
Καλώς ήλθατε 

στον κόσμο της 

Epsilon Net

H εξέλιξη στη γνώση

και την τεχνολογία



Όμιλος

Epsilon Net
Ιδρύθηκε το 1999

388 εργαζόμενοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2008 

Διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 250+ συνεργατών

28.000 πελάτες εμπιστεύονται την Epsilon Net

Διαθέτει Εκπαιδευτικά Κέντρα σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Highlights

O όμιλος Epsilon Net είναι από τους πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενους ομίλους εταιριών πληροφορικής  

στην Ελλάδα 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ



Διαχειριστική 

Περίοδος

Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη μετά από Φόρους 

2016 12.460.197,26 1.337.923,73 115.594,53

2017 14.965.533,96 2.265.577,68 687.548,12

2018 16.839.165,95 2.483.456,22 1.041.424,71

Οικονομικά στοιχεία ομίλου
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Business Units

EPSILON NET

TRAINING
Κολλέγιο και Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης ΙΙ με ειδίκευση στην 

επαγγελματική κατάρτιση σε 

όλα τα επίπεδα εκμάθησης.
(Σεμινάρια, Ημερίδες, Πιστοποιημένοι Τίτλοι, 

Μεταπτυχιακά)

EPSILON NET

SOFTWARE
Ολοκληρωμένες 

Εφαρμογές Λογισμικού για 

επιχειρήσεις κάθε μεγέθους 

και ανάγκης, για 

εξειδικευμένες κάθετες 

αγορές και για λογιστικά 

γραφεία. 

EPSILON NET

NETWORK
Ο πληρέστερος συνδυασμός έγκυρης 

ενημέρωσης, σε θέματα οικονομικής, 

φορολογικής και εργατικής 

νομοθεσίας.
(Online Τράπεζα, e-forologia.gr, e-magazine, Komvos, e-

books)

Ο Όμιλος EpsilonNet αποτελείται από 3 επιχειρηματικές μονάδες



Business philosophy:
“Partnership with our clients”

Τρία Business Units
-

Μία συνολική λύση για 
τους πελάτες μας!
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ HR

KAΘΕΤΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Target Groups



PYLON
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών με 

εξαιρετική σχεδίαση και λειτουργικότητα, 

κατάλληλη για μικρές, μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις

PAYROLL & HR
H συνεργασία δύο ηγετών στην αγορά λογισμικού HRM & 

PAYROLL εγγυάται την αρτιότητα και αξιοπιστία των 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την εξασφάλιση της 

αμεσότερης συμμόρφωσης τους με τις συχνές νομοθετικές 

αλλαγές.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Οι πληρέστερες εφαρμογές της αγοράς για 

λογιστικά γραφεία, με δυνατότητες 

ψηφιοποίησης δεδομένων και εισαγωγής τους 

στο Cloud



H πιο προηγμένη, σύγχρονη τεχνολογικά 

πλατφόρμα της αγοράς

Hybrid Technology: Desktop, Cloud, 

Mobile, Web

Native Cloud

Η μόνη πλατφόρμα που λειτουργεί σε 

«ενιαίο» περιβάλλον

Για επιχείρηση κάθε μορφής, μεγέθους 

και ανάγκης

Χωρίς τεχνολογικά «μπαλώματα» 

γραμμένη με τα πιο σύγχρονα εργαλεία 

παγκοσμίως 

Highlights



PYLON Business Analytics

Production & Costing

MRP

Financial planning & Budgeting

Connectivity & Mobility 

Hybrid 

Συνεχείς Επενδύσεις



PYLON Entry

Στοχεύει στη micro και SOHO αγορά

Plug & Play, χωρίς παραμετροποιήσεις

«Μεγαλώνει με την επιχείρηση», αφού με ένα 

σειριακό μπορεί άμεσα να αναβαθμιστεί σε 

μεγαλύτερη εφαρμογή του PYLON

PYLON Commercial 

(Start, Standard, Advanced)

Εξυπηρετεί τη SOHO, SME αγορά

Εφαρμογή νέας γενιάς που εξυπηρετεί τις 

διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων 

Συνεχείς Επενδύσεις



PYLON Hospitality

Μοναδικό πλεονέκτημα του PYLON Hospitality είναι 

η ενοποίηση όλων των λειτουργιών ενός 

τουριστικού καταλύματος κάτω από μια εφαρμογή.

