
 

        
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/


 

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

Μαρούσι, 29/7/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/93680/Δ2

ΠΡΟΣ:

 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
 της χώρας
                                                                                            KOIN: 2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας

3. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. 
της χώρας).

4. Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ: 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 91639/Δ2/27-7-2021  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 7030/02-7-2021 έγγραφό σας, με το οποίο μας 

διαβιβάσατε το με αρ. πρωτ. 568/29-6-2021 έγγραφο του ΓΕ.Λ. - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και 

τα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 38/22-7-2021 Απόσπασμα 

Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού 

Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, εκτός ωρολογίου προγράμματος, στις εγκαταστάσεις του 

Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022.  Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 

πέντε φάσεις και η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες 

Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social Innovation)»  Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν σε 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

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


ομάδες, να μελετήσουν κοινωνικά προβλήματα και να υποβάλουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για 

την επίλυσή τους, ώστε να συνεισφέρουν στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η γλώσσα του 

διαγωνισμού είναι η Αγγλική και για τη συμμετοχή πρέπει να προηγηθεί ηλεκτρονική εγγραφή στην 

ιστοσελίδα https://diamondchallenge.awardsplatform.com.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα 

τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία 

από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό να γίνει με 

τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα). 

2. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης και της 

οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και 

των πνευματικών δικαιωμάτων. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δράση να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 

εκτός σχολικού ωραρίου. 

4. Ομοίως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση, ως συμβούλων των μαθητών/τριών, να 

είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου. 

5. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να έχουν διασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό και 

ότι αποδέχονται την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους σε ηλεκτρονικό ή 

έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

6. Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου 

ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού. Τα 

παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης χωρίς να εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών. 

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για 

άλλον (εμπορία, διαφήμιση).

https://diamondchallenge.awardsplatform.com/


9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

10. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό να 

πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 

ερευνητικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει 

να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των 

επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, 

και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε 

εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την 

εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 

υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

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. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο 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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