
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΕ. 

• Για σύνδεση με την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου κάντε κλικ πάνω 
στο όνομά του 

• Για πλοήγηση στον χάρτη με τα εξεταστικά κέντρα κάντε κλικ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/open?id=1ai4q4wVL2lS4SBcgIm3fhTkqk9v7Q25J&usp

=sharing 

Στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο  + για να αραιώσουν τα σημεία στα οποία 
βρίσκονται τα κέντρα και να είναι ευδιάκριτα. 
 
1) Αρμένικο Γυμνάσιο Κυανούς Σταυρός 

Διεύθυνση Μήτρου Σαρκουδίνου 120, Νέος Κόσμος Αθήνα, 117 45 

Συντονιστής  Μανωλάκος Ευάγγελος 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό, μπορούν να στείλουν mail στο: 
vagmanolakos@yahoo.gr με τα στοιχεία και την τάξη του 
εξεταζόμενου μαθητή/τριας. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου).  

 

2) Δημοτικό σχολείο Κολλεγίου Αθηνών 

Διεύθυνση 
Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών 15351 Κάντζα, Παλλήνη 
Αττικής, τηλέφωνο: 210-6659991 

Συντονιστής  Λουκάς Ζάχος, Δ/ντής του σχολείου.  

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με την κ. Αλεξάνδρα 
Γιαννακοπούλου, τηλέφωνο 210-6659998. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

3) Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας - Pierce College 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγωνισμός  Μαθηματικών ικανοτήτων 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
 

https://drive.google.com/open?id=1ai4q4wVL2lS4SBcgIm3fhTkqk9v7Q25J&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ai4q4wVL2lS4SBcgIm3fhTkqk9v7Q25J&usp=sharing
http://gym-aks.att.sch.gr/
mailto:vagmanolakos@yahoo.gr
http://www.haef.gr/el/Schools/AthensCollege/PrimaryAthens/SliderArticles/history
https://www.pierce.gr/


Διεύθυνση Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή, 153 42, 210-6009800 

Συντονιστής  
Μυσιρλής Δημήτρης 

Διαμαντής Χρήστος 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του 
σχολείου στο τηλέφωνο 210-6009800. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

4) Εκπαιδευτήρια  Αυγουλέα-Λιναρδάτου 

Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 112 - 114  Περιστέρι, 121 32 

Συντονιστής  
Γιάννης Ζαχαρόπουλος 

Ευσταθίου Ρίκα 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τον κ. Γιάννη 
Ζαχαρόπουλο στο email: jzacharo@yahoo.gr  
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

5) Εκπαιδευτήρια  Γείτονα 

Διεύθυνση Τ.Θ. 74128 Βάρη Αττικής 16602, 210-9656200  

Συντονιστής  
Μαριάνθη Σιδερή ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Νίκος Σάββας ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν στο 
σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με την κ. Σοφία Τυράσκη στο τηλ. 
210-9656200. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις ομάδες που 
έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (ομάδα  Γ΄ και Δ΄ 
Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, ομάδα Α΄ και  Β΄  
Γυμνασίου). 

 

  

http://www.avgouleaschool.gr/
mailto:jzacharo@yahoo.gr
https://www.geitonas.edu.gr/


6) Εκπαιδευτήρια  Ι. Τσιαμούλη 

Διεύθυνση Δερβενακίων 44, Περιστέρι 121 31, 210-5711513 

Συντονιστής  Κωνσταντίνος Μιχάλης 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ, 210-5711513. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

7) Εκπαιδευτήρια  Καίσαρη 

Διεύθυνση Λαμπτρών, Κορωπί 194 00, 210-9656300 

Συντονιστής  
Μπόθου Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Μακρής Σταμάτης ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ, 210-9656300. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

8) Εκπαιδευτήρια  Καντά 

Διεύθυνση Ομήρου 4, Βριλήσσια 152 35, 210-8045355 

Συντονιστής  Γωγώ Γρηγοράκη 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό, μπορούν να το δηλώσουν αυτοπροσώπως 
στο σχολείο ή να στείλουν mail στο: kantas.school@gmail.com 
με τα στοιχεία και την τάξη του εξεταζόμενου μαθητή/τριας. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

