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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, στον τομέα «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social 

Innovation)». 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://webportalapp.com/sp/login/diamond_challenge  

Οι ιδέες υποβάλλονται στην παραπάνω διαδικτυακή πλατφόρμα του διοργανωτή 

(ηλεκτρονική εγγραφή από 5 Οκτωβρίου 2022 έως και 9 Ιανουαρίου 2023). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι να υποβληθούν τουλάχιστον 20 ιδέες.  

• Δεύτερη Φάση: οι ιδέες αξιολογούνται (επίσης, διαδικτυακά) από Επιτροπή του 

Πανεπιστημίου Delaware (16 Ιανουαρίου έως και 30 Ιανουαρίου 2023). Όσες ιδέες 

(τουλάχιστον 10) πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές προχωρούν στην επόμενη φάση. 

• Τρίτη Φάση (ελληνικός τελικός): Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και διαγωνίζονται για 

τη θέση του νικητή. Στην τελική αυτή φάση, οι μαθητές κάθε ομάδας καταθέτουν κείμενο 

(έως 5 σελίδες) στους κριτές (δείτε παραπάνω, ερώτηση 2 και κάνουν παρουσίαση (μέχρι 

10 διαφάνειες), η οποία θα αναδεικνύει την επιχειρηματική δομή και την ανάπτυξη της 

ιδέας. Το κείμενο που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες (περιθώριο 1, μέγεθος 

γραμματοσειράς 12, τύπος αρχείου: csv, doc, docx, ή pdf), και η παρουσίαση (PowerPoint, 

Prezi ή Keynote) να είναι μέχρι 10 διαφάνειες, η οποία θα αναδεικνύει την επιχειρηματική 

https://diamondchallenge.org/
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2 
 

δομή και την ανάπτυξη της ιδέας (Pitch Deck). Επίσης, τα μέλη κάθε ομάδας, θα κληθούν 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις μελών της κριτικής επιτροπής (3 λεπτά).  

Στην κριτική επιτροπή (δείτε παρακάτω) θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διακεκριμένες προσωπικότητες από 

το χώρο της καινοτομίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της επιχειρηματικότητας. 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 στις ΗΠΑ. Δεν προβλέπεται να δοθούν βεβαιώσεις 

συμμετοχής στις ομάδες που θα πάρουν μέρος.  

• Οι επόμενες τρεις φάσεις (Ημιτελική φάση, Top 20 και Τελική φάση) θα διεξαχθούν από 

23 έως και 25 Απριλίου 2023, από το Πανεπιστήμιο Delaware, στο Newark των Η.Π.Α. 

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

βρείτε στις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και 

https://webportalapp.com/sp/login/diamond_challenge  

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).  

Επιστημονική και Κριτική Επιτροπή: 

Χρήστος Λύτρας, Managing Partner, της hippocampus.io, εταιρεία Συμβουλευτικής που 

βοηθά εταιρίες και Startups να συνεργαστούν. Εργάστηκε στο Innovation Center της 

Eurobank, ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των υπηρεσιών του Κέντρου. 

Κατερίνα Βουτσινά, πτυχίο Οικονομικών, Μάστερ Marketing & Communication, από το 

ΕΚΠΑ, PhD in Management, από το London School of Economics and Political Science. 

Καθηγήτρια στη Σχολή Business and Economics του Deree – The American College of Greece. 

Δήμητρα Ντάρδα, Περιφερειακή Διευθύντρια, Επικεφαλής Πωλήσεων Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης της Microsoft Corp. 

Πέγκυ Βελλιώτου, Partner και Επικεφαλής Προσωπικού της KPMG Advisors AE, υπεύθυνη για 

την Επιλογή Στελεχών. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 συνεντεύξεις 

επιλογής και έχει τοποθετήσει με την ομάδα της, πάνω από 1.000 στελέχη σε διάφορες 

θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, υπεύθυνος ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος 

Ευγενίδου, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στην προώθηση της 

επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών του ΕΜΠ και του τμήματος Ναυπηγών του MIT. Από τον Ιανουάριο του 2011 είναι 

εκλεγμένος Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του MIT. Είναι ιδρυτικό μέλος και 

Αντιπρόεδρος του Ιδρυτικού Συμβουλίου του MIT Enterprise Forum Greece. 

Jorge A. Sanchez, Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου και Chief Strategy & Financial Officer 

της Corallia, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και Διπλώματος Μηχανικού και Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 2010 είναι ο συντονιστής 

του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Υποδομών. 
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