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ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  2022  

Διαδικτυακή δωρεάν  συμμετοχή για τους συνδρομητές του περιοδικού 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2022 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
για την διαδικασία που ακολουθείται από το κέντρο στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://katmatzidou.wixsite.com/pythagoras22 
Υπεύθυνη Δήλωση γονέα και φόρμα εγγραφής: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyrQbuij8Wd1YXhCzEyk8K5dG0J37o3qyd0Xh
A5aR3wCoqlQ/viewform 
Σημαντικές ημερομηνίες 

• Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 δοκιμαστική online προσομοίωση 

• Τρίτη 8 Μαρτίου 2022  λήξη εγγραφών-συνδρομών 

• Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 online Διαγωνισμός 
1-3-2022 

ΠΡΟΣ 
ΔΔΕ και ΠΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ και ΦΩΚΙΔΑΣ 
Κοινοποίηση :   ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΔΕ, Δημοτικά Σχολεία ΔΠΕ, 
Διευθυντές σχολικών μονάδων, Έντυπος , Ηλεκτρονικός και 
Περιοδικός Τύπος, ΜΜΕ, Γονείς και κηδεμόνες μαθητών δια 
των σχολικών μονάδων 

  

Θέμα:  Πρωτότυπος Διαγωνισμός 
Μαθηματικών  Ικανοτήτων 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Ενημέρωση 
διαδικασίας 
Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Ευβοίας και 
Φωκίδας να προωθήσουν την 
παρούσα ενημέρωση στα σχολεία 
ευθύνης τους. 
Παρακαλούμε επίσης τους 
Διευθυντές των σχολείων, δημοτικών 
και γυμνασίων, για  την προώθηση 
στα email των γονέων   των μαθητών.  
 
Στις 12/3/2022 θα διεξαχθεί 
διαδικτυακά, ο 4ος Πυθαγόρας, για 
τους εγγεγραμμένους μαθητές συνδρομητές του αντίστοιχου περιοδικού της 
Ελληνική Μαθηματικής Εταιρείας. Αφορά μαθητές της Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 
Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. 
 

Οι  ώρες εξέτασης το Σάββατο 12  Μαρτίου  2022 είναι οι παρακάτω: 
09.30 – 11.00  Τάξεις Ε΄ ,  ΣΤ  Δημοτικού 

11.30 – 13.00  Τάξη Β΄  Δημοτικού 
13.30 – 15.00  Τάξεις Γ΄ ,  Δ Δημοτικού 

15.30 – 17.00  Τάξεις Α΄ ,  Β΄,  Γ΄  Γυμνασίου 

  

 

 

Σπυρίδωνος 3 
Λιβαδειά, Βοιωτία, 
321 00 

 
 

 

 

22610 22033 
6937340196 

  

 

 

hms.viotias@gmail.
com 

  

 

  

https://katmatzidou.wixsite.com/pythagoras22
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyrQbuij8Wd1YXhCzEyk8K5dG0J37o3qyd0XhA5aR3wCoqlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyrQbuij8Wd1YXhCzEyk8K5dG0J37o3qyd0XhA5aR3wCoqlQ/viewform
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Στο σύστημα θα εισέλθουν οι μαθητές με τους κωδικούς τους.  
Σάββατο 5 Μαρτίου θα γίνει δοκιμαστική προσομοίωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού στην οποία οι μαθητές θα έχουν, προαιρετικά, την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον.    
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.   
Αναλυτικά: 

Τι είναι ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την 

ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους 
συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο 
πρωτότυπο διαγωνισμό, τον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο οποίος έρχεται να 
συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που 
διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας σχεδόν όλη την 
υποχρεωτική εκπαίδευση (από Β΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου). 
Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών 
ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να 
σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές 
Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. 

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Φ.14/155676/ΦΔ/162540/Δ1/13-12-2021)/  
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   & ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

Πότε θα διεξαχθεί 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
ορίστηκε το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022. 

Πού και πώς θα διεξαχθεί 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί φέτος, όπως και το 2021, 
ηλεκτρονικά, σε επιλεγμένα κέντρα τα οποία έχουν αναρτηθεί 
στηνιστοσελίδα της ΕΜΕ. Στη Βοιωτία τον διαγωνισμό συντονίζει το 
παράρτημα της ΕΜΕ Βοιωτίας με την συνδρομή του ΓΕΛ Σχηματαρίου.  

Ποιοι συμμετέχουν 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές 
από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του  περιοδικού  
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»  μέχρι    και   8   Μαρτίου   2022  .  Εάν  κάποιος   
μαθητής ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, αλλά 
δικαιολογημένα αδυνατεί να καταβάλει τη συνδρομή για το 
περιοδικό τότε, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του  
διαγωνισμού, ο μαθητής εγγράφεται δωρεάν στην κατάσταση 
συμμετεχόντων στο εξεταστικό κέντρο που έχει επιλέξει. Η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. 

Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό 
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Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω του   κέντρου που επιλέγει ο 
μαθητής. Ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει 
εξοφλήσει τη συνδρομή του για το περιοδικό, που είναι 10€. 

Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή μέσω του κέντρου της 
Βοιωτίας για μαθητές της Βοιωτίας και εξωτερικούς μαθητές  

Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ως εξωτερικός μαθητής στο κέντρο 

εφόσον τον εξυπηρετεί.  

