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Ψυχικό, 28 Ιανουαρίου 2021 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας, η διεξαγωγή του  3ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Πυθαγόρας» 

μετατίθεται από το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 για το Σάββατο, 3 Απριλίου 2021. 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές από τη 2α τάξη του 

Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου και τη φετινή χρονιά θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Για τον 

λόγο αυτό, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) θα δημιουργήσει, για το κάθε παιδί που 

θα δηλώσει συμμετοχή, ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης 

(password). Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν από την  ΕΜΕ στο Σχολείο και κατόπιν, θα σας 

τα προωθήσουμε στο email που θα συμπληρώσετε στη Δήλωση Συμμετοχής που βρίσκεται 

στο τέλος της παρούσας επιστολής. 

 

Για την εγκυρότερη επεξεργασία των στοιχείων που θα δηλώσετε, το Σχολείο δημιούργησε 

μια ηλεκτρονική φόρμα, την οποία θα βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://forms.gle/P37Au34Ge2auRe3G8. Η φόρμα αυτή αποτελείται από 3 σελίδες και θα 

πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά όλες τις ερωτήσεις με αστεράκι (*).  Για να 

καταχωρηθούν οι απαντήσεις σας, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Υποβολή στο τέλος 

της 3ης σελίδας. Λεπτομέρειες για τον τρόπο συμπλήρωσης της φόρμας, θα βρείτε στο 

επισυναπτόμενο αρχείο με τον τίτλο: «Οδηγός συμπλήρωσης φόρμας για τον διαγωνισμό 

Πυθαγόρας». 

 

Προσοχή: Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του παιδιού σας, θα πρέπει να υποβάλετε 

συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής και να καταβάλετε το ποσό των 10€, που αντιστοιχεί 

στην ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Πυθαγόρας». Το ακριβές χρηματικό αντίτιμο, 

τοποθετημένο σε φάκελο, καθώς και η δήλωση, θα προσκομίζονται από τους μαθητές 

στην κa Ευγενία Οικονόμου (eeconom@athenscollege.edu.gr , 1ος όροφος Βασιλείας), 

από την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021. 

 
Τέλος, για να προετοιμαστούν καλύτερα τα παιδιά, μπορούν να επισκεφθούν το site της 

Ε.Μ.Ε. http://www.hms.gr/pythagoras/ αλλά και να απευθυνθούν στους καθηγητές 

Μαθηματικών του Γυμνασίου. 

 

Με εκτίμηση 

Νικολέτα Κανελλή 

Διευθύντρια  

Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Κολλέγιο Ψυχικoύ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η……………………………………………………………............ 

επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας» της 

Ε.Μ.Ε, που θα γίνει το Σάββατο, 3 Απριλίου  2021. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………………………………………….. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  …………………………………………………………………….. 

ΤΑΞΗ :  …………………………… ΤΜΗΜΑ: ………………………… 

Ε-mail γονέα :  ………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: …………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  …………………………………………………………………….. 

    

Ο γονέας 

                                                                                           …………………………….. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος /η  ________________________________________ γονέας και 

έχων την επιμέλεια του μαθητή/τριας _________________________________ της ______ τάξης 

του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού, σε περίπτωση διάκρισης του παιδιού μου στον Μαθηματικό 

Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», δηλώνω ότι  

Επιθυμώ              Δεν Επιθυμώ                      να γίνει αναφορά στο όνομα του παιδιού μου  

(Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Σχολείο, τάξη) και στη διάκριση την οποία έλαβε, στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 

              

             Ο γονέας, 

____________________ 
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