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Your Future. 
Our Mission. 



Epsilon Net: Οι «ειδικοί» του HR 

Μέλος του Epsilon Net Group, 

του μεγαλύτερου Ομίλου 
Πληροφορικής στην Ελλάδα 

Προγράμματα Σπουδών σε 
συνεργασία Βρετανικά 
Πανεπιστήμια 

 

Προοπτικές γρήγορης 
επαγγελματικής εξέλιξης μέσω 
του δικτύου της Epsilon Net 

Ακαδημαϊκοί με πολυετή 
εμπειρία σε πολυεθνