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23η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα  
Κυριακή, 10 Απριλίου 2022 

Προς Γονείς και Κηδεμόνες 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης  
(Μέσω Διευθύνσεων των Σχολείων) 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή της 23ης Κυπριακής Μαθηματικής 
Ολυμπιάδας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 σε ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί 
αργότερα. Θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες. Τα δοκίμια είναι τύπου πολλαπλής 
επιλογής και είναι διατυπωμένα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Τα δοκίμια των προηγούμενων 
Κυπριακών Ολυμπιάδων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΚΥ.Μ.Ε. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην 23η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα έχουν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου έως Γ΄ 
Λυκείου. Οι εγγραφές των παιδιών μπορούν να γίνουν απευθείας από τους ίδιους ή μέσω του σχολείου ή 
Συνδέσμου Γονέων με τους δύο παρακάτω τρόπους:  
1ος Τρόπος: 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 στην 
23η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η πληρωμή των 15 ευρώ θα γίνεται μέσω διαδικτύου με πιστωτική 
κάρτα. (προθεσμία μέχρι 15 Μαρτίου 2022)  
2ος Τρόπος:  Έντυπη εγγραφή: Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν ατομικά στο κάτω μέρος της σελίδας 
υπάρχει η αίτηση ατομικής συμμετοχής, η οποία αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς ή να 
παραδοθεί στη διεύθυνση της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) μαζί με την απόδειξη πληρωμής 
συμμετοχής στην τράπεζα. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 15 ευρώ για κάθε μαθητή. (Οι καταθέσεις μπορούν να 
γίνουν στο λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΙΒΑΝ CY07 0020 0158 0000 0001 0018 1200). 
Παρακαλούμε όπως το ποσό της κατάθεσης να γίνεται με μετρητά σε έντυπο «κατάθεση έναντι τρίτου» όπου 
να αναγράφεται το όνομα ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (όχι του γονιού ή κηδεμόνα).  Η ατομική έντυπη δήλωση πρέπει 
να φθάσει στα γραφεία της ΚΥ.Μ.Ε. μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. 

Δηλώσεις με φαξ ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές. 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση των μαθητών διότι εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές. Κατόπιν η ΚΥ.Μ.Ε. θα αποστείλει μέσω των σχολείων δελτίο συμμετοχής ξεχωριστά για τον κάθε 
μαθητή, στο οποίο θα αναγράφονται οι σχετικές με τον τόπο και την ώρα πληροφορίες για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού.  

Για ανακοινώσεις και πληροφορίες αναφορικά με την 23η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα μπορείτε να 
ανατρέχετε στην ιστοσελίδα www.cms.org.cy της ΚΥ.Μ.Ε. Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για μια επιτυχημένη 
23η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα. 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Αίτηση Συμμετοχής Μαθητή (να επισυναφθεί η απόδειξη πληρωμής στην τράπεζα) 
'Ονομα: ___________________________________________________________    Επώνυμο: ____________________________________________ 

Σχολείο: ________________________________________________________________________________ 

Τάξη: Α'□ Β'□ Γ'□         ΓΥΜΝΑΣΙΟ □      ΛΥΚΕΙΟ □    

Πόλη/Χωριό: _____________________________________________________Επαρχία: _______________________________________________ 

Κινητό:* _______________ E-mail:___________________________________________________________ 

*Η δήλωση κινητού τηλεφώνου εξ' υπακούει συμφωνία ώστε να σταλούν τα αποτελέσματα, σε περίπτωση 
διάκρισης, με sms. Η απόδειξη πληρωμής των 15 ευρώ συνοδεύει την αίτηση. H υπογραφή της δήλωσης 
επιτρέπει στην ΚΥΜΕ να ανακοινώσει δημόσια τα στοιχεία του μαθητή μόνο στην περίπτωση που διακριθεί 
καθώς και στοιχεία συμμετοχής στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το 
σκοπό του διαγωνισμού και για ανακοίνωση συμμετοχής ή/και σε περίπτωση διάκρισης. Παρακαλώ μελετήστε 
την πολιτική προσωπικών δεδομένων της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας στην ιστοσελίδα www.cms.org.cy.  

 
 

___________________________________ 
Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα 
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