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H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος  Όμιλος Εταιρειών, που δραστηριοποιείται από 
το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο (Epsilon Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Business Training). Eισήχθη στο χρηματιστήριο 
Αθηνών το 2008, ενώ απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας 
ένα πιστοποιημένο δίκτυο 200 συνεργατών στην Ελλάδα, διαρκώς αυξανόμενο.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 20.000 πελάτες που 
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο οικονομικό χώρο, όπως στελέχη Λογιστικών, Οικονομικών και 
Εμπορικών Διευθύνσεων επιχειρήσεων, Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), 
Οργανωμένων Λογιστικών Γραφείων, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικοί, 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Πλήθος μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων όλων των κλάδων 
βασίζουν την εύρυθμη, καθημερινή, λειτουργία τους στα προϊόντα της Epsilon Net εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, απαραίτητη για την λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Iστορικό

Πάνω από  
200 εργαζόμενοι

Πιστοποιημένο, 
συνεχώς αυξανόμενο 
δίκτυο 200 
συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μας εμπιστεύονται 
καθημερινά πάνω 
από 20.000 
πελάτες που 
δραστηριοποιούνται 
στον ευρύτερο 
οικονομικό χώρο



Διακρίσεις

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)
2014 Βράβευση για Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα 

European business awards, Κατηγορία “Entrepreneur of the Year”
2013/2014 Ruban D’Honneur

Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών
2012: Ομάδα της Χρονιάς, κατηγορία “Front - Line Εξυπηρέτηση”.

Βusiness I.T. Excellence Awards (BITE)
2014: Βραβείο στην κατηγορία “Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των 
Ξενοδοχείων”. 
2013: 1ο Bραβείο στην κατηγορία “Εξυπηρέτηση Πελατών”.
2012: 1η Eταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές - Φοροτεχνικούς.

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year
2008: Βράβευση του Προέδρου της Epsilon Net κ. Ιωάννη Μίχου, ως “Καινοτόμος 
Επιχειρηματίας της Χρονιάς” από την Ernst & Young.

Europe’s 500
Ένταξη της εταιρείας για τέσσερις συνεχείς χρονιές ανάμεσα στις  
“500 πιο δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης”, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο 
οργανισμό “Europe’s Jobs Creating Companies”.

Industrial Research and Innovation
2009, 2010, 2011: 1η Εταιρεία Software στην Ελλάδα, στις “1000 καλύτερες της 
Ευρώπης σε  Έρευνα και Ανάπτυξη” από το Ερευνητικό Κέντρο “Economics of 
Industrial Research & Innovation (IRI)” της Ε.E.



Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καλύπτει όλο το φάσμα των εμπορικών επιχειρήσεων, προσαρμοσμέ-
νη πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης. Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα 
κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση (συναλλασσό-
μενοι, αποθήκη, αγορές, πωλήσεις χρηματοοικονομικά, λογιστική, κλπ). Μία εφαρμογή νέας γενιάς που όχι 
μόνο εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων, αλλά και που μέσα από την πολυετή 
εμπειρία και μελέτη θέτει νέα standard στο τρόπο που αυτά θα λειτουργούν στο μέλλον.

Εφαρμογή με τεχνολογία αφής (Touch) για την ευρύτερη αγορά της λιανικής. Καλύπτει με τον πλέον σύγχρο-
νο τρόπο επιχειρήσεις στο χώρο των τροφίμων – ποτών (mini & super market, αρτοποιεία – ζαχαροπλα-
στεία, κλπ), εμπορικά καταστήματα (ιματισμός – είδη δώρων – ηλ. συσκευές, κλπ), πρατήρια καυσίμων, επι-
χειρήσεις παροχής υπηρεσίας  (γυμναστήρια, κομμωτήρια, κλπ) και επιχειρήσεις από το χώρο της τεχνολογί-
ας – τηλεπικοινωνίες, κλπ. Εύκολη και γρήγορη εκμάθηση με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πελα-
τών σας με ταχύτητα και αξιοπιστία.  

Εμπορική εφαρμογή με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παρακολούθηση κυκλώματος πελατών, πωλήσεων και παραγγε-
λιοληψίας. Καλύπτει επίσης βασικό επίπεδο λειτουργιών CRM με διαχείριση στοιχείων επαφής, εορτολόγιο, 
συσχετισμούς μεταξύ επαφών, κλπ.