  

http://www.tsiamoulis.gr/
https://www.kessaris.edu.gr/el/
https://www.kantas.gr/
mailto:kantas.school@gmail.com


9) Εκπαιδευτήρια  Κωστέα-Γείτονα 

Διεύθυνση Ελαιώνων & Βίγλας, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ 

Συντονιστής  

Κωνσταντίνα Παππά ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Αλεξάνδρα Μακρή ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Νίκος Κατζιλιεράκης ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Παναγιώτης Γυφτόπουλος ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν:  

• Για το Δημοτικό, αποστολή e-mail στην κυρία 
Κωνσταντίνα Παππά kpappa@cgs.edu.gr 

• Για το Γυμνάσιο, αποστολή e-mail στον κύριο Παναγιώτη 
Γυφτόπουλο  pgyftopoulos@cgs.edu.gr 

Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

10) Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη 

Διεύθυνση Ιλισσού 111 & Μεταμορφώσεως 155 Μοσχάτο. 

Συντονιστής  Τσουχνικά Βίκυ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν 210 9480530-1 τις 
ημέρες:  
ΔΕΥΤΕΡΑ : 11.45 έως 12.45 και ΠΕΜΠΤΗ : 11.00 έως 12.00. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

11.1) Εκπαιδευτήρια  “Νέα Παιδεία“ 

Διεύθυνση Νεφέλης 1, Αφαία Χαϊδαρίου 

Συντονιστής  Ξυπολίτου Μαρίνα ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του 
σχολείου στο τηλέφωνο 210-5573301. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

11.2) Εκπαιδευτήρια  “Νέα Παιδεία“ 

https://cgs.gr/
mailto:kpappa@cgs.edu.gr
mailto:pgyftopoulos@cgs.edu.gr
https://lampiri-schools.gr/
https://www.neapaideia.gr/
https://www.neapaideia.gr/


Διεύθυνση Νεφέλης 1, Αφαία Χαϊδαρίου 

Συντονιστής  Βέλης Ιωάννης, ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του 
σχολείου 
στο τηλέφωνο 210-5573301. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

12) Εκπαιδευτήρια  “O Πλάτων” 

Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 3, Γλυκά Νερά 153 54, 210-6611793-4 

Συντονιστής  
Ειρήνη Νάρη ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τομαδάκη Αικατερίνη ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ. 210-6611793-4. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 
 
13) Εκπαιδευτήρια  "Παιδαγωγική" 

Διεύθυνση Διστόμου 7-9, Πειραιάς, 210-4110595-6 

Συντονιστής  Νασιόπουλος Θεόδωρος Διευθυντής 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ. 210-4110595-6. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

  

https://platon.gr/
http://www.pedagogiki-birds.gr/


14) Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία 

Διεύθυνση Παύλου Μελά 29 – Καρέας 

Συντονιστής  Βαθειάς Κωνσταντίνος 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν είτε στη γραμματεία με 
επίσκεψη στο χώρο του σχολείου ή με email στον συντονιστή κ. 
Βαθειά kostasvathias@esp.edu.gr 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

15) Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" Δελασάλ 

Διεύθυνση Κυβέλης 19, Άλιμος 174 56, 210-990 4010 

Συντονιστής  
Μαρίλυ Βαρδάκη ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ρούσσος Μάνθος ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

 
Το σχολείο δεν θα δέχεται μαθητές άλλων σχολείων.  

 

16.1) Εκπαιδευτική Αναγέννηση 

Διεύθυνση Χρυσανθέμων 11, Αφίδνες Αττικής 190 14 

Συντονιστής  Παπαδρακάκης Νίκος Δ/ντης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο 
τηλ. 22950-29840. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από τις εξής 
ομάδες: ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 
  

https://esp.edu.gr/
mailto:kostasvathias@esp.edu.gr
https://www.saintpaul-delasalle.gr/
https://anagennisi.edu.gr/


16.2) Εκπαιδευτική Αναγέννηση 

Διεύθυνση Χρυσανθέμων 11, Αφίδνες Αττικής 190 14  

Συντονιστής  Λάττας Κωνσταντίνος ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο 
τηλ. 22950-29840. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από τις εξής 
ομάδες: ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου. 

