
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023

Μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ώστε να συμμετέχουν στον 
Διαγωνισμό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023 πρέπει να ενημερώσουν μέσω mail 
στέλνοντας τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση 
συμμετοχής και καταβάλλοντας για την εγγραφή 10 ευρώ ως συνδρομή 
του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ το οποίο δίνεται σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

Η Κατάθεση θα γίνεται στον λογαριασμό του συντονιστή του 
διαγωνισμού στην Αχαΐα.

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός λογαριασμού: GR9601725070005507019379642

Δικαιούχος:   Κουτσοδήμας Γεώργιος(6945653671)

Αιτιολογία Διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023- ΟΝΟΜΑ 
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Πληροφορίες

https://pythagoras.hms.gr

www.hms.gr

http://emepatras.gr

http://www.hms.gr


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ (Πατέρα)……………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ (Πατέρα)……………………………………

ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ……………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ………………………………

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΕΑ…………………………………

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΕΑ ……………………………..

MAIL ΓΟΝΕΑ………………………………………

Η αίτηση στέλνεται στο mail του συντονιστή του διαγωνισμού στην Αχαΐα:

koutsodi@sch.gr

Ο κωδικός για την είσοδο στον διαγωνισμό θα σας σταλεί στο mail που υπάρχει στην 
αίτηση.

Μαζί με την αίτηση στέλνετε το αντίγραφο της τράπεζας για την κατάθεση των 
10 ευρώ και την υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα. 

mailto:koutsodi@sch.gr


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 
Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 

……………………………………………………………………………………….. γονέας/κηδεμόνας του/της 

μαθητή/τριας ……………………………………………………………………………….

με πατρώνυμο …………………………………………. , της τάξης …………………………..

του σχολείου …………………………………………………………………………………… ,

δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α. επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» της 
Ελληνικής  Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) στο εξεταστικό κέντρο: 

                                    ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑÏΑΣ . 

Β. αποδέχομαι τη δημοσίευση του ονόματος του παιδιού μου (εφόσον διακριθεί)  

στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, η οποία θα περιέχει τα 

αποτελέσματα των διακριθέντων μαθητών/τριών του διαγωνισμού.

Γ. επιτρέπω στην ΕΜΕ να μου αποστείλει ειδοποιήσεις,  πριν και μετά τον 

διαγωνισμό, στο mail το οποίο δήλωσα στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο ενεγράφη 

το παιδί μου, προκειμένου να μου παρέχει πληροφορίες που  αφορούν τη 

συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» (εάν βραβεύθηκε, πότε 

και σε ποιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης, αναρτήσεις στην 

ιστοσελίδα του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,  κλπ).

Πάτρα   ____ / ____ / 2023

Ο/Η δηλών/ούσα

_______________________

υπογραφή
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