Εξειδικεύστε τη μηχανογράφηση 
της επιχείρησής σας επιλέγοντας
ανάμεσα στις κάθετες λύσεις
PYLON Retail, PYLON Hospitality, 
PYLON Restaurant και
PYLON Services

Software



Σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου. Ενδυναμώστε τη σχέση σας με τους πελάτες σας και εξοπλί-
στε το τμήμα πωλήσεών σας με ένα πανίσχυρο εργαλείο. Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και σας παρέχει 
ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση που θα αναβαθμίσει το προφίλ της επιχείρησής σας. Αποκτήστε την 
οργάνωση και την ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορού-
σαν να επιδείξουν.

Εξειδικευμένη εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, όπως εστια-
τόρια, ταβέρνες, cafe, bar, delivery, πολυχώρους διασκέδασης, night clubs, συνεδριακούς χώρους, αθλητι-
κά κέντρα, κλπ. Με εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης ώστε να μπορείτε να απεικονίσετε και να 
διαχειριστείτε με ακρίβεια τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας με ανάγκες διαχείρισης 
τουριστικών καταλυμάτων. Καλύπτει με την ίδια ευκολία όλες τις παραδοσιακές απαιτήσεις μίας τουριστι-
κής επιχείρησης (κρατήσεις, τιμολογήσεις, allotments, κλπ), όσο και τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου 
(internet booking, e-Billing, κλπ). Εξασφαλίζει σωστή οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία σε μικρά και μεγάλα 
Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και κρουαζιερόπλοια.

Το σύστημα PYLON είναι μια πρωτοποριακή λύση 
νέας γενιάς της Epsilon Net, μία ολοκληρωμένη και 

ενοποιημένη πλατφόρμα εφαρμογών software.

Ένα ενιαίο περιβάλλον που προσφέρει μία σειρά από 
μοναδικά πλεονεκτήματα σε όλες τις εφαρμογές που 

αναπτύσσονται πάνω σε αυτό, απαραίτητα για την 
επιτυχία της σύγχρονης επιχείρησης.



PYLON HRM

Software

ESS / Employee Self Service

Το απόλυτο εργαλείο υπολογισμού Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. H πλατφόρμα 
λογισμικού PYLON HRM Superior Solution είναι η πλέον ολοκληρωμένη λύση υψηλής τεχνολογίας 
μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε παραθυρικό περιβάλλον, για μεγάλες επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Οι απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε 
επιχείρησης καθιστούν την εφαρμογή ως το ιδανικό εργαλείο μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού.
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
• Payroll   •   Ωρομέτρηση   •   HRM   •   Οικονομική Πληροφόρηση & B.I.   •   Access Security  

Πάνω από 1.200.000 
εργαζόμενοι στην Ελλάδα 
αμείβονται με εφαρμογές 
μισθοδοσίας Εpsilon Net

Ειδική γραμμή υποστήριξης & 
συμβουλευτικής καθοδήγησης
από εργατολόγους και 
συμβούλους HR

H πιο εξελιγμένη εφαρμογή HR στην υπηρεσία των εργαζομένων. Μειώνει το διαχειριστικό 
κόστος! Αυξάνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη!
Η εφαρμογή Αυτο-εξυπηρέτησης εργαζομένων (Employee Self Service) σε τεχνολογία web, περιλαμβάνει 
ένα πλήρως παραμετρικό σύστημα αλληλεπίδρασης των εργαζομένων στο εταιρικό περιβάλλον. Με την 
εφαρμογή Employee Self Service της Epsilon Net όλες οι διαδικασίες των τμημάτων HR ολοκληρώνονται 
online ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ενασχόλησης. 

Η εφαρμογή ESS περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Καρτέλα εργαζόμενου   •   Σύστημα αιτήσεων - εγκρίσεων    •    Διαχείριση υφισταμένων
• Επικοινωνία   •   Εταιρικές ανακοινώσεις



Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Eπιχειρήσεις και όμιλοι που εμπιστεύονται τις εφαρμογές Epsilon Net.
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Καινοτομία: Ενσωμάτωση όλων 
των σχετικών κειμένων της 
νομοθεσίας (Οnline Τράπεζα) σε 
κάθε πεδίο εφαρμογών

Κάντε τις υποχρεώσεις σας ευκαιρίες 
με τις κορυφαίες Εφαρμογές 
Εμπορικής Διαχείρισης της αγοράς

Business Μισθοδοσία
Εφαρμογές Μισθοδοσίας & HRΜ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Δυνατότητες:
Σ.Σ.Ε., Μισθοδοσία, Ωρομέτρηση, HRM, Full Reporting, Οικονομική 
Πληροφόρηση, Πλήρης Ιστορικότητα.