Hospitality Entry

Στοχεύει σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι 20 

δωμάτια

PYLON Restaurant

Ενσωμάτωση νέων λειτουργιών προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν νέες ανάγκες στην αγορά, όπως:

 Module Delivery (PYLON Restaurant)

 Mobile Διαχείριση
(Reception, Mini bar, Housekeeping & Maintenance)

 Multiproperty

 Τιμοκατάλογοι με προσφορές

Συνεχείς Επενδύσεις



Συνεχείς Επενδύσεις

PYLON CRM

Σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών & 

προώθησης πωλήσεων

PYLON Accounting

Λογιστική εφαρμογή για επιχειρήσεις που καλύπτει 

όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και 

παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών 

βιβλίων, όπως και Αναλυτικής Λογιστικής

PYLON Sales Force Automation

Online & Offline Εφαρμογή παραγγελιοληψίας



Payroll - η Μισθοδοσία είναι ένα από τα «βασικά 

εργαλεία» για την μηχανογράφηση επιχειρήσεων

HR - η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού κατέχει 

στρατηγικό ρόλο στην υγεία και εξέλιξη των επιχειρήσεων

Μερίδιο Αγοράς: 60%+  

5000+ Εγκαταστάσεις

Highlights

EPSILON HR

Εξειδίκευση - Επιστημονική Γνώση & Συμβουλευτική 

Καθοδήγηση

Νομιμότητα - Κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και 

Συμμόρφωση με απαιτήσεις εργατικής Νομοθεσίας 

Δυνατότητες

ΕΡΓΑΝΗ - Cloud & Mobile

Portal (Employee & Manager Self Service)

Οικονομική Διαχείριση Μισθοδοσίας (Προϋπολογισμοί, 

Κοστολογήσεις, Προβλέψεις, Διοικητική Πληροφόρηση)

Highlights



Cloud ΕΡΓΑΝΗ

ΕΡΓΑΝΗ mobile

Νέες δυνατότητες του Employee Self-Service (ESS)

Νέες εφαρμογές για το HR

Νέο προϊόν μισθοδοσίας σε τεχνολογία PYLON

PYLON HRM

ScanHRMS & Scan Timer

Συνεχείς

Επενδύσεις



Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων λύσεων Μισθοδοσίας 

και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Υποστήριξη Συστημάτων Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σχεδιασμός και υλοποίηση end-to-end λύσεων Ωρομέτρησης, που 

συνδυάζουν εξειδικευμένο software για τον υπολογισμό χρόνου 

απασχόλησης (εργασία, υπερωρίες, απουσία κλπ.) με το κατάλληλο 

hardware (Τερματικά Ωρομέτρησης).

Ανάπτυξη εφαρμογών για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και των αρμόδιων φορέων.

Εξειδίκευση σε σύνθετες υλοποιήσεις οικονομικής διαχείρισης 

μισθοδοσίας, σχετικών με το εργατικό κόστος, όπως προϋπολογισμοί, 

κοστολογήσεις, προβλέψεις και διοικητική πληροφόρηση.

Συνεχείς

Επενδύσεις



Λογιστικά Γραφεία

H Epsilon Net κατέχει το 60%+ του μεριδίου αγοράς στα λογιστικά 

γραφεία

Η ηγετική θέση της Epsilon Net εξασφαλίζεται από την Επιστημονική

Ομάδα του ομίλου που αναλύει τις εξελίξεις στη φορολογικής και εργατική

νομοθεσία, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση σε όλα τα επιμέρους τμήματα

της εταιρείας. Επικείμενες αλλαγές και τροποποιήσεις ενσωματώνονται

ταχύτατα στις εφαρμογές λογισμικού και είναι διαθέσιμες σε όλο το

πελατολόγιο

TOTAL ACCOUNTING

Ένα project-σταθμός για όλους τους επαγγελματίες λογιστές και 

φοροτεχνικούς.

Highlights



Διαμοιρασμός Cloud Εργάνη από τους λογιστές στους πελάτες τους

Διεπαφή Λογιστών και πελατών εντός του Epsilon Cloud

40.000 χρήστες λογιστικών γραφείων εξυπηρετήθηκαν 

σε ένα χρόνο από το κέντρο υποστήριξης της Epsilon 

Net

Λογιστικά Γραφεία

Συνεχείς

Επενδύσεις



Λογιστικά Γραφεία

Συνεχείς

Επενδύσεις



Συνδρομητικές υπηρεσίες που 

καλύπτουν πολύπλευρα τους 

επαγγελματίες & 

τις επιχειρήσεις.

