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Παρακαλούμε για IrjVπρωτοκόλληση του εισερχομένου,

------- Προωθημένο μηvuμα ------•.
Θέμα:ΕvημέΡwση σχηικά με ιη διοργάνωση Hackathon Ακεραιόιητας - Ειδικη Υπηρεσία

Επιθεώρησης (Special Ιnνestig<ιtiοnServiee) ιης Δημοκρατίας ιης Λιθουαvίας
Ημερομηvία:Frί, 2 Sep 202213:03:10 +0300

Από:Γενικη Δ/vοη Ακεραιόιητας Λογοδοσίας gdalο@<ιe<ιd.gr>
Προς: president@oe-e.gr, y.pourgos@yJ,):es.gr,rector@uoc.gr, reetor@ uniwa.gr,

ιLryE!!@uom.edu.gr, rector@uowm.g!, rector@Jmatras.g!, recIor@ionio.gr,
rector@hua.gr, rector@l:!anteio.gr

KoLv.:maria.konstantίn idou@aead.gr, ioann<ι.karagίοrglliL@aead.gr,
melina.taml:!roJ,):oulou@aead.gr,ch ristoS.kourtίs@aead.gr, alikί-
ef!ν:chia.konsta@aead.gr, 'ΣωιιΊριος ΛΩΤΣΗΣ'<sotirios.lotsis@aead.gr:>

Αξι6nμnjΑξιότιμοι,

Με σκοπό ιη βέληστη 5uvaτoj 5ιάχuση ιης πληΡοφόρησης και για ιιι; δικές σας TUXOVενέργειες, σας
αlιοσιέλ/οu με auvtIIlIdva πρόσκληση συμμΕτσχής σια H3ck31hon Ακεραιότητας 1I0Uδιοργανώνει η Ειδικη
Υπηρεσα/ Eπιθ,Wρησης (Speci31Inve,tigation Service) της Δημοκρατίας της Λιθαυανίας, 10 οllοίο αιιευθύνπαι οε
ενθουοιώδεις υlιοσιηρικτΕς και εμιιειρογνώμοvες στο ιιεδίο τη, διαΦόνειας, ΕΚπροσώπους από το πεδίο της
ιιληραφορικης. εΠΙXεψηματtες, σχεδιαοτΕς προίόντων. ερευνηιές οιη δημόοια διακυβι'ρνηοη και ης κοινωνικΕς
ειιισιημ'ς, δικηγόρους και ΦοιτητΕς.
Ειδtt«lτεΡα, η α(ιηοη ουμμΕmχής είοαι δωρεόο και η ημερομηνία λήξης υllοβολης αίτησης είναι η 22η
Ιεπιεμβρίου 2022, Οι ενδιαΦερόμενοι μπορουν να υποβαλλου" αίιηση ως ομάδα ή ατομι<ά.
Τοιιρώτο στάδιο θα διεξαχθεί oπlίπ~ 29-30 Σειιτεμβρίαυ 2022 σε ομάδες εΡΥαοίσς με ιη ουμμετοχη μΕχΡΙ πέντΕ
ατόμων,
Στα ιελικό σιόδιο σιις 11 Νοεμβρίου 2022 στο Βίλνιους, θιι διαγωvιοτούν οι τρείς ιΜες 1ι0υ θα ιιροκριθσύν με
Επαθλο ΙS.(Χ)()( για tηv παρακολούθηση επιλεγμέvων κύκλωv μαθημάτων εξ αιιοσιάοεως, σια υψηλού KιJΡOυς
ιιαν,πιοτημια:
• Unive",ity of O.ford
• Harνard eusiness School
• M3ssachuse1ts In5titυte οΙ Techr1Ology
• University College London
• vale School οΙ Managen,enl
Τα μαθηματα θα αφoρoιJν ιδίως ,α εξης ιιεδία, leadNsl1iρ, ΙΤengineering, artificjal jnlell;gence, m3nagemenI,
commun;c3tion.
Μετά ιην απονομή του βραβείου, κάθε μέλος της νικήτριας ομάδας καλείιαι να εlιιλΕξει Εως δυο KιJκλους
μαθημάιων εξ αlιοσιάΟΕως και VQEνημι.rώσει τους δΙΟΡγαvωτiς mu hackathon για την Επιλογή IOU,
Για αναλυτικόΤΕρες ιιληροΦοριες μπορ,ίΤΕ να αναιρέξετε σιον σύνδΕσμο:
htt QS:1futf:f1 r:ityhac.ka.l.h9.n.(.l:tlJ!l

Με Εκτίμηαη.
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Γραφείσ Πρoϊσταμέν'1~
ΓενΙK!\~ΔΙEiίθσνση~
Aκεραι6τητα~και Λoνoδoσία~
Eθνι~ή Αρχή ΔιαφάνΕιας
Πειpαιω~ 207 & λ/κΙΦρονΟζ 92
Αθήνα, 118 53
ΤηλΕφωνσ: +30 213-1310401
+30213-1310433
Email: gdgd~IQ@~_e.al!.gr
www ..ae~.ι:I.&!

