
 

        
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 25/8/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/103575/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
                                                                                            

                                                                                       
                                                                                         KOIN: Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ημερομηνιών του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» 

       Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 101793/Δ2/18-8-2021  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ15/93680/Δ2/29-7-2021 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με θέμα «4ος 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας “The Diamond Challenge”» και  

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 1085/18-8-2021 έγγραφο του Pierce -  Ιδιωτικού Ισότιμου 

Ημερησίου Γενικού Λυκείου Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, διοργανωτή του διαγωνισμού, σας 

ενημερώνουμε ότι  ο εν λόγω διαγωνισμός τροποποιείται μόνο ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής.

Ειδικότερα,  το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

 Διεξαγωγή Ελληνικού Διαγωνισμού : Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022.

  Τελική φάση Διαγωνισμού στις ΗΠΑ : Πέμπτη 21 έως και Σάββατο 23 Απριλίου 2022.

 Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις προϋποθέσεις που 

αναγράφονται στο με αρ. πρωτ. Φ15/93680/Δ2/29-7-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και   
     Δ.Ε. της χώρας.
2.  Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
3.  Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ. (μέσω 
των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 

Κατσάνου Ζ. 
Τηλέφωνο : 210-3443272 

: 210-3443314

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


Επισυνάπτεται η  Επικαιροποιημένη Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη 

συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον 

Υπεύθυνο του Διαγωνισμού για το Pierce κ. κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο (τηλ. 6937361948 – email: 

mtheodosopoulos@acg.edu ) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και 

https://www.pierce.gr/  .

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Συν. : Ένα (01) ηλ. αρχείο - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

                                                                                                               

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7.   Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
8. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

         
             ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

mailto:mtheodosopoulos@acg.edu
https://diamondchallenge.org/
https://www.pierce.gr/
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

The Diamond Challenge 

 

 

 

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» που απευθύνεται σε μαθητές 

Γενικών Λυκείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός 

διεξάγεται από το 2012 σε 35 χώρες, υπό την αιγίδα του Horn School of Entrepreneurship του 

University of Delaware (https://diamondchallenge.org/).  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές του Λυκείου να εργαστούν 

σε ομάδες, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να καλλιεργήσουν προσωπικές 

δεξιότητες, να ζήσουν μια επιχειρηματική εμπειρία, να επιλύσουν προβλήματα, να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την αξιοποίηση των ιδεών τους και να δημιουργήσουν, 

ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους καριέρα.  

Η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες Λύσεις για 

Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)». Κάθε ιδέα που θα κατατεθεί πρέπει να συμβάλλει 

στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος και να έχει θετική συνεισφορά στον πολίτη, την 

κοινωνία και το περιβάλλον. 

Αρχικά, δημιουργούνται ομάδες 2-4 μαθητών Λυκείου, οι οποίες θα αναλάβουν να 

μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να προτείνουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για 

την επίλυσή τους. Κάθε ομάδα συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του Σχολείου, ο οποίος 

έχει το ρόλο του συμβούλου/μέντορα στις προσπάθειες των μαθητών. Η συμμετοχή των 

μαθητών και των Σχολείων γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Γλώσσα του διαγωνισμού 

είναι η αγγλική.  

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 5 φάσεις: 

• Πρώτη Φάση : ηλεκτρονική εγγραφή των ομάδων στην ιστοσελίδα 

https://diamondchallenge.awardsplatform.com/. H καταληκτική ημερομηνία για την 

εγγραφή είναι η Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα με την εγγραφή, πρέπει να 

υποβληθεί μια πρωτότυπη ιδέα στον τομέα «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα 

(Social Innovation)» η οποία αποτελείται από: 

o κείμενο που δε θα ξεπερνά τις 5 σελίδες (περιθώριο 1, μέγεθος γραμματοσειράς 12, 

τύπος αρχείου: csv, doc, docx, ή pdf), και 

o παρουσίαση (PowerPoint, Prezi ή Keynote) μέχρι 10 διαφάνειες, η οποία θα 

αναδεικνύει την επιχειρηματική δομή και την ανάπτυξη της ιδέας (Pitch Deck).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι να υποβληθούν 

τουλάχιστον 20 ιδέες. Στη συνέχεια, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από 

κριτές του Diamond Challenge ώστε να επιλεγούν τουλάχιστον 10 ομάδες οι οποίες θα 

προχωρήσουν στην επόμενη φάση.  

• Δεύτερη φάση: υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, 15342, 

Αγία Παρασκευή Αττικής), το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022. Οι ομάδες θα 

https://diamondchallenge.org/
https://diamondchallenge.awardsplatform.com/
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παρουσιάσουν τις ιδέες τους (5 λεπτά) και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις μελών της 

κριτικής επιτροπής (3 λεπτά).  

Στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της 

καινοτομίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της επιχειρηματικότητας. Για τις πρώτες 

10 ομάδες ορίζονται τρεις κριτές και για κάθε τρεις επιπλέον ομάδες, προστίθεται ένας 

ακόμη κριτής. Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email) όσων συμμετάσχουν με οποιαδήποτε 

ιδιότητα στον διαγωνισμό θα αποσταλούν στους υπεύθυνους του Diamond Challenge.  

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την ομάδα η οποία θα λάβει μέρος στην επόμενη φάση 

και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Δεν προβλέπεται να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

στις ομάδες που θα πάρουν μέρος.  

• Οι επόμενες τρεις φάσεις (Ημιτελική φάση, Top 20 και Τελική φάση), καθώς και η 

βράβευση θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Delaware, στο Newark των Η.Π.Α. από την 

Πέμπτη 21 έως και το Σάββατο 23 Απριλίου 2022. 

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να βρείτε 

στις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και https://www.pierce.gr/  

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μπορείτε, επίσης, να απευθύνεστε στον υπεύθυνο 

του Διαγωνισμού για το Pierce, κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο, καθηγητή οικονομικών 

(mtheodosopoulos@acg.edu ,  τηλ. 6937 361948).  
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