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Ημέρα 1

9:30- 10:15 Προσέλευση - Εγγραφή

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας ταυτότητες ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Υπενθύμιση: Το event είναι BYOD ("Bring Your Own Device"), θα πρέπει δηλαδή
να φέρετε το δικό σας laptop και φορτιστή.

10:15-10:30 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

 κ.  Δημοσθένης  Αναγνωστόπουλος,  Κοσμήτορας  Σχολής  Ψηφιακής
Τεχνολογίας

 κ.  Θεόδωρος  Καρούνος  Αντιπρόεδρος  Οργανισμού  Ανοιχτών
Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

 κ. Ηρακλής Μπαρόγιαννης, Ειδικός Συνεργάτης του Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 κ. Άγγελος Μπίνης, Portfolio Manager, Ο.Ο.Σ.Α

10:30-11:30 Keynote Speeches

Πληροφοριακό  Σύστημα  Κρατικών  Ενισχύσεων  για  την  υπαγωγή  και
παρακολούθηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

 σύστημα επιτελικής πληροφόρησης
 υποστήριξη των χρηστών μέσω Συχνών Ερωτήσεων
 υποστήριξη των χρηστών μέσω ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού Help Desk

και
 επικουρικές  εφαρμογές  (μητρώα  αξιολογητών  &  ελεγκτών,  συστήματα

διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, κ.λπ.) 

Το ΠΣΚΕ είναι ο κεντρικός κόμβος των δράσεων κρατικών ενισχύσεων
της  χώρας  και  παρέχει  προηγμένες  υπηρεσίες  για  την  υποβολή,
διαχείριση  και  παρακολούθηση  επενδυτικών  σχεδίων  ως  την
εκταμίευση και τους ελέγχους.

κ.  Χρήστος Μπούρας,  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Γενική
Γραμματεία  Δημοσίων  Επενδύσεων  -  ΕΣΠΑ,  Ειδική  Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων

YourDataStories: Δεδομένα και Πλατφόρμα για εφαρμογές διαφάνειας
και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο  Δρ.  Γεώργιος  Πετάσης  θα  παρουσιάσει  τα  δεδομένα  της  πλατφόρμας
YourDataStories και το μοντέλο ενοποίησής τους καθώς και το πως μπορούν να
δημιουργηθούν  νέες  εφαρμογές  στην  πλατφόρμα  του  YourDatastories,
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις πιλοτικές εφαρμογές της πλατφόρμας.

Δρ.  Γεώργιος  Πετάσης,  Συνεργαζόμενος  Ερευνητής  ΕΚΕΦΕ
"Δημόκριτος"



Ιδέες και εφαρμογές – Καλές Πρακτικές σε θέματα διαφάνειας 
 SecureDrop - Μία πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ασφαλή

επικοινωνία  μεταξύ  δημοσιογράφων  ή  αρχών  και  των  πηγών  τους
(whistleblowers,  πληροφοριοδότες  δημοσίου  συμφέροντος).
https://en.wikipedia.org/wiki/SecureDrop

 Ιδέα για ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα μπορέσει να υποκαταστήσει τα
συστήματα αναλογικών κληρώσεων στο Δημόσιο (κληρώσεις συνθέσεων
δικαστηρίων,  ενόρκων,  δικαστικών  αντιπροσώπων  στις  εκλογές,
επιτροπών διαγωνισμών κλπ.)

κ. Θανάσης Δεληγιάννης - Member of the Open Government Partnership 
Independent Reporting Mechanism team for Greece

Στόχοι του Hackathon - Διαδικαστικά - Απορίες/Ερωτήσεις

κ. Israel Maranon de Pablo - Ο.Ο.Σ.Α
κ. Γιώργος Μπουκουβάλας, Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, Γενική Γραμματεία 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

11:30- 11:50 Pitching session + Matchmaking

Οι συμμετέχοντες θα έχουν 1-3 λεπτά να παρουσιάσουν το  project
τους και να προσελκύσουν, αν επιθυμούν, επιπλέον μέλη στην ομάδα
τους.

11:50- 12:00 Meet the mentors

Σύντομη παρουσίαση των μεντόρων που θα παρίστανται στο Hackathon και θα
καθοδηγούν τις ομάδες.

12:00- 14:00 Working session

Hacking!

14:00-15:00        Διάλειμμα για φαγητό

15:00- 19:30 Working session

9:45-11:00 Hacking!

19:30 Ημέρα 1 - Wrap up

https://en.wikipedia.org/wiki/SecureDrop
https://en.wikipedia.org/wiki/SecureDrop


Ημέρα 2

10:00- 13:00 Working session

Hacking! 

13:00-14:00        Διάλειμμα για φαγητό

13:00- 17:00 Working session

Hacking!

17:00-18:30 Παρουσιάσεις συμμετοχών

Οι συμμετέχοντες  θα έχουν 5-10'  για  να  παρουσιάσουν τα  projects
τους. 

Υπενθύμιση:  Οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να
χρησιμοποιήσουν  PowerPoint και  projectors που θα  βρίσκονται  στο
χώρο.

18:30- 19:00 Αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή

Τα  projects θα  αξιολογηθούν  από  την  Κριτική  Επιτροπή  βάσει  της
παρουσίασης και θα αναδειχθούν οι νικητές.

19:00- 19:30 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση και βράβευση των νικητών

20:00 Day 2 - Wrap up
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