Σύνδεση με την εφαρμογή  Employee Self Service

Εμπορολογιστικές Εφαρμογές
Μία πλήρης σειρά εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών κάθε επιχείρησης.
Περιλαμβάνει τις εφαρμογές Unit, Plus, Value και την ειδική εφαρμογή
Retail για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Business Λογιστική Διαχείριση
Η πιο ολοκληρωμένη Λογιστική Διαχείριση της αγοράς.

    Λογιστικά Γραφεία

Software

    Επιχειρήσεις



Πάνω από 50% 
του μεριδίου 
αγοράς στα 
Λογιστικά Γραφεία

Πάνω από 1.500.000 
δηλώσεις υποβάλλονται 
κάθε χρόνο μέσω της 
εφαρμογής TAX SYSTEM 5

    Λογιστικά Γραφεία
Η πιο γνωστή και διαδεδομένη σειρά εφαρμογών της Ελληνικής αγοράς για 
Λογιστικά Γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες (Λογιστές, Φοροτεχνικούς).
Περιλαμβάνει τις εφαρμογές Extra Μισθοδοσία, Extra Λογιστική (‘Έσοδα – 
Έξοδα, Γενική Λογιστική, Λογιστική Διαχείριση).

Η Hyper Axion αποτελεί την εξελιγμένη σειρά εφαρμογών της Epsilon Net 
για την κάλυψη υψηλών απαιτήσεων οργανωμένων Λογιστικών Γραφείων. 
Περιλαμβάνει τις εφαρμογές Hyper Axion Μισθοδοσία, Hyper Axion Λογιστική 
(‘Έσοδα -  Έξοδα, Γενική Λογιστική, Λογιστική Διαχείριση).

Το ιδανικό εργαλείο για τη Διαχείριση Φορολογικών Υποχρεώσεων που διαθέτει 
τα ακόλουθα υποσυστήματα:

•  Φορολογικά Έντυπα.
•  Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος.
•  Αυτοέλεγχος.

•  Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων.
• CRM Λογιστών.
•  Υπεραξία.

Πάνω από 550.000 
επιχειρήσεις τηρούν 
τα λογιστικά τους 
βιβλία με εφαρμογή 
της Epsilon Net



Ένα σύγχρονο portal με εξειδίκευση στην οικονομική ενημέρωση. Με πλούσιο 
περιεχόμενο που ενημερώνεται καθημερινά (24/7), καλύπτει με εγκυρότητα όλες τις 
εξελίξεις στην φορολογική, λογιστική και εργατική νομοθεσία. Η επιμέλεια του υλικού 
πραγματοποιείται από την επιστημονική ομάδα του e-forologia.gr, απαρτιζόμενη από 
αναγνωρισμένους και έμπειρους επιστήμονες.
Ακόμη, το e-forologia.gr ενσωματώνει μία ιδιαίτερα εξελιγμένη φορολογική μηχανή 
αναζήτησης τελευταίας γενιάς, που εντοπίζει μέσα σε δευτερόλεπτα αυτό που ψάχνετε 
από όλο το υλικό του website.

To μηνιαίο περιοδικό - σταθμός για τον σύγχρονο λογιστή με επίκαιρα θέματα, 
χρήσιμα άρθρα, μελέτες, φορολογική και εργατική νομοθεσία, συνεντεύξεις, ημερο-
λόγιο προθεσμιών, θέματα management, HR, δικαστική νομολογία. Περιλαμβάνει 
4 ένθετα (φορολογικό, εργατικό, οικονομικό, Δελτίο ΑΕ-ΕΠΕ).

Η εβδομαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Epsilon 7.

Αγοράστε τα πιο επικαιροποιημένα βιβλία φορολογικής - οικονομικής - εργατικής 
θεματολογίας, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, στις καλύτερες τιμές της διαδικτυακής 
αγοράς!

