
ΕΜΕ  Έβρου  &  διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021» 

 
 

 

 

 

Πρόκειται για έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό μαθηματικών ικανοτήτων της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας.  Διοργανώνεται φέτος για τρίτη φορά.  Αγαπήθηκε γρήγορα από 

μαθητές, γονείς και κηδεμόνες καθώς πέρυσι συμμετείχαν παραπάνω από 15000 μαθητές, 

ενώ βραβεύτηκαν περισσότεροι από 3000! 

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της ΕΜΕ Έβρου αποφάσισε φέτος για πρώτη φορά να 

λειτουργήσει το παράρτημα Έβρου ως εξεταστικό κέντρο στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ». 

Περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του διαγωνισμού και τις λεπτομέρειές του 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 

1. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι πλέον το Σάββατο 03 Απριλίου 

2021 (εγκρίθηκε αναβολή). 

2. Η ακριβής ώρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα. 

3. Συμμετέχουν μαθητές/τριες από την Β΄ Δημοτικού έως την Γ΄ Γυμνασίου. 

4. Θα έχει ορισμένο χρόνο να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

5. Το προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα  να μπορούν οι μαθητές/τριες να 

πραγματοποιούν δοκιμές εξοικείωσης στο διαγωνισμό με θέματα εξάσκησης. 

Για να συμμετάσχει ένας μαθητής στο διαγωνισμό θα πρέπει: 

α) να γραφτεί συνδρομητής για μία χρονιά στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (10€) 

β) να συμπληρώσει τη φόρμα με τα στοιχεία του όπου αποτελεί και γονική 

συναίνεση 

Τι είναι ο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021»; 

Πληροφορίες διαγωνισμού 

Απαραίτητες προϋποθέσεις 

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


γ) να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσον (pc, laptop, tablet κ.λ.π) το οποίο 

θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Το Σάββατο 03.04.2021, μία συγκεκριμένη 

ώρα θα εισέλθει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον 

χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κωδικό, που θα του έχει δοθεί μόλις 

εγγραφεί. 

Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή ενός μαθητή στο εξεταστικό κέντρο ΕΜΕ Έβρου 

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Συμπληρώνετε τη φόρμα γονικής συναίνεσης, που θα βρείτε εδώ. 

 

2. Καταθέτετε 10€, για τη συνδρομή στο περιοδικό Πυθαγόρας σε έναν από τους 

παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με αιτιολογία ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

 
Alpha Bank: ΙΒΑΝ: GR5701409200920002310024159 

 Δικαιούχος: Δεληγιάννης Χρήστος (Ειδικός Γραμματέας ΕΜΕ Έβρου) 

 

Eurobank: ΙΒΑΝ: GR4102602690000910201193748 

 Δικαιούχος: Δούδης Δημήτριος  (Πρόεδρος ΕΜΕ Έβρου) 

 

Πειραιώς: ΙΒΑΝ: GR1101717750006775115140195 

 Δικαιούχος: Δούδης Δημήτριος  (Πρόεδρος ΕΜΕ Έβρου) 

 

Εθνική: ΙΒΑΝ: GR1401107780000077860550951 

 Δικαιούχος: Δεληγιάννης Χρήστος (Ειδικός Γραμματέας ΕΜΕ Έβρου) 

 

3. Αποστέλλετε στο email της ΕΜΕ Έβρου: (mathsevrou@gmail.com) το αποδεικτικό 

κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό. 

 

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

(ΕΜΕ Έβρου). 

5. Εντός λίγων ημερών θα παραλάβετε ενημερωτικό email από το εξεταστικό κέντρο με 

τον μοναδικό κωδικό του/της μαθητή/τριας, που θα τον χρησιμοποιήσει για την 

είσοδο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του. 

6. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 

  

Διαδικασία εγγραφής στο εξεταστικό κέντρο:  ΕΜΕ Έβρου 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeToE7N0VkgPzxolKTW6vUHsp2sPVYQYYni85yes6up37ij7w/viewform?usp=sf_link
mailto:mathsevrou@gmail.com


 

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

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

❖ Κάθε νεότερο σχετικά με το διαγωνισμό, θα λαμβάνεται στο email που δηλώσετε 

αναλυτικές πληροφορίες. 

❖ Συντονιστής & υπεύθυνοι επικοινωνίας 

Αλεξανδρούπολη: Όνομα: Δούδης Δημήτρης  (Συντονιστής) 
 Τηλέφωνο: 6972222608 
 email: doudis@gmail.com 

Σουφλί: Όνομα: Φακούδης Ευάγγελος (υπεύθυνος επικοινωνίας) 
 Τηλέφωνο: 6973989345 
 email: fakudis@gmail.com 

Διδυμότειχο: Όνομα: Τριανταφύλλου Ευαγγελία (υπεύθυνη επικοινωνίας) 
 Τηλέφωνο: 6944423611 
 email: serresline@gmail.com  

Ορεστιάδα: Όνομα: Δεμεδερσλής Γιώργος (υπεύθυνος επικοινωνίας) 
 Τηλέφωνο: 6937271637 
 email: gdemeragon08@gmail.com  

 

❖ Για οποιαδήποτε άλλη απορία σας, μη διστάσετε να την στείλετε στο 
mathsevrou@gmail.com 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,  
 
 
Ο πρόεδρος της ΕΜΕ Έβρου Ο γενικός γραμματέας της ΕΜΕ Έβρου 

Δούδης Δημήτρης Τζιτζούδης Τόλης 

Συμπληρωματικές πληροφορίες 
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