
Digital Transformation Masterclass powered by Code.Hub 

 
Το Digital Transformation Masterclass powered by Code.Hub, σε αποκλειστική συνεργασία με το 
Athens Tech College, πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης όπου οι συμμετέχοντες θα 
εκτεθούν μέσα από συγκεκριμένα case studies στις βασικές αρχές του Business Environment, 
Management Information Systems, Processes Transformation, Innovation και Digital Disruption 
συνολικής  διάρκειας 4 ωρών. 

Σύμφωνα με το Harvard Business Review, πάνω από το 50% των top 500 εταιρειών που υπήρχαν στο 
Fortune 500 του έτους 2000 έχουν κλείσει το 2020. Παρόμοια η Gartner δείχνει ότι οι νέοι τρόποι 
επικοινωνίας με τον πελάτη, η παγκοσμιότητα της αγοράς και οι startup disruptors κάνουν μονόδρομο 
στις παραδοσιακές εταιρείες το να αλλάξουν τον τρόπο που παρέχουν υπηρεσίες ώστε να κερδίσουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Digital Transformation είναι η εισαγωγή τεχνολογιών σε όλες τις 
διαδικασίες ενός οργανισμού ώστε το πέρασμα σε νέο τρόπο λειτουργίας να είναι όσο το δυνατόν 
αποδοτικότερο και ανταγωνιστικότερο. 
 
Η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών, και ακόμα περισσότερο αυτές που ξεπερνούν το μέγεθος της 
μικρομεσαίας επιχείρησης, λειτουργούν σήμερα με παραδοσιακούς τρόπους εξυπηρέτησης του 
εξωτερικού πελάτη, αλλά και στην εξυπηρέτηση μεταξύ τμημάτων και ομάδων μέσα στην ίδια την 
εταιρεία. Τυπικά οι διαδικασίες, ακόμα και αυτές γίνονται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά και αφορούν 
τεχνολογικές λειτουργίες περνούν από διάφορα στάδια ανάλυσης, προέγκρισης, υλοποίησης, ελέγχου, 
τελικής έγκρισης, τα οποία πρέπει να κινηθούν χειροκίνητα. Το τοπίο αυτό κάνει την εταιρεία να 
υστερεί απέναντι σε άλλες που εισέρχονται στον ίδιο χώρο και έχουν αυτοματοιήσει οτιδήποτε μπορεί 
να γίνει μέσω software, το οποίο υποστηρίζει σε συνεχή χρόνο οποιουσδήποτε όγκους λειτουργίας 
χωρίς λάθη, χωρίς διακοπή, και με καταγραφή όλων των αποφάσεων και λειτουργιών. 
 
Η αυτοματοποίηση αυτή στηρίζεται στην μεταφορά των διαδικασιών από την χειροκίνητη επανάληψη 
μέσω ανθρώπων στη σχεδίαση νέων διαδικασιών που κάνουν πλήρη χρήση της τεχνολογίας (για 
παράδειγμα, να δημιουργούνται νέες εκδόσεις μιας εφαρμογής με εγγύηση σωστής λειτουργίας χωρίς 
να χρειάζεται ανθρώπινος έλεγχος, ή να παίρνονται αποφάσεις με βάση συνολικά δεδομένα αντί για 
αποφάσεις με βάση εκτιμήσεις). Το πέρασμα σε μία νέα μορφή λειτουργίας μιας εταιρείας είναι 
διαδικασία που θέλει σαφές όραμα, και μπορεί να χρειαστεί σημαντικό χρόνο, αλλαγή κουλτούρας, 
επένδυση στο ΙΤ, και εισαγωγή νέων δεξιοτήτων στο προσωπικό της εταιρείας. 
 
Τα παραπάνω κάνουν σαφές ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός απαιτεί την συνδρομή επαγγελματιών 
που έχουν σωστές γνώσεις σε ένα σύνολο οργανωτικών, διοικητικών, τεχνικών θεμάτων και καλών 
πρακτικών, καθώς οι νέες λειτουργίες που σχηματίζονται θα αποτελέσουν τον πυρήνα της 
βιωσιμότητας και ανάπτυξης της εταιρείας στο μακροπρόθεσμο μέλλον. 
 
 

Σκοπός του προγράμματος Digital Transformation powered by Code.Hub είναι να παρουσιάσει και να 
εξερευνήσει όλη την αλυσίδα των θεμάτων που πρέπει να διαχειριστεί μία εταιρεία που θέλει να 
εφαρμόσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις εργασίες της, χρησιμοποιώντας τα επιχειρησιακά 
δεδομένα που διαθέτει ως εργαλείο απόφασης. Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν το μετασχηματισμό ενός business operation, και βήμα-βήμα τη διαδικασία 
προσαρμογής και βελτιστοποίησης του με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες σύμφωνα με τους στόχους 
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του business plan και του strategic vision μιας εταιρείας, καθώς και να λειτουργήσουν ως μέλη μιας 
ομάδας ταχύρρυθμης μελέτης και εφαρμογής Digital Transformation aspects. 
 
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εργαστούν είτε ως ενδο-εταιρικά 
στελέχη, είτε ως technology consultants  σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο όπου το Digital 
Transformation, το Innovation & Disruption και η χρήση νέων τεχνολογιών είναι μέσα στο strategic 
planning και vision της εταιρείας. 
 
Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις  εδώ. 

Συνεργάτης 

Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην Ελλάδα από developers για developers. 

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες 
συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub 
δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης 
επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει από κοινού με τον κάθε επαγγελματία στο χώρο 
της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας την δική του καριέρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Code.Hub μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης των 
προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την 
επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, 
στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech μπορείτε να βρείτε εδώ.  
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