Ένας διαρκής κώδικας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, η πρώτη online 
ολοκληρωμένη γνωσιακή βάση δεδομένων με κωδικοποιημένους νόμους, απο-
φάσεις, εγκυκλίους, δικαστική νομολογία, υπερσυνδέσεις μεταξύ των εγγράφων, 
πλήθος χρηστικών λειτουργιών και την πλέον προηγμένη μηχανή αναζήτησης. 
Το απαραίτητο εργαλείο αναζήτησης διατάξεων!

Network

Καταξιωμένοι επιστήμονες της φορολογιστικής και εργατικής νομοθεσίας απαντούν 
στο προσωπικό σας ερώτημα με πλήρη τεκμηρίωση. Περισσότερα από 20.000 
απαντημένα επιστημονικά ερωτήματα! 



Η μονάδα BUSINESS TRAINING της Epsilon Net, από το 1992, προσφέρει υψηλού επιπέδου επαγγελματική 
κατάρτιση & εξειδίκευση.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Epsilon Βusiness Training απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη 
επιχειρήσεων, σε στελέχη λογιστηρίου και οικονομικής διεύθυνσης, καθώς και στον σύγχρονο Οικονομολόγο 
- Λογιστή - Φοροτεχνικό, Σύμβουλο επιχειρήσεων.

Οι βασικοί άξονες εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Τίτλοι Διεθνούς Πιστοποίησης από τον A.I.A.
H Epsilon Βusiness Training είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων τoυ  Association 
of International Accountants (A.I.A), ο οποίος συγκαταλέγεται στους 6 αναγνωρισμένους - πιστοποιημένους 
οργανισμούς εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Μ. Βρετανίας με παρουσία σε πάνω από 85 
χώρες διεθνώς. 

Σεμινάρια & Ημερίδες (Οpen Seminars)
Η Epsilon Βusiness Training διοργανώνει βραχυχρόνια σεμινάρια και ημερίδες επαγγελματικής κατάρτισης, 
με στόχο την παροχή επίκαιρων ή εξειδικευμένων γνώσεων σε μια περιεκτική και εντατική ροή εκπαίδευσης.

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
Συνεχίζοντας το έργο της παροχής ολοκληρωμένων ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 
και εργαζομένους, η Epsilon Βusiness Training δραστηριοποιείται με επιτυχία και στον τομέα της ενδοεπι-
χειρησιακής εκπαίδευσης. 

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
H Epsilon Net ολοκληρώνει την παρουσία της στα εκπαιδευτικά δρώμενα, με την ουσιαστική υποστήριξη 
προγραμμάτων εξειδίκευσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
To FINANCIAL ACCOUNTING (FA) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλο, τόσο για κάθε τελειόφοιτο ή απόφοιτο οικονομικής σχολής που επιθυμεί 
να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όσο και για νέους εργαζομένους σε λογιστικά γραφεία ή λογιστήρια 
επιχειρήσεων, που επιθυμούν να εξελιχθούν.

Training



Support

H υποστήριξη
γράφεται με
Epsilon

Δωρεάν 
απομακρυσμένες 
εκπαιδεύσεις και 
δωρεάν εκπαιδεύσεις 
στα εκπαιδευτικά κέντρα 
της Epsilon Net σε 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα 

Δυνατότητα 
Online 
παρατηρήσεων 
μέσα από όλες 
τις εφαρμογές

Η Epsilon Net είναι η μοναδική εταιρεία πληροφορικής με 
φορολογική και εργατική υποστήριξη. Μια καταρτισμένη 
ομάδα φορολογικής, εργατικής και τεχνικής υποστήριξης 
70+ ατόμων, προσφέρει καθημερινά λύσεις σε χιλιάδες 
επαγγελματίες από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το 
βράδυ και Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.

Epsilon Support. Σύγχρονα εργαλεία 
εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο:

• Διαδικασίες χρήσης των εφαρμογών.
•  Τεχνικές λύσεις.
•  Video εκπαιδεύσεων.
•  Συχνές ερωτήσεις (FAQ).
•  Ανοιχτό Forum.
•  Επιμέλεια απαντήσεων από
 την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net.

Σύγχρονα εργαλεία
εξυπηρέτησης
24 ώρες το 24ωρο
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