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ΧΑΡΤΗΣ
Από την αρχή της χρονιάς τέθηκε σε κυκλοφορία, ο 
πρώτος έντυπος χάρτης του δήμου Βόλβης. Πρόκειται 
για μια δίγλωσση (ελληνικά – αγγλικά) έκδοση του δήμου 
Βόλβης, η οποία διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες, 
αποτυπώνοντας με λεπτομέρειες το ανάγλυφο όλων 
των περιοχών. Ο χάρτης πρόκειται να τοποθετηθεί σε 
ευδιάκριτες πινακίδες, σε τουριστικές περιοχές του δήμου, 
θα είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από τις 
ιστοσελίδες του δήμου, ενώ ήδη υπάρχει σε εφαρμογή 
στην κινητή τηλεφωνία.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
Το 2019, ο δήμος Βόλβης έθεσε σε λειτουργία την 
πρώτη αμιγώς τουριστική πύλη του: https://volviguide.
gr/, προσβάσιμη και μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου. 
Σε πρώτη φάση, παρέχει στοιχεία για περιοχές του δήμου 
Βόλβης σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα, 
Ρουμάνικα Σέρβικα), διαθέτει πληροφορίες και χάρτη για 
αξιοθέατα, μεταφορά από και προς τον δήμο και χρήσιμα 
τηλέφωνα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο επισκέπτης, 
έχει πρόσβαση σε τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 
καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης, διασκέδασης 
και εμπορικών καταστημάτων στις σημαντικότερες 
τουριστικές περιοχές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Για μια ακόμα χρονιά, ο δήμος Βόλβης ήταν ένας από τους 
λιγοστούς ελληνικού δήμους που συμμετείχε με το δικό 
του αυτόνομο εκθεσιακό χώρο και πάντα από κοινού με 
τις ενώσεις καταλυμάτων Ασπροβάλτας, Βρασνών και 
Σταυρού, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από τις ξένες 
τουριστικές ενώσεις. Η συμμετοχή μας στις διεθνείς 
τουριστικές εκθέσεις Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου και 
Σόφιας, συνοδεύτηκε από εκτεταμένη προβολή της 
παρουσίας μας, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.



ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Και την τουριστική σεζόν που μας πέρασε, διανεμήθηκαν 
χιλιάδες τουριστικά φυλλάδια γραμμένα σε αγγλικά, 
γερμανικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα, σέρβικα και πολωνικά, 
τα οποία εκτυπώθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η 
λειτουργία Κέντρου Παροχής Πληροφοριών στον Σταυρό, 
την έδρα του δήμου, αποτελεί πολύτιμη πηγή βοήθειας 
για Έλληνες και ξένους παραθεριστές κάθε χώρας, καθώς 
μπορούν να πάρουν πληροφορίες ενδιαφέροντος τους.

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Για μια ακόμα χρονιά, ο δήμος Βόλβης τοποθέτησε οκτώ 
Γαλάζιες Σημαίες στις ακτές Ασπροβάλτας, Βρασνών 
και Σταυρού, πιστοποιώντας το υψηλό επίπεδο υγιεινής, 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τους. 
Είναι 6ος δήμος σε αριθμό «Γαλάζιων Σημαιών» στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και 2ος (μετά τον δήμο Βόλου) αν 
εξαιρεθεί η Χαλκιδική. Το 2019, ο δήμος Βόλβης αξιοποίησε 
αυτή την επιτυχία του, οργανώνοντας εκδηλώσεις σε 
συνεργασία με την διεθνή οργάνωση Blue Flags, (“Blue 
Flag Mediterranean Week 2019”). 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεχίστηκε εκ νέου η ενίσχυση των δεσμών με οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης των βαλκανικών χωρών, που 
τροφοδοτούν με τουρίστες τις ακτές του δήμου Βόλβης. 
Υπήρξε ανταλλαγή επισκέψεων με τον αδελφοποιημένο 
σερβικό δήμο του Κρούσεβατς και της περιφέρειας του 
Νις (3ης μεγαλύτερης πληθυσμιακά στη Σερβία).  Το 
2019 υπογράφηκε πολύπλευρη συμφωνία συνεργασίας 
με τον δήμο του Παντσάρεβο (μεγάλο περιφερειακό δήμο 
της Σόφιας), προσθέτοντάς την στις συμφωνίες με την 
περιφέρεια Πέρνικ και τους δήμους Ράζλογκ και Ράντομιρ. 
Συνεχίστηκε η συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με 
κοινές παρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις, και ενημερωτικές 
ημερίδες.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ο δήμος Βόλβης, το 2019, απέκτησε ψηφιακή καταγραφή, 
για πολλά από τα τουριστικά αξιοθέατα του δήμου Βόλβης. 
Με τη χρήση drones, βιντεοκάμερας και φωτογραφικών 
μηχανών, έχει αποτυπώσει από εδάφους και αέρα, με την 
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (πανοραμικές 
φωτογραφίες κλπ), τα σημαντικότερα σημεία του δήμου 
σε όλη την έκταση του.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στο πλαίσιο των πολλαπλών προωθητικών ενεργειών, 
έγινε σημαντική αναφορά για τον τουρισμό στο δήμο 
Βόλβης, σε σειρά συνεντεύξεων και άρθρων, σε ελληνικά 
και ξένα ΜΜΕ. Παράλληλα, και φέτος οργανώθηκαν ειδικές 
επισκέψεις και φιλοξενίες τουριστικών παραγόντων και 
δημοσιογράφων ξένων χωρών, στο πλαίσιο επίσημων 
επισκέψεων από στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης των 
κρατών αυτών.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του 2019, τέθηκε σε διάφορα στάδια 
η αρχή υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με 
τουριστικό περιεχόμενο, στα οποία συμμετέχει ο δήμος 
Βόλβης, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών 
προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε αξιοθέατα του 
δήμου, την ανάπτυξη «έξυπνων στάσεων» με τουριστικές 
πληροφορίες την εφαρμογή νέας τεχνολογίας για τη 
διασύνδεση με μουσειακούς χώρους και την εκπαίδευση-
κατάρτιση των επαγγελματιών του τουρισμού.
