E-forologia
Ηλεκτρονική ενημέρωση για φορολογικά, 

εργατικά και χρηματοοικονομικά θέματα από 
το www.e-forologia.gr

Komvos Online 
Περιέχει τα προϊόντα Komvos, Online 

Τράπεζα, Explorer, Calendar. Εργαλεία 

αναζήτησης για φορολογικά, λογιστικά και 

εργατικά θέματα.

Epsilon 7 – E-magazine
Μηνιαίο έντυπο περιοδικό και εβδομαδιαίο 

ηλεκτρονικό περιοδικό με οικονομική, 

φορολογική και εργατική θεματολογία. 

http://www.e-forologia.gr/


E-forologia

Έγκυρη ενημέρωση

Καθημερινά άρθρα

Ημερολόγιο υποχρεώσεων

Online Βιβλιοπωλείο

Φορολογική ενημέρωση

Συνεντεύξεις/ Επιχειρηματικά και Αναπτυξιακά νέα

Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Κωδικοποιήσεις νόμων

Ειδησεογραφικό Site με 

φορολογική και εργατική 

θεματολογία



Komvos

Online

Online Τράπεζα φορολογικής και εργατικής 

ενημέρωσης και βασικά υποσυστήματα

Online πλατφόρμα υποβολής φορολογικών 

ερωτημάτων και διαλόγου Κomvos

Online βάση άρθρων και μελετών Explorer

Online ημερολόγιο φορολογικών και εργατικών 

υποχρεώσεων Calendar



Epsilon 7

E-Magazine

Μηνιαίο, έντυπο περιοδικό με Οικονομική, Φορολογική και 

Εργατική θεματολογία.

Epsilon Forologia με όλες τις νέες Φορολογικές και Εργατικές 

Διατάξεις.

Epsilon Pay Roll με έγκυρα άρθρα και παραδείγματα για την 

πλήρη εργατική ενημέρωση του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Epsilon Economist με μελέτες και συνεντεύξεις για Οικονομικά 

θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.
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Εβδομαδιαίο, ηλεκτρονικό περιοδικό για όλες τις Εξελίξεις σε 

Φορολογικά, Εργατικά, Λογιστικά και Οικονομικά θέματα.

Ενεργοί δεσμοί που λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες από 

ολόκληρη τη Νομοθεσία που βρίσκεται στην OnLine Τράπεζα.



Epsilon Net
College
Ιδιωτικό κολλέγιο με 

μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών 

και συνεργασίες με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα

Κατάρτιση
Σεμινάρια & webinar με 

ευρύτερη θεματολογία. 

Ενδοεπιχειρησιακή

εκπαίδευση 

προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες κάθε 

επιχείρησης.

Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης ΙΙ
Πιστοποιημένο Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου 2



Ακαδημαϊκές Συνεργασίες
 International Telematic University Uninettuno

 AIA (Association of International Accountants)

 ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)

Epsilon Net

College

Ιδιωτικό κολλέγιο με 

μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών και συνεργασίες με 

εκπαιδευτικά ιδρύματαΠρογράμματα Σπουδών
 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και 

στα Χρηματοοικονομικά (MBA in Accounting and 

Finance) by Uninettuno

 Diploma in IFRS by A.I.A

 Diploma in MAC by A.I.A

 Diploma in Auditing and Internal Review by A.I.A

 Financial Accounting (FA) by ΕΚΠΑ

 Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα by ΕΚΠΑ



 Λογιστικά – Φορολογικά

 Εργατικά – Ασφαλιστικά

 Νομοθετικά

 Χρηματοοικονομικά

 Marketing

 Management

 Sales

 Παραγωγής

 Πληροφορικής

Σεμινάρια

Επίκαιρα και updated σεμινάρια

& Webinars –

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση 

και κατάρτιση



Κέντρο Δια Βίου

Μάθησης ||

Πιστοποιημένο Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου 2

Προγράμματα Εργαζομένων

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1–25 

Προγράμματα Ανέργων

 Attica Broadcasting

 Voucher Τουρισμού

 Voucher ΟΑΕΔ 29–64



Επιστημονική

Ομάδα

Η Epsilon Net πλαισιώνει τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της με μία αποκλειστικά εξειδικευμένη ομάδα 

επιστημόνων. Αναλαμβάνει την προσαρμογή όλων των αλλαγών και τροποποιήσεων, που αναφέρονται σε 

διατάξεις και νόμους, στις εφαρμογές τις Epsilon Net αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στους 

πελάτες της. 

