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Junior φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής» στο Πανόραμα
για παιδιά δημοτικού σχολείου με δωρεάν συμμετοχή
Πρωτοποριακό “Junior φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής”,
έρευνας και καινοτομίας για παιδιά της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης με θέμα το διάστημα διοργανώνει ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε
συνεργασία με την eduACT. 

  

ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ
Εσύ αποφασίζεις για την πιο όμορφη «χιονισμένη» φωτογραφία!

  
 
 
 

Ενημερωτική εκδήλωση για τους δασικούς χάρτες στο
Πανόραμα
Ενημερωτική εκδήλωση για τους δασικούς χάρτες του δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη διοργανώνεται στο Πανόραμα. Με αφορμή
την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων, που
ξεκίνησε ήδη στις 4 Ιανουαρίου, ο δήμος καλεί τους δημότες που
ενδιαφέρονται σε ενημερωτική ημερίδα που έχει τίτλο «Δασικοί
χάρτες-η επόμενη ημέρα».

  
 
 

Υπέρ της πρωτοβουλίας «Youthorama» να χαριστούν
ειδικές μπάλες σε τυφλά παιδιά τα έσοδα της παράστασης
“Hotel Babel” της ομάδας Synpraxis και την υποστήριξη
του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη - Πρέσβης της προσπάθειας ο
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
Με την υποστήριξη του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη που είναι

επίσημος πρέσβης της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεκάδες ειδικές
μπάλες που θα δώσουν χαρά και πολλά χαμόγελα σε παιδιά με προβλήματα όρασης, θα
μοιραστούν από τα έσοδα της θεατρικής παράστασης «Hotel Βαβέλ» του Γιώργου
Οικονομίδη που ανεβάζει η θεατρική ομάδα Synpraxis στο Θέατρο «Αθήναιον» (Βασ.
Όλγας 35) την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης στις 21.00.

  

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Ηθικό χρέος για έναν άνθρωπο που
υπηρέτησε τον τόπο του» - Το γυμναστήριο
Ασβεστοχωρίου ονομάστηκε «Δημοτικό Γυμναστήριο
Θεόδωρος Χριστοδούλου»
«Δημοτικό Γυμναστήριο Θεόδωρος Χριστοδούλου» ονομάζεται
πλέον το δημοτικό γυμναστήριο Ασβεστοχωρίου, που πήρε το

όνομα του αείμνηστου αυτοδιοικητικού, που «έφυγε» στα τέλη του 2017.
  

Eπιτυχημένη ημερίδα στο Πανόραμα Στο επίκεντρο του
δήμου η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πανόραμα ημερίδα
για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω
της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή» με το
ακρωνύμιο «Growing Social». 

 
Εκδήλωση τιμής για τον αυτοδιοικητικό που έφυγε - Το
κλειστό γυμναστήριο Ασβεστοχωρίου παίρνει το όνομα
«Θεόδωρος Χριστοδούλου»
To όνομα του αείμνηστου Θεόδωρου Χριστοδούλου παίρνει το
κλειστό γυμναστήριο του Ασβεστοχωρίου. Ύστερα από σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δήμος και τοπική κοινωνία
τιμούν έναν άξιο αυτοδιοικητικό, που με την προσφορά του στα

κοινά στάθηκε δίπλα στο Ασβεστοχώρι και στον πρώην δήμο Χορτιάτη, αφού διετέλεσε
επί σειρά ετών αρχικά πρόεδρος της κοινότητας Ασβεστοχωρίου και στη συνέχεια
δήμαρχος Χορτιάτη. Ονοματίζοντας το κλειστό γυμναστήριο Ασβεστοχωρίου, που
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κατασκευάστηκε επί της θητείας του, σε «Κλειστό Γυμναστήριο Θεόδωρος
Χριστοδούλου». 

  

Το 1ο Εθνικό Τουρνουά Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου
Subbuteo στο Πανόραμα - Συμμετείχαν 45 αθλητές, νικητής
ο Ευγένιος Πλυτάς που αγωνίζεται στην ομάδα της Ρόμα
στην Ιταλία
Με άριστες εντυπώσεις και πολύ θετικά σχόλια αθλητών και
επισκεπτών προς τους διοργανωτές ολοκληρώθηκε επιτυχώς

στο δημαρχείο Πανοράματος το 1ο εθνικό Τουρνουά Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου που
διοργάνωσε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε
συνεργασία με το “Panorama Subbuteo Club – 1978. Στο τουρνουά που
πραγματοποιήθηκε στο Πανόραμα και αναδείχθηκε το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών, δεν
συμμετείχαν ομάδες αλλά είχε ατομικό χαρακτήρα και ήταν υπό την αιγίδα της
Ένωσης Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου και την υποστήριξη των ομάδων της
Θεσσαλονίκης Thessaloniki Subbuteo Club και του Thessaloniki United TSC. 