Μαθητής που δεν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του μέχρι τις 8 

Μαρτίου 2022 δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 

Εξεταστικό κέντρο:  
ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  
 
Διαδικασία εγγραφής μαθητών 
 
Η φόρμα συλλέγει την ηλεκτρονική διευθύνση ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  
 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα η ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ θα 
στείλει αργότερα δεύτερο μήνυμα-απάντηση που θα περιέχει τον 
κωδικό μαθητή για τη συμμετοχή του παιδιού.  
Για να προχωρήσει στην αποστολή θα πρέπει να σταλεί από την ίδια 
ηλεκτρονική διεύθυνση το αποδεικτικό τακτοποίησης της συνδρομής 
2022 για το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε παιδί.  
 
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
 
στην ιστοσελίδα του ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:  
 

https://katmatzidou.wixsite.com/pythagoras22 

Η συντονιστική επιτροπή του εξεταστικού κέντρου για να διευκολύνει 
τη εγγραφή των συνδρομητών στο περιοδικό  ενημερώνει για τους 
τρεις τρόπους ολοκλήρωσης της συνδρομής: 

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ : 
  

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Πυθαγόρα 2022 μέσω 

του παραρτήματος Βοιωτίας, ακολουθούν τα εξής βήματα: 

 

 ΒΗΜΑ 1ο 

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/τριας συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα-αίτησης 

συμμετοχής του μαθητή στον ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2022.  

Η αίτηση είναι και η υπεύθυνη δήλωση του γονέα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να συμπληρωθεί με προσοχή σωστά το email. Ο κωδικός του 

μαθητή για την ηλεκτρονική συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα σταλεί από την ΕΜΕ  στο 

προσωπικό email που δηλώθηκε από τον κηδεμόνα. Το email θα είναι ο μοναδικός τρόπος 

επικοινωνίας.  

https://www.google.com/url?q=https://katmatzidou.wixsite.com/pythagoras22&sa=D&source=editors&ust=1646114821464605&usg=AOvVaw1iDANK1VdpFs4BvaRFSIuL
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ΒΗΜΑ 2ο 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ του περιοδικού (10 ευρώ ) 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ. 

Τα έξοδα της συναλλαγής να βαρύνουν τον καταθέτη. 

Τυπώνουν το αποδεικτικό κατάθεσης  ή κρατάνε το ηλεκτρονικό του 

αντίγραφο.   

Μαθητής που δεν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του μέχρι τις 8 Μαρτίου 2022 δεν 

θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 
 

ΙΒΑΝ  ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

  

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

Δικαιούχος:ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

IBAN: GR4302602930000310101247043 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Δικαιούχος:ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

IBAN: GR2301712870006287010179768  

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 

Δικαιούχος:ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

IBAN: GR0601103980000039862217187 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ στην τράπεζα 

στο πεδίο της αιτιολόγησης  

ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ της εγγραφής 

αιτιολόγηση:           όνομα_μαθητή_ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2022 

πχ:  αιτιολογία Κατερίνα Ατματζίδου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2022 

ΒΗΜΑ3ο 

Στέλνουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο email  του παραρτήματος 

hms.viotias@gmail.com 

• το αποδεικτικό της κατάθεσης , ΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε μαθητή, με 

διαφορετικό μήνυμα . 

 

 ΒΗΜΑ 4ο 

Ολοκληρώνεται η εγγραφή από την Διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος η 

οποία απαντά στο ίδιο μήνυμα ενημερώνοντας για τους κωδικούς που θα 

χρησιμοποιήσει ο μαθητής χωριστά. 

 

 Πότε θα παραλάβουν οι μαθητές το περιοδικό 

Το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ εκδίδεται μια φορά το χρόνο και θα σταλεί 

στα κέντρα από την Αθήνα , από όπου θα παραλειφθεί φέτος από τους 

μαθητές σε διάστημα ολίγων ημερών μετά τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού.(όσοι μαθητές συμμετείχαν πέρσι στον διαγωνισμό και δεν 

έχουν παραλάβει το περιοδικό θα το παραλάβουν από το σχολείο τους τις 

επόμενες μέρες). 
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Το περιοδικό περιλαμβάνει  εκτός των άλλων πολύ ενδιαφερόντων για την 

μαθηματική παιδεία άρθρων, τα θέματα του διαγωνισμού όλων των τάξεων με 

τις αναλυτικές απαντήσεις τους. 

Στη διεύθυνση  http://www.hms.gr/?q=node/1653 μπορείτε να δείτε 

επιλεγμένες σελίδες του νέου περιοδικού της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», για μαθητές. 

Βράβευση μαθητών 

Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά 

πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης  των μικρών μαθητών στα 

μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό 

το ποσοστό των διακριθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι 

το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Στους 

διακριθέντες μαθητές απονέμεται έπαινος. 

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η 

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα στοιχεία των μαθητών θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από την Ελληνική Μαθηματική 

Εταιρεία για τις ανάγκες του διαγωνισμού αυτού. 

Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Μ.Ε, 

τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού της ΕΜΕ  

Ανάργυρου Φελλούρη, Ομότιμου καθηγητή ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ. 

Πρόσθετες πληροφορίες 

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ, πρόεδρος 
Σπυρίδωνος 3, Λειβαδιά 321 00,  
τηλέφωνο 22610 22033  
κινητό επικοινωνίας: 6937340196 

• ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, γραμματέας 
ΓΕΛ Σχηματαρίου,  
Ανοίξεως 33, 32009,Σχηματάρι 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6931895568 

• ΑΡΕΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ταμίας 
κινητό επικοινωνίας: 6946009997 

• ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,  μέλος 
Αίμωνος 6, 32200 Θήβα,  
τηλέφωνο 6973998796 

 
Με εκτίμηση, 
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                             ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πρόεδρος ΕΜΕ Βοιωτίας                                     Γραμματέας ΕΜΕ Βοιωτίας 

  

http://www.hms.gr/?q=node/1653

