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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την οργάνωση της 19
ης 

Κυπριακής 

Μαθηματικής Ολυμπιάδας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 σε ώρα και τόπο 

που θα ανακοινωθεί αργότερα. Θα λειτουργήσουν κέντρα σε όλες τις επαρχίες. Τα δοκίμια θα είναι 

τύπου πολλαπλής επιλογής και θα είναι διαθέσιμα στα ελληνικά και αγγλικά. Τα δοκίμια των 

προηγούμενων Κυπριακών Ολυμπιάδων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη 19η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα έχουν μαθητές από Γ' Τάξη 

Δημοτικού έως ΣΤ' Τάξη Δημοτικού.  

Οι εγγραφές στη 19η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα μπορούν να γίνουν με τους δύο παρακάτω 

τρόπους:  

Α) Ηλεκτρονική εγγραφή: Κάθε μαθητής, αφού επισκεφθεί την ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ 

www.cms.org.cy, θα μπορεί να βρει και να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο για την εγγραφή 

του/της στη 19
η
 Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η πληρωμή των 10 ευρώ θα γίνεται μέσω 

διαδικτύου με πιστωτική κάρτα. (προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου 2018)  

Β) Έντυπη εγγραφή:   

i) Με αποστολή του ομαδικού καταλόγου δηλώσεων συμμετοχής από το σχολείο, μαζί με απόδειξη 

πληρωμής προς 10 ευρώ για κάθε μαθητή, στα γραφεία της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας. Η 

απόδειξη πληρωμής εξασφαλίζεται με κατάθεση για το συνολικό ποσό χρημάτων στο λογαριασμό της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 0158-01-001812. Παρακαλούμε όπως το ποσό της κατάθεσης να γίνεται με 

μετρητά σε έντυπο «κατάθεση έναντι τρίτου», όπου να αναγράφεται και το όνομα του σχολείου. Για 

περισσότερους μαθητές φωτοτυπήστε το έντυπο δήλωσης συμμετοχής. Συμπληρώστε τους καταλόγους 

δηλώσεων χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

ή 

ii) Συμπληρώνοντας και στέλνοντας ταχυδρομικώς το ατομικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής μαζί με 

απόδειξη πληρωμής προς 10 ευρώ, στα γραφεία της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας. Η απόδειξη 

πληρωμής εξασφαλίζεται με κατάθεση για το συνολικό ποσό χρημάτων στον πιο πάνω λογαριασμό. 

Παρακαλούμε όπως το ποσό της κατάθεσης να γίνεται με μετρητά σε έντυπο «κατάθεση έναντι 

τρίτου», όπου να αναγράφεται το όνομα του μαθητή.  

Οι έντυπες δηλώσεις, ομαδικές ή ατομικές, πρέπει να φθάσουν στα γραφεία της ΚΥ.Μ.Ε. μέχρι την 28
η
 

Φεβρουαρίου 2018. Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση των μαθητών του σχολείου σας διότι 

εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Η ΚΥ.Μ.Ε. θα αποστείλει στα σχολεία δελτίο 

συμμετοχής για κάθε μαθητή, το οποίο θα δείχνει τον τόπο και χρόνο του διαγωνισμού.  

Σημειώνουμε ότι όσοι μαθητές επιθυμούν να ειδοποιηθούν με sms, σε περίπτωση που πετύχουν 

μετάλλιο, να δηλώσουν αριθμό κινητού τηλεφώνου δίπλα από το όνομα τους. Τα αποτελέσματα σε 

όσους εξασφαλίσουν μετάλλιο θα σταλούν και με sms. 

Επισυνάπτεται ειδικό ενημερωτικό έντυπο δήλωσης για κάθε μαθητή. Παρακαλούμε να δοθεί ένα 

αντίγραφο σε κάθε μαθητή και γονιό. 

Η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει σταλεί με σχετική εγκύκλιο. 

Τις ανακοινώσεις που αφορούν στη 19η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα μπορείτε να τις βρείτε και 

στην ιστοσελίδα www.cms.org.cy της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας. 

Ελπίζουμε στη συνεργασία σας για μια επιτυχημένη 19η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα. 
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