
Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021» 

Ο Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ είναι ένας νέος πρωτότυπος διαγωνισμός μαθηματικών 

ικανοτήτων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), ο οποίος διοργανώνεται για 

τρίτη φορά φέτος. Ο διαγωνισμός αγαπήθηκε γρήγορα από μαθητές, γονείς και 

κηδεμόνες, καθώς πέρυσι συμμετείχαν παραπάνω από 15.000 μαθητές, ενώ 

βραβεύτηκαν περισσότεροι από 3.000! 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας της ΕΜΕ αποφάσισε 

φέτος, για πρώτη φορά, να δημιουργηθεί εξεταστικό κέντρο για τον διαγωνισμό 

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και στην Αιτωλοακαρνανία. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του διαγωνισμού και τις λεπτομέρειές του 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 

1. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο 03 Απριλίου 2021.  

2. Ο διαγωνισμός, εξαιτίας των επιδημιολογικών συνθηκών και δεδομένων, θα 

διεξαχθεί, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. 

3. Η ακριβής ώρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί αργότερα. 

4. Ο διαγωνισμός έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. 

πρωτ. Φ.14/1080/ΦΔ/4490/Δ1/15.1.21). 

5. Συμμετέχουν μαθητές από τη Β΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. 

6. Η εξέταση είναι πολύ φιλική και αυτοματοποιημένη, καθώς κάθε μαθητής θα 

κληθεί να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ο διαγωνισμός δεν 

απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, καθώς αναφέρεται, κυρίως, σε ικανότητες. 

Πληροφορίες διαγωνισμού 

Τι είναι ο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021»; 

http://www.hms.gr/pythagoras/


7. Το προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα, ώστε οι μαθητές/τριες, που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, να μπορούν να 

πραγματοποιούν δοκιμές εξοικείωσης, με αντιπροσωπευτικά θέματα.  

Για να συμμετάσχει ένας μαθητής στον διαγωνισμό θα πρέπει: 

α) να γραφτεί συνδρομητής για ένα έτος στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (10€).  
 

β) να συμπληρώσει τη φόρμα με τα στοιχεία του, η οποία φόρμα αποτελεί, 

συγχρόνως, και γονική συναίνεση. 
 

γ) να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσο (pc, laptop, tablet κ.λπ.), καθώς 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Σάββατο 03 Απριλίου 2021, μία 

συγκεκριμένη ώρα, θα εισέλθει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό 

περιβάλλον, για να διαγωνισθεί, χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό, ο 

οποίος θα του έχει ήδη δοθεί, κατά την εγγραφή του.  

Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή ενός μαθητή στο (εξ αποστάσεως) εξεταστικό 

κέντρο της Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 

α) Συμπλήρωση της φόρμας γονικής συναίνεσης (επισυναπτόμενη σε αυτό το 

email). 
 

β) Κατάθεση ποσού 10€, για τη συνδρομή στο περιοδικό Πυθαγόρας σε έναν 

από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με αιτιολογία ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ (στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία 

κατάθεσης του ποσού σε τράπεζα, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τους 

υπεύθυνους του διαγωνισμού): 
 

Eurobank: ΙΒΑΝ: GR2602601320000120101956177 

 Δικαιούχος: Καλαμπαλίκης Γεράσιμος  
 

Εθνική: ΙΒΑΝ: GR2901103030000030366144696 

 Δικαιούχος: Μαστρογιάννης Αλέξιος   
 

Πειραιώς: ΙΒΑΝ: GR6401712640006264010441683 

 Δικαιούχος: Καλαμπαλίκης Γεράσιμος 
 

ΙΒΑΝ: GR1301712680006268010102329 

 Δικαιούχος: Μαστρογιάννης Αλέξιος 

Απαραίτητες προϋποθέσεις 

Διαδικασία εγγραφής στο εξεταστικό κέντρο Αιτωλοακαρνανίας 



1. Για να εγκριθεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποστέλλονται στο email του 

Παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας της ΕΜΕ (emeaitol@gmail.com): 

α) η συμπληρωμένη φόρμα γονικής συναίνεσης. 
 

β) το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 10€ στον τραπεζικό λογαριασμό. 
 

2. Η καταχώρηση του/της μαθητή/τριας γίνεται, ακολούθως, από το εξεταστικό 

κέντρο (ΕΜΕ Αιτωλοακαρνανίας). 

3. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής/τρια θα παραλάβει, από το εξεταστικό κέντρο της 

ΕΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, ενημερωτικό email με τον μοναδικό κωδικό του/της τον 

οποίο θα χρησιμοποιήσει για την είσοδο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού την 

ημέρα διεξαγωγής του (Σάββατο 03 Απριλίου 2021). 

4. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 

 Οι μαθητές θα παραλάβουν το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ λίγες μέρες μετά τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

 Βραβεύεται περίπου το 20% των μαθητών κάθε τάξης του εξεταστικού κέντρου. 

 Κάθε νεότερο σχετικά με τον διαγωνισμό θα αποστέλλεται στο email, το οποίο 

χρησιμοποιήσατε για την επικοινωνία σας με την ΕΜΕ. 

 Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
 

 Καλαμπαλίκης Γεράσιμος (για τα Γυμνάσια)  
 Τηλέφωνο: 6977152995 
 email:  kalampge@gmail.com 
 Μαστρογιάννης Αλέξιος (για τα Δημοτικά Σχολεία)  
 Τηλέφωνο: 6947702780 
 email: alexmastr@yahoo.gr  

             Με εκτίμηση,  
                                                       

            Καλαμπαλίκης Γεράσιμος                                        Μαστρογιάννης Αλέξιος 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πρόεδρος Παραρτήματος Αιτωλ/νίας της ΕΜΕ           Μέλος της Δ.Ε Παραρτήματος Αιτωλ/νίας της ΕΜΕ                           

    Υπεύθυνος επικοινωνίας για τα Γυμνάσια                 Υπεύθυνος επικοινωνίας για τα Δημοτικά Σχολεία  

Έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό  

Συμπληρωματικές πληροφορίες 
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