Offlce οΙ the General Dlreetor
Integrity and Accountabllity
Nation~1τr~nsparency Authority
207. Peiraios ~ν.& 92. AlkiIronos ~II.
Athen~ 11853, Greece
Telephone (Iandline): +30 213-1310401
+30213-1310433
Em~il:gdgdaIQ@~e~d.gr
www.aead.gr

.Οι πληροφορίες πσυ rrEPIQ:ovraIσε αυιό ΙΌ uιIvuua προορΙζσvrαι μόvσ για ισ" παραλήιπη .αι μπσρεί _απεριεχου"
δια6α>Jμιομt•• ~πληροφορiες. EιJ:.δ€ν ιίOΤ€σ παραλιjnτηι;. παρα""λούμε .α διαvρσψεrε αυιό rσ urivuua .αι .α
ειόσπσιήοπε ΙΌν απσorσλέα, ΔΗ "" πρiπ", vα αvrιvρσψεrε ιj να 6ιανι:ίμεrε auro ισ μιjννμα ιj "α απο.αλuΨπε το
περ,εχόμ~vιJ rσu οε κttvivo_. Oπo,~σδή>τo'"σπόφ<ις ιj ~vώμ'~ πσο εκψp<iζοvrσιo~ αοτό το flιjvuIiCIείναι εχ.ί •• ~τοο
",ouou (ωv) .,,' όχι ." •..•"νά~χη τη~ E>Jν,.ήςΑρχής ΔισφόVΕ1σ~.Κ"μί" ι:γΥύηοη δεν ouvEntivεrnι ότι rσ μι!οuμσ au'a ή
σπσωδήπστ€ ouvIjIifli_a είvαι απαλ"αvμtvσ από oou~ ιι δ<νέχει σπσι<Οσιι.ί χαι τρσιισποιηΙΙεΙ.

Συνημμένα:
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Integrlty
Hackathon

Greetirιgs,

Οπ behaIf ΟΙ νίΙπίυs $itumos 1Inkli11 θπά ΙΠε>Special InvestigaIlOn Servlce ΟΙ
the Republic ΟΙ υΙπυθΙ1ίθ, we 'liould like to COΓάίθΙΙγ invi1e Υου 10 ιοίπ our
upcoming ίπίlίΌΙίνΘ:/nfegrity Hαckothon - a 2 slage. hybrid ι'νθπl thaI aIrns 10
find Innovalions lor a more transparent Europe by connecllIlg brigh! IhInkers
wor-ldwide

5tartIIlg wilh the 1st SJage οπ September 29- 30ιπ. transparency θπΙπυςίΌSls
Όπά exper1s, ΙΤ field representallves, entrepreneurs θπα product designers,
public governing and social sciences researchers, lawyers. <ιπά sωάθπlς wiH
gaihcr οπlίπΕ' w~lere1hey \~'ίll taekle cυΓΓθrιI Iransparency struggles ίlΊ ,ealns
ΟΙ υρ to 5 people.

Τορ 3 ideas will be selecled by ουΓ iudges pane! and move on to ΙΓIΕ'lina! in
ViInius οπ Νοveιηber 11th I~'here the wlnner WII! receive a 15,000 € ρΓίΖε>l'lhich
they l'ΙίΙ! be able to rcdeem for any chosen onIine courses In the most
prestigioυs unlverSllies worldwlde

In1egrity hackathon ~.ιίΙΙοΙ50 ((>οωΓΕ'a diverse team ΟΙ lηel~tοrs οπά
tran5parency eχper!5 'Nho 'NilI coopera1e wlth the participants aIΊd consυll
them in οΙΓΠ, Ιο σεσ1Ε' Ihe rnOS1ίππονοΙινε and robυS1 ίσεο"

Ιπ addition, aπΕ' of Ihe core prinCIples ΟΙ integrity Hackathon ί" ιο foster
InternationaI cοορεΓοΙίοπ ίπ efforls οι nurturrng a ΠΙ0ΓΕ' transparen1 cIirnalC'
across ΕυΓορε, '!N'ebelieve that your εχρεΓίεπω l'lould bα a νaΙUable οάάίΙιοπ
10 Ihe prOJec! Tha\ is why \\'€ Ίνοωσ Iike ιο εχlεπά a formaI inv,tatlon 10 Υου
and ΥουΓ coIleagues and strongly encoυrage γου 10 a1tend

Please, Ιίπά ΙΏαΓΕ' inforrnation and regisler οπ tl1e οΙ1ίcίοl \\'ebsI1e -
https://integrityhackathon.chc.lt

Looking lorward ιο having γαl οΙ)ΟοΓάΙ

Semi-fjnal οπΙίπc September 29-30th, 2022
Finai ίπ Vi\niυs: November 11th, 2022

Λρρ,','uπ:ar1 * ιπ'" Arr>.',cαl.'on <Opa"',,',"e:Seprember 11th 2022 Aupl,CUM\ may aPDIY ," rc'om; or
Ω5 in6i'{.'GLXJ:'. 50:" ~'ρ~ι'icω11' ••...:1 b<>as,'Qnt'd .'Ι,ΙΟ Ic'O"'; ΩΙΙ'Υrhr r>i>iJflωtron iJ,'Ocp.'5 is lιn",'ec
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