  

Στο πράσινο πρόγραμμα «Followgreen» τα σχολεία μας -
«Nαι στην ανακύκλωση!»
Παρών στον αγώνα για λιγότερα σκουπίδια και περισσότερη
ανακύκλωση δήλωσε ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Θέλοντας να
ενισχύσει τις αξίες της οικολογίας στη νέα γενιά ο δήμος μας
υποστηρίζει τον σχολικό διαγωνισμό «Πάμε Ανακύκλωση», στο

πλαίσιο του προγράμματος «Followgreen», που υλοποιείται σε όλα τα δημοτικά σχολεία
του δήμου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης, την ΑΦΗΣ Α.Ε και το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί
Μετράει».

  

Εργαστήριο συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη σεξουαλική
αγωγή των παιδιών στην Πυλαία και το Ασβεστοχώρι
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το εργαστήριο
συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη σεξουαλική αγωγή των
παιδιών, που διοργάνωσαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Πυλαίας -  Χορτιάτη και το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας σε
συνεργασία με το Κέντρο Ζωής. 

  
 
 
 

«Ο δήμος μας…στα λευκά!» - Μοιράσου την πιο όμορφη
«χιονισμένη» φωτογραφία ή βίντεο - Δήλωσε συμμετοχή
στον διαγωνισμό - Διεκδίκησε ένα δώρο έκπληξη
Πρώτα ο δήμος μας νίκησε τον χιονιά χάρη στον έγκαιρο
προγραμματισμό και την αυταπάρνηση όλων των υπαλλήλων
του. Τώρα μένει να δούμε ποιος/ποια θα νικήσει στον

διαγωνισμό φωτογραφίας & video μεταφέροντας την ασύλληπτη ομορφιά του χιονιά που
επισκέφτηκε τον δήμο μας.

  

Tο 1ο Εθνικό Τουρνουά Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου
(Subbuteo) στο Πανόραμα - Συμμετέχουν πάνω από 50
αθλητές από όλη την Ελλάδα
Ρεκόρ συμμετοχών και μεγάλο ενδιαφέρον από τους εραστές
του Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου συγκεντρώνει το 1ο Εθνικό
Τουρνουά του αθλήματος που διοργανώνει την Κυριακή 27
Ιανουαρίου στο Πανόραμα ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε
συνεργασία με το “Panorama Subbuteo Club – 1978. 

  
 
 

Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου “Growing Social” στο
Πανόραμα «Success Stories Day» για την ενίσχυση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Ανοιχτή ημερίδα για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη
Διασυνοριακή Περιοχή» με το ακρωνύμιο “Growing Social”
διοργανώνεται τις επόμενες ημέρες στο Πανόραμα από τον

δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. 
  

Κοπή βασιλόπιτας εργαζομένων του δήμου - Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης: «Με ομαδική δουλειά, σχέδιο και προσήλωση
στους στόχους, ο δήμος μας πρωταθλητής θετικών
ειδήσεων και για το 2019»
Ισχυρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας, αισιοδοξίας, προσήλωσης
στους στόχους και συνέχισης της αποτελεσματικής δουλειάς που

γίνεται σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες απηύθυνε προς τους υπαλλήλους του δήμου ο
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στη φετινή εκδήλωση κοπής
βασιλόπιτας προς τιμήν τους στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο δημαρχείο,
στο Πανόραμα. 

  

Τέλος το χαρτί στο Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας- Χορτιάτη. Με σύγχρονα τάμπλετς
εφοδιάστηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: Πρωτοπορούμε
σε θέματα οικολογίας και σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσα στο 2019 περιορίζουμε

Embed View on Twitter

Tweets by  @pileahortiatis

1h

Feb 5, 2019

Αυτή την Παρασκευή στο 
FM100,6 Εθελοντικο Ραδιοφωνο 
στις 3 μ.μ. στην εκπομπή του 
δήμου μας, μαζί με την Aggeliki 
Deligianni Georgaka στο studio θα 
είναι:

 Ο Αθλητικός Σύλλογος 
Αντισφαίρισης Πανοράματος 
Πυλαίας και... 
facebook.com/pilea.hortiati…

 

Συντονιστείτε στο FM100,6 
Εθελοντικο Ραδιοφωνο αυτήν την 
Παρασκευή στις 3 μ.μ. στην 
εκπομπή του δήμου μας, με την 
Aggeliki Deligianni Georgaka, που 
θα φιλοξενήσει το Παιδικό Χωριό 
SOS Φιλύρου και το Γραφείο... 
facebook.com/pilea.hortiati…
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στο ελάχιστο το χαρτί σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου μας!
Σημαντική  οικολογική πρωτοβουλία με στόχο την δραστική
μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, αλλά και τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας στις δημοτικές υπηρεσίες ανέλαβε ο δήμος
Πυλαίας-Χορτιάτη στο πλαίσιο της δράσης του για υπηρεσίες

πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς τον πολίτη μέσω της ανακύκλωσης και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
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