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          Αθήνα , 17 Μαρτίου 2021 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Καθώς πλησιάζει η ημέρα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ                         

( Σάββατο 03 Απριλίου )  και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις μεγάλες δυσκολίες άμεσης επαφής 

με το εξεταστικό κέντρο  λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε για τα εξής:  

 

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία (κλείσιμο 

σχολείων έως τέλος Μαρτίου κλπ), παρ’ ότι έχουν εγγραφεί μαθητές, κατέστη αδύνατη 

από ορισμένους εξ αυτών η καταβολή της συνδρομής για το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ πριν 

το διαγωνισμό, η ΕΜΕ αποφάσισε τα εξής:  

 

1) Καταβολή της συνδρομής των μαθητών αυτών απευθείας στην ΕΜΕ με κατάθεση 

μέσω e-banking της συνδρομής των 10€ σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς 

λογαριασμούς της Ε.Μ.Ε.  

  • ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα λογαριασμός όψεως  

      080/48002300 ή ΙΒΑΝ: GR8701100800000008048002300 

   • ALPHA BANK:  

      10100200201998 ή ΙΒΑΝ: GR8601401010101002002019988  

    • EUROBANK:  

       00260201940201575138 ή ΙΒΑΝ: GR9002602010000940201575138  

 

Στην αιτιολογία κατάθεσης απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο 

του μαθητή, το όνομα πατέρα του, η τάξη του  και ο κωδικός του κέντρου ( 018 ) 

 π. χ. Πέτρος Βασιλόπουλος, Γεώργιος, Γ΄ Δημ., 018.  

 

Το παραστατικό της κατάθεσης θα αποσταλεί με mail στο εξεταστικό κέντρο 

alexandros.papanagiotou@stjoseph.gr   με σκοπό ο μαθητής να καταστεί “Ενεργός NAI” 

από το συντονιστή του κέντρου. 

  

 

2) Η προθεσμία της πληρωμής της συνδρομής απευθείας στο εξεταστικό κέντρο  

    (με μετρητά  ) ή στην ΕΜΕ από τους εγγεγραμμένους μαθητές παρατείνετε έως  

    την Παρασκευή  02.04.2021.  

 

 

3) Εάν μέχρι την Παρασκευή 02.4.2021 κάποιος δεν πληρώσει τη συνδρομή δεν θα λάβει   

      ούτε αποτελέσματα, ούτε περιοδικό, ούτε διάκριση.  
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4) Η ώρα εξέτασης το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 θα καθοριστεί για κάθε τάξη σε προσεχή 

ενημέρωση που θα λάβετε.  

 

 

5) ‘Οσον αφορά την αποστολή του περιοδικού , σας ενημερώνουμε ότι όταν θα 

γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών που έχουν πληρώσει την  

συνδρομή τους, θα ειδοποιηθεί  ο εκδότης για την αποστολή του περιοδικού στα 

εξεταστικά κέντρα. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος 

 

Ανάργυρος Φελλούρης 

Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Παναγιώτης Δρούτσας 

Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης 
 


