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ΠΡΟΣ: Τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας κ. Ανανιάδη 
 

 κ. Διευθυντές Εκπαίδευσης 
 Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε.  

 Διευθυντές Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε.  
 Καθηγητές Μαθηματικών. 
 Δασκάλους. 
 Ε.Μ.Ε. 
 Μ.Μ.Ε. 

 
 

ΘΕΜΑ:   Διαγωνισμός Μαθηματικών στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των 

Δημοτικών  «Ο Μικρός Ευκλείδης 2017» 

 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, διοργάνωσε την Παρασκευή 10 Μαρτίου 
2017 τον 11ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 
για μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού (Α΄φάση). 

Ο διαγωνισμός  διεξάγεται υπό  την  αιγίδα  του Υπουργείου  Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

Το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της 

Ε.Μ.Ε. θα καλέσει σε νέο διαγωνισμό (Β΄φάση), όσους μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού 
έχουν διακριθεί στο διαγωνισμό «Μικρός Ευκλείδης» στις 10 Μαρτίου 2017. 

  Συμμετοχή: Οι μαθητές που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα είναι μόνο αυτοί, οι 
οποίοι θα έχουν προταθεί από το κάθε σχολείο. Το κάθε σχολείο μπορεί να προτείνει 
μόνο 3 (τρεις) μαθητές από κάθε τμήμα της Ε' και Στ' τάξης, που συγκέντρωσαν την 
υψηλότερη βαθμολογία στον διαγωνισμό της 10ης Μαρτίου 2017 (σε περίπτωση 
ισοβαθμίας θα έρθουν και οι ισοβαθμήσαντες). (Ειδικά φέτος στον διαγωνισμό μπορούν να 

συμμετέχουν και μαθητές μικρότερων τάξεων, με την προϋπόθεση να προτείνονται από τον 
δάσκαλο του σχολείου και να διαγωνιστούν με τα θέματα της Ε τάξης.) 

 Τα ονόματα των μαθητών που θα διαγωνιστούν, θα πρέπει να δηλωθούν από το 
σχολείο μέχρι και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής  
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http://omikrosefkleidis.blogspot.gr  καθώς και τα στοιχεία των επιτηρητών στην 
αντίστοιχη φόρμα. 

Για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθούν και μαθήματα προετοιμασίας με την ευθύνη 
του Δ.Σ. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ε.Μ.Ε. για τους μαθητές από 
τα σχολεία της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και των Νομών Πέλλας 
και Χαλκιδικής. 

 
 Τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και θα γίνουν τις παρακάτω μέρες και ώρες: 

Σάββατο 6 Μαΐου 2017    στο 1ο  Γυμνάσιο Σταυρούπολης, (στην οδό Λαγκαδά, 
δίπλα στο Δημαρχείο) και ώρες 10.00 - 12.00 

Σάββατο 13 Μαΐου 2017  στο 1ο Γυμνάσιο ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ (Κλεάνθους και 
Παπαηλικάκη, και ώρες 10.00 -12.00 

 

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μαθητές σχολείων 
που δεν διαγωνίστηκαν στην προηγούμενη φάση και αγαπούν τα Μαθηματικά. 

Επειδή η λειτουργία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βασίζεται στην 
εθελοντική προσφορά των μελών της διοίκησής της, των δεκάδων μελών της 
εταιρείας που στελεχώνουν τις επιτροπές εργασίας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και  
τις άλλες πόλεις, αλλά και όλων των υπόλοιπων μελών της που κατά περίπτωση 
συνεισφέρουν, προκειμένου να καλύψουμε τα στοιχειώδη έξοδα διεξαγωγής των 
διαγωνισμών και εκδόσεων των περιοδικών μας, παρακαλούμε όσους μαθητές δεν 
έχουν προμηθευτεί για φέτος το περιοδικό « Ο Μικρός Ευκλείδης», της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), μπορούν να συμβάλουν με την προμήθεια των 
τευχών από τα Γραφεία μας, καθώς και τις μέρες παρακολούθησης των μαθημάτων, 
από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. 

Στα παραπάνω μαθήματα, οι μαθητές θα μπορούν να προμηθευτούν σε  
ειδική ηλεκτρονική έκδοση, προτεινόμενα θέματα μαθηματικών διαγωνισμών 
καθώς και τα θέματα παρελθόντων ετών. 

Σχετικές ανακοινώσεις για τα εξεταστικά κέντρα θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Παραρτήματος http://www.emethes.gr και στο 

http://omikrosefkleidis.blogspot.gr 
 

Για το Δ.Σ. του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 

της Ε.Μ.Ε. 

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 
Ανδρέας Πούλος 

Ο Πρόεδρος 

Αθανάσιος Η. Φυλάκης 
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