 

17) Ελληνογαλλική Σχολή "Άγιος Ιωσήφ" 

Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 2, Πεύκη 15121 

Συντονιστής  
Βαλμάς Μιχάλης ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Πρίντεζης Ιωσήφ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο 210-8126150 / 210-8126170 ή μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σχολείου primary@stjoseph.gr  
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

18.1) Ελληνογαλλική  Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά 

Διεύθυνση Τρικάλων 15, Αγ. Παρασκευή 153 42, 211-3009120-22 

Συντονιστής  
Σαλβάνος Ευάγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Κοντογιάννης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ. 211-3009120-22. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 
  

https://anagennisi.edu.gr/
http://www.stjoseph.gr/
mailto:primary@stjoseph.gr
https://lfh.edu.gr/el/index-1


18.2) Ελληνογαλλική  Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά 

Διεύθυνση Τρικάλων 15, Αγ. Παρασκευή 153 42, 211-3009120-22 

Συντονιστής  
Σιάκκα Κλαίρη ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ψαρός Στράτος ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ. 211-3009120-22. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

19) Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D’ARC 

Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Πειραιάς 185 31 

Συντονιστής  
Κουτρουμπούση Μαρία  

Αρμάου Αντωνία ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Για δήλωση συμμετοχής Δημοτικού επικοινωνείτε από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 09.00 έως 13.30 στο 210 4179161 (εσωτ. 
202), προκειμένου να αφήσετε τα στοιχεία σας (τηλέφωνο, 
όνομα και θέμα), ώστε να δοθούν στις Υπεύθυνες Εξέτασης κκ. 
Μιγαδάκη Δέσποινα και Παυλίδου Λία.  
Για δήλωση συμμετοχής Γυμνασίου επικοινωνείτε από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 08.00 έως 13.30 στο 210 4179161 
(πληκτρολογείτε επιλογή 2: Γυμνάσιο-Λύκειο), προκειμένου να 
αφήσετε τα στοιχεία σας (τηλέφωνο, όνομα και θέμα), ώστε να 
δοθούν στην Υπεύθυνη Εξέτασης κ. Αρμάου Αντωνία.  
Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή με e mail 
(info@ellinogalliki.gr), παρακαλούμε να γράψετε στο θέμα του 
μηνύματος: «Διαγωνισμός Πυθαγόρας – Υπ’όψιν κ. ……………» 
βάζοντας το επώνυμο της υπεύθυνης εξέτασης της σχολικής 
μονάδας που ανήκει το παιδί σας.  

Στο σώμα μηνύματος να αναφέρονται τα στοιχεία του 

παιδιού (ονοματεπώνυμο, τάξη και σχολείο που φοιτά), 

καθώς και τα στοιχεία του γονέα ή κηδεμόνα 

(ονοματεπώνυμο και αριθμός κινητού τηλεφώνου) 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

  

https://lfh.edu.gr/el/index-1
https://www.ellinogalliki.gr/


20) Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων 

Διεύθυνση Ψυχάρη 10, Νέο Ψυχικό  

Συντονιστής  Ρόμπολα Κατερίνα 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Οι μαθητές που έρχονται στο δικό μας εξεταστικό κέντρο θα 
εγγράφονται μόνο αν καταβάλουν το ποσό της συνδρομής και 
δηλώσουν τα στοιχεία του μαθητή (Όνομα, Επώνυμο, Σχολείο 
Προέλευσης, Τάξη, τηλ. επικοινωνίας) στη Γραμματεία της 
Σχολής η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 μέχρι τις 
15:30. Για πληροφορίες, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν 
καθημερινά (8:00-15:30) με τη Γραμματεία της Σχολής στο τηλ. 
210-6712228.  
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

21) International School of Piraeus (ISP) 

Διεύθυνση Πραξιτέλους 66, Πειραιάς 185 32, 210-4175580 

Συντονιστής  Βαλσαμίδου Μαρίκα Δ/ντρια 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ. 210-4175580. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 
22) Ιόνιος Σχολή 