Η Επιστημονική Ομάδα δίνει τις εγκυρότερες και πληρέστερες απαντήσεις σε όλα τα Φορολογικά και 

Εργατικά θέματα που σας απασχολούν, άμεσα, γρήγορα και -πάνω από όλα- τεκμηριωμένα και 

επιστημονικά. Ενημερώνει τον Komvo και την Online Τράπεζα για όλες τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις. 



Η μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα 

στον ιδιωτικό τομέα 

Μοναδική εταιρία πληροφορικής με σημαντικές 

επενδύσεις σε πραγματικές τεχνολογίες Cloud –

Mobile 

Αξιοποίηση της επιστημονικής ομάδας και των 

εταιρικών δομών Software + Network + Training

Δημιουργία εφαρμογών στην πιο σύγχρονη 

τεχνολογία για τα Ελληνικά δεδομένα 

Μοναδική Επιστημονική Υποστήριξη

Άμεση ανταπόκριση των εφαρμογών Software σε 

όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας

Microsoft GOLD Partner Cloud Platform, 

ISV/Software Solutions

Πλεονεκτήματα



Στρατηγικές

Συνεργασίες

 Software για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελματίες (Soho – SME)

 Διασυνδέσεις με Online Services - Epsilon Cloud για πληρωμές 

υποχρεώσεων, PYLON για Εμβάσματα, μαζικές πληρωμές, 

διαχείριση εταιρικών λογαριασμών

 e-Payments: Πληρωμή τιμολογίων / Έκδοση κωδικών 

ηλεκτρονικής πληρωμής

 1200 εφαρμογές Pylon σε πελάτες της Εθνικής 

 Πανελλαδικό δίκτυο λογιστικών γραφείων με ομογενοποιημένη

λογιστική παρακολούθηση - Εποπτεία και λήψη συμβουλευτικών 

υπηρεσιών από την Crowe SOL

 Επεξεργασία δεδομένων λογιστικής / απεικόνιση μέσω 

χρηματοοικονομικών δεικτών και αναφορών / απεικόνιση 

αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω portal σε όλους τους 

εμπλεκόμενους (τελικοί πελάτες, λογιστικά γραφεία, be, Crowe 

SOL)

 Διενέργεια ενημερωτικών ενεργειών μέσω CRM στους τελικούς 

πελάτες 



Ενδεικτικό

Πελατολόγιο



Ενδεικτικό

Πελατολόγιο



Εγκαταστάσεις

10.000 PYLON

5.500 EPSILON HR

12.800
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ &

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΕΣ



28.000

Πελάτες που μας εμπιστεύονται 

καθημερινά…

…καθιστώντας μας ως την 

μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής 
στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα

Εγκαταστάσεις



Βραβεία

- Διακρίσεις

Best Workplace

Bite Awards

Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Europe’s 500

Industrial Research & Innovation

Ernst & Young, Entrepreneur of the Year

European Business Awards



ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα 2018



Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12,5%

Αύξηση EBITDA 9,6%

Αύξηση κερδών μετά φόρου 51,5%

Οικονομικά 

Αποτελέσματα 2018



Τακτική οργάνωση αιμοδοσίας των εργαζομένων

Έρανοι για σοβαρά περιστατικά υγείας ή μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Δωρεές εξοπλισμού σε σχολεία

Χορηγίες επιστημονικών συνεδρίων

Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας

Συμμετοχές σε μαραθωνίους, καθιέρωση ομάδας 

μπάσκετ

Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων

Epsilon Net _

Εταιρική 

Κοινωνική 
Ευθύνη



+30 2310 981700

+30 211 5007000

info@epsilonnet.gr /OmilosEpsilonnet company/epsilon-net

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

www.epsilonnet.gr

www.pylon.gr

www.e-forologia.gr


