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ΠΡΟΣ :
1. Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Συντονιστές Εκπαίδευσης Μαθηματικών
3. Διευθυντές Λυκείων - Γυμνασίων
4. Παραρτήματα Ε.Μ.Ε.

82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 82ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ». Σκοπός του διαγωνισμού είναι η
καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της ευγενικής άμιλλας μεταξύ των μαθητών σε ένα
καθαρά διανοητικό τομέα, καθώς και η επιλογή των μαθητών που θα στελεχώσουν τις ομάδες
που θα συμμετάσχουν στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς.
Εξαιτίας της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και τη φετινή σχολική χρονιά, ο 82ος
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο Θαλής» θα πραγματοποιηθεί εντός
του σχολικού ωραρίου, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό - COVID 19.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 12:00-14:00.
Θα έχει διάρκεια δυο (2) ώρες και θα απαρτίζεται από τρία (3) θέματα πλήρους ανάπτυξης.
Εξεταστικό κέντρο θα είναι όποιο σχολείο έχει ενδιαφερόμενους μαθητές, το οποίο θα
πρέπει να διαθέσει ανάλογα με το πλήθος των μαθητών αυτών τις ανάλογες αίθουσες (χωρίς
να είναι απαραίτητο να γίνει αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος) και τους
αντίστοιχους επιτηρητές.
Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων των
Λυκείων και των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να
δηλώσουν συμμετοχή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που φοιτούν μέχρι και την
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021. Με τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου μπορούν να διαγωνιστούν και
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, εφόσον το επιθυμούν. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι
προαιρετική.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από το σχολείο
Ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του σχολείου του
συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας.
Τα θέματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου
που έχει δηλωθεί στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένα τέταρτο πριν από την έναρξη του
διαγωνισμού, μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Με ευθύνη του Διευθυντή:
1. Αναπαράγονται τα θέματα και μοιράζονται στους μαθητές

2. Καλύπτονται τα στοιχεία των μαθητών στις κόλλες με μαύρα αυτοκόλλητα (ή με άλλον
τρόπο)
3. Συγκεντρώνονται τα πρωτότυπα γραπτά ανά τάξη και τοποθετούνται σε φάκελο.
4. α) Μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα γραπτά των μαθητών για τους Νομούς Αττικής,
Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Πέλλας, Πρέβεζας,
Ρεθύμνου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και για τα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου εκτός της Ρόδου θα
αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε στην Αθήνα με ημερομηνία αποστολής
5/11/2021.
β) Για τους υπόλοιπους νομούς, όπου η Ε.Μ.Ε. διαθέτει Παραρτήματα, τα γραπτά θα
παραδοθούν από το εξεταστικό κέντρο σε εκπρόσωπο του Παραρτήματος την ίδια ημέρα (την
5η/11/2021). Το Παράρτημα της Ε.Μ.Ε. θα φροντίσει να συνεργαστεί με τους διευθυντές των
σχολείων για την παραλαβή των γραπτών.
Η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε.
και από τους κατά τόπους συνεργάτες της, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών.
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία και ότι τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ελληνική
Μαθηματική Εταιρεία αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται
παραπάνω.
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