Διεύθυνση Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη 

Συντονιστής  Γερούκης Τρύφωνας 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Για τους μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να 
διαγωνιστούν στο σχολείο αυτό  θα υπάρχει φόρμα - αίτηση 
συμμετοχής στην ιστοσελίδα του σχολείου (Ionios.gr-Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια) την οποία αφού συμπληρώσει ο/η 
ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να την στείλει στο mail του 
σχολείου info@ionios.gr 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

http://www.ursulines.gr/
https://www.isp.edu.gr/index-gr/
https://www.ionios.gr/
mailto:info@ionios.gr


23) Λεόντειoς Σχολή Αθηνών 

Διεύθυνση Νεϊγύ 17, Αθήνα 111 43 

Συντονιστής  Πρίντεζης Ιωάννης 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο για τις 
δηλώσεις συμμετοχής κ. Πέτρο Κρητικό, τηλ 210-2522402 
εσωτ. 365, τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.  
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

24) Λεόντειoς Σχολή Νέας Σμύρνης 

Διεύθυνση Σοφούλη Θεμιστοκλή 2, 210-9418011 

Συντονιστής  
Χασκόπουλος Τάσος ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Μπέλος Αλκίνοος ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν στη γραμματεία της 
σχολής με τον κ. Σπανός Κωνσταντίνος στο τηλ. του σχολείου 
μας 210-9418011. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

25) Νέα Γενιά Ζηρίδη 

Διεύθυνση Χριστούπολη, Σπάτα, ΤΚ: 19004, 210-6685853 

Συντονιστής  Άλκηστις Πατρινέλη 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
Γυμνασίου στο τηλ. 210-6685853. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

  

https://athina.leonteios.gr/
https://neasmyrni.leonteios.gr/
http://www.ziridis.gr/


26) Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών 

Διεύθυνση Σκοπευτηρίου 17, Κορωπί 194 00, 210-9654867 

Συντονιστής  Παπαθεοδώρου Σταμάτιος  

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο  
τηλ. 210-9654867. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

27) Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου 

 

28) Σχολή Μωραΐτη 

Διεύθυνση 
Αλ. Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου, Π. Ψυχικό  

154 52, 210-6795207 

Συντονιστής  
Βασιλόπουλος Α., Δημοτικό (2106795025)   

Λασκαράτος Γ., Γυμνάσιο (2106795133) 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Η εγγραφή στο διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά εδώ. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

 

Διεύθυνση Μιλήση 3, Παλλήνη 153 51, 210-6666117 

Συντονιστής  Ανάργυρος Αλμπέρτος 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν: 
• τηλεφωνικώς στην γραμματεία του σχολείου στο ακόλουθο 
τηλέφωνο 210-6666117 (εσωτερικό 4). 
• μέσω email στη γραμματεία του σχολείου στο ακόλουθο email 
grammateia@impanagiotopoulos.gr  
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

https://protipo-athinon.edu.gr/
http://impanagiotopoulos.gr/
http://moraitis.edu.gr/school/
https://www.emailmeform.com/builder/form/tVMrE25KbN4
mailto:grammateia@impanagiotopoulos.gr


29.1) Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση 

Διεύθυνση Πρασίνου Λόφου 49 και Κύμης 1, 14122 Νέο Ηράκλειο Αττικής,  
τηλ. 210-2810630 

Συντονιστής Λάμπρος Κοτσαρίνης,  

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τον κ. Λάμπρο 
Κοτσαρίνη στο info@manesisnews.gr 

 

29.2) Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση 

Διεύθυνση Πρασίνου Λόφου 51 , 14122 Νέο Ηράκλειο Αττικής, 
τηλ. 210-2837953, 210-2837825 

Συντονιστής Γιάννης Μαμουνάκης ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν μόνο μέσω e-mail στο 
σχολείο στην παρακάτω διεύθυνση: contact@manesis.gr 
με θέμα: "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ". 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από την εξής 
ομάδα: ομάδα Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.  

