμότητας από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των υποστηρικτικών / δευτερευόντων προϊόντων για τον εμπλουτισμό των εδραιωμένων ή προς εδραίωση προϊόντων και της εμπειρίας των
τουριστών
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις)
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων
μεταφορών, εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των
υποδομών για την προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και
οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)
39

Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Χαλκιδική».
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά
αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής
Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων /
διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών και έσοδα από την κρουαζιέρα – δείκτες συγκέντρωσης κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών,
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
11.3.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Αεροδρόμιο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»
Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»
Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας»
Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης»
Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»
Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός»
Αεροδρόμιο Σαντορίνης
Αεροδρόμιο Μυκόνου
Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου»
Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»
Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος»
Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος»
Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου
Κρατικός Αερολιμένας Αράξου
Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»
Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου
Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος»
Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος»
Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος»
Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου
Κρατικός Αερολιμένας Πάρου
Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης»
Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος»
Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος»
Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος»
Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης»
Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος»
Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας
Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου
Κρατικός Αερολιμένας Μήλου
Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων»
Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας»
Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου
Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου
Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου
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Περιφέρεια
Αττικής
Κρήτη
Κεντρική Μακεδονία
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Ιόνια Νησιά
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Κρήτη
Ιόνια Νησιά
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Ιόνια Νησιά
Ήπειρος
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Δυτική Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Θεσσαλία
Ήπειρος
Κρήτη
Βόρειο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Βόρειο Αιγαίο
Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Αεροδρόμιο Fraport
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

6.412.591
3.302.223
2.341.743
2.343.299
1.457.420
1.178.287
1.141.434
856.538
519.999
474.081
330.329
300.698
181.904
153.364
137.153
122.892
99.085
84.454
58.818
23.898
14.776
12.153
10.323
3.100
2.564
2.116
804
41
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Προορισμός «Χαλκιδική» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Χαλκιδική».

Πύλες εισόδου

Αστική και ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα

•

•
•

•

Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση και χρόνος πρόσβασης προς
Ν.Φώκαια (Κασσάνδρα) και Νικήτη (Σιθωνία) με το αυτοκίνητο 70 χλμ. | 49’ και 89 χλμ. |
1h 7’
Μεθοριακοί σταθμοί: απόσταση και χρόνος πρόσβασης από Ν.Φώκαια και Νικήτη με το
αυτοκίνητο
− Προμαχώνας 191 χλμ. | 2h 4’ και 211 χλμ. | 2h 20’
− Εύζωνες 158 χλμ. | 1h 53’ και 178 χλμ. | 2h 10’
− Δοϊράνη 152 χλμ. | 1h 42’και 171 χλμ. | 2h 1’
− Εξοχή 224 χλμ. | 2h 59’ και 219 χλμ. | 2h 59’
− Νίκη 296 χλμ. | 3h 12’ και 316 χλμ. | 3h 28’
− Κρυσταλλοπηγή 307 χλμ. | 3h 12’ και 327 χλμ. | 3h 30’

Αστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ Χαλκιδικής)
Οδικό δίκτυο

Οδική πρόσβαση
•
•
•
•
•

Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-ΘεσσαλονίκηΚαβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-ΞάνθηΚομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
Αυτοκινητόδρομος 24 (Α24 | Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά-Κασσανδρεία/Καλλιθέα)
Αυτοκινητόδρομος 16 (Α16 | Θεσσαλονίκη-Πολύγηρος-Ιερισσός-Αρναία)

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα (1)
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του γεωγραφικού διαμερίσματος της
Μακεδονίας.

Πύλες εισόδου

Οδική πρόσβαση

•

•
•

•

•

Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση και χρόνο πρόσβασης με το
αυτοκίνητο προς:
− Θεσσαλονίκη 16 χλμ. | 19’
− Βεργίνα 100 χλμ. | 1h 13’
− Νικήτη (Σιθωνίας) 89 χλμ. | 1h 7’
− Ν. Φώκαια (Κασσάνδρας) 70 χλμ. | 49
− Έδεσσα 115 χλμ. | 1h 33’
− Νάουσα 123 χλμ. | 1h 32’
− Καστοριά 221 χλμ. | 2h 26’
− Φλώρινα 223 χλμ. | 2h 24‘
− Κατερίνη 101 χλμ. | 1h 10‘
− Πλαταμώνας 137 χλμ. | 1h 33‘
− Σέρρες 104 χλμ. | 1h 15‘
− Δράμα 165 χλμ. | 1h 54‘
− Καβάλα 172 χλμ. | 1h 56'
Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» : απόσταση και χρόνος πρόσβασης προς:
− Δράμα 68 χλμ. | 56’
− Καβάλα 31 χλμ. | 27’
− Σέρρες 120 χλμ. | 1h 39’
− Θεσσαλονίκη 183 χλμ. | 2h 1’
Μεθοριακοί σταθμοί: Προμαχώνας, Εύζωνες, Δοϊράνη, Εξοχή, Νίκη, Κρυσταλλοπηγή

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-ΘεσσαλονίκηΚαβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-ΞάνθηΚομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
Εθνικής Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα)
Εθνικής Οδός 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη)
Εθνικής Οδού 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα),
Αυτοκινητόδρομος 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα)
Αυτοκινητόδρομος 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη)
Αυτοκινητόδρομος Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας)
Αυτοκινητόδρομος 24 (Α24 | Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά-Κασσανδρεία/Καλλιθέα)
Αυτοκινητόδρομος 16 (Α16 | Θεσσαλονίκη-Πολύγηρος-Ιερισσός-Αρναία)

Διατροπική συνδεσιμότητα
•
•

Σιδηρόδρομος: Γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα, Γραμμή ΘεσσαλονίκηΑλεξανδρούπολη, Γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα
Ακτοπλοΐα:
− Σύνδεση λιμένα Κεραμωτής με Θάσο: 6 ναυτικά μίλια (14 χλμ.) | 40’
− Σύνδεση λιμένα Καβάλας με Λήμνο: 69 ναυτικά μίλια (128 χλμ.) | ~4h

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Μακεδονία
Τα “brand names” Θεσσαλονίκη και Όλυμπος είναι δημοφιλέστερα από το “brand name” Μακεδονία με βάση τα αποτελέσματα
αναζήτησης στην πλατφόρμα της Google κατά την τελευταία πενταετία.
Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020
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Χαλκιδική

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους
αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Η παραπάνω σύγκριση περιλαμβάνει όρους αναζήτησης και θέματα αναζήτησης (για
την περίπτωση της Χαλκιδικής).
Πηγές: Google Trends
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