
ΕΜΕ Έβρου & διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021 

 

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

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

2021, που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.   

 

1. Ο διαγωνισμός φέτος, λόγω COVID-19, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά:  κάθε μαθητής θα 

διαγωνιστεί στον δικό του χώρο.  

2. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021. 

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

4. Ο μαθητής/μαθήτρια θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσον (pc, 

laptop, tablet κ.λ.π) το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Το Σάββατο 

13/2/2021, μία συγκεκριμένη ώρα θα εισέλθει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 

ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κωδικό, που θα του έχει δοθεί 

μόλις εγγραφεί. 

5. Θα έχει ορισμένο χρόνο να απαντήσει στις 25 ερωτήσεις του διαγωνισμού, ενώ 

μόλις ο χρόνος εξαντληθεί, θα σταματά η δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις. 

6. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν γραφτεί 

συνδρομητές του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.   

1. Η συνδρομή είναι 10€ 

2. Η συνδρομή πληρώνεται μέσω του τοπικού κέντρου (ΕΜΕ Έβρου). 

3. Η εγγραφή κάθε μαθητή στην πλατφόρμα του διαγωνισμού γίνεται 

αποκλειστικά από το τοπικό κέντρο (ΕΜΕ Έβρου). 

4. Προθεσμία για την εγγραφή είναι η 5η Φεβρουαρίου 2021. 

5. Οι μαθητές θα παραλάβουν το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ λίγες μέρες μετά τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

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

κέντρου. 

7. Συντονιστής & υπεύθυνοι επικοινωνίας 

1. Αλεξανδρούπολη: Όνομα: Δούδης Δημήτρης  

 (Συντονιστής και υπεύθυνος για όλο το νομό) 

 Τηλέφωνο: 6972222608 

 email: doudis@gmail.com 

2. Σουφλί: Όνομα: Φακούδης Ευάγγελος  

 (υπεύθυνος επικοινωνίας) 

 Τηλέφωνο: 6973989345 

 email: fakudis@gmail.com 
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3. Διδυμότειχο: Όνομα: Τριανταφύλλου Ευαγγελία  

 (υπεύθυνη επικοινωνίας) 

 Τηλέφωνο: 6944423611 

 email: serresline@gmail.com  

4. Ορεστιάδα: Όνομα: Δεμεδερσλής Γιώργος 

 (υπεύθυνος επικοινωνίας) 

 Τηλέφωνο: 6937271637 

 email: gdemeragon08@gmail.com  

 

8. Τραπεζικοί λογαριασμοί όπου θα μπορεί ο γονέας/κηδεμόνας ενός μαθητή να 

κάνει την πληρωμή για την εγγραφή στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: 
 

1. Alpha Bank: ΙΒΑΝ: GR5701409200920002310024159 
 Δικαιούχος: Δεληγιάννης Χρήστος  
 (Ειδικός Γραμματέας ΕΜΕ Έβρου) 

 

2. Eurobank ΙΒΑΝ: GR4102602690000910201193748 
 Δικαιούχος: Δούδης Δημήτριος  
 (Πρόεδρος ΕΜΕ Έβρου) 

 

3. Πειραιώς: ΙΒΑΝ: GR1101717750006775115140195 
 Δικαιούχος: Δούδης Δημήτριος  
 (Πρόεδρος ΕΜΕ Έβρου) 
 

4. Εθνική: ΙΒΑΝ: GR1401107780000077860550951 
 Δικαιούχος: Δεληγιάννης Χρήστος  
 (Ειδικός Γραμματέας ΕΜΕ Έβρου) 

 

Σημείωση: Όταν γίνει η κατάθεση, παρακαλώ να αποστείλετε το 

αποδεικτικό στο email της ΕΜΕ Έβρου: 

mathsevrou@gmail.com, μαζί με τα στοιχεία του μαθητή. 

 Επώνυμο 

 Όνομα 

 Σχολείο φοίτησης 

 Τάξη 

 Διεύθυνση επικοινωνίας 

 Email επικοινωνίας 

 Τηλέφωνο γονέα/κηδεμόνα 

 

9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 2103616532 ‐ 3617784 ‐ Fax: 2103641025 

e‐mail : info@hms.gr www.hms.gr 

Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων:  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

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

mailto:mathsevrou@gmail.com
http://www.hms.gr/