 
 
30) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΚΕ 

Διεύθυνση Πολυλά 5, Τ.Κ 1141 Άνω Πατήσια, 210-2280568 

Συντονιστής  Άννα Νικητάκη- Βαρθαλίτη 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν στο 210-2280568 
καθημερινά, έως τις 15:00.  
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

 

  

https://www.manesisnews.gr/
mailto:info@manesisnews.gr
http://www.manesis.gr/
mailto:contact@manesis.gr
http://www.efsp.gr/


 

31) ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Διεύθυνση Αριστείδου, Παλλήνη 153 51 (Κάντζα) 

Συντονιστής  
Θεοδοσόπουλος Παναγιώτης Δ/ντης Δημοτικού 

Σταυρόπουλος Αναστάσιος Δ/ντης Γυμνασίου 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

 
Το σχολείο δεν θα δέχεται μαθητές άλλων σχολείων  

 

32) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΖΩΗ 

Διεύθυνση Αβέρωφ  12-14,  Αργυρούπολη 

Συντονιστής  Αγγελική  Ζελιαναίου 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν με τη  Γραμματεία  της  
Σχολής  μας  στο τηλ.  2109617814  για πληροφορίες . 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, 
ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου).  

 

 
33) ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
                                                                     

Διεύθυνση Ομορφοκλησιάς 21 Μαρούσι Τ.Κ. 15122 

Συντονιστής  Κ. Κώστας Κρομμύδας 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν 
στο σχολείο μας μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο   
mail: pithagoras.eme.ellinoagliki@gmail.com  
δηλώνοντας ονοματεπώνυμο μαθητή ή μαθήτριας, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο, τάξη στην οποία φοιτούν κατά το σχολικό έτος 
2018-2019, τηλέφωνο επικοινωνίας.   
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις 
ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(ομάδα  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, ομάδα 
Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου). 

 

  

http://www.erasmios.gr/
https://www.zois-school.gr/
https://ellinoagliki.edu.gr/
mailto:pithagoras.eme.ellinoagliki@gmail.com


 
34) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
                                                                     

Διεύθυνση Ροδοπόλεως 28, Ελληνικό 167 77 

Συντονιστής  Ηλίας Μακρυνιώτης 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν στο 
σχολείο αυτό να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210-9618626 ή στο 
mail info@protypo-euroschool.edu.gr . 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις ομάδες 
που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (ομάδα Γ΄ 
και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, ομάδα Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου).  

 

 

35) ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ε.Π.Ε 

Διεύθυνση ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΙΑΣΟΝΟΣ & ΚΑΝΑΡΗ, 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Συντονιστής  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων 

 
Το σχολείο δεν θα δέχεται μαθητές άλλων σχολείων. 

 

36) ΣΧΟΛΗ ΚΑΝΑΣΗ 

Διεύθυνση Ταξίλου 97, Ζωγράφου, 15772 

Συντονιστής  Ελένη Κυρίου 

Επικοινωνία με 
μαθητές άλλων 

σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν στο 
σχολείο αυτό  να επικοινωνήσουν καθημερινά στο 210-7774835 κατά 
τις ώρες 10:00-11:30. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από τις εξής ομάδες που 
έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό: ομάδα  Γ΄ και Δ΄ 
Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 

 

 

 

https://www.eps.edu.gr/
mailto:info@protypo-euroschool.edu.gr
http://praxis.edu.gr/a/index.php?Mid=38&sub1=1
http://www.kanasi.edu.gr/


 

 

37) Ιδ. Δημοτικό Μεταμορφώσεως Βριλησσίων 

Διεύθυνση Υψηλάντου 8 & Μ. Μπότσαρη 

Συντονιστής  Βάσσιου Ανδριανή 

Επικοινωνία με 
μαθητές άλλων 

σχολείων 

Μαθητές από άλλα σχολεία που επιθυμούν να διαγωνιστούν στο 
σχολείο αυτό να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του 
σχολείου στο τηλ. 211-0125149. 
Το σχολείο δέχεται μαθητές άλλων σχολείων από όλες τις ομάδες που 
έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (ομάδα  Γ΄ και Δ΄ 
Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, ομάδα Α΄ και  Β΄  Γυμνασίου).  

 

https://www.metamorfosischool.com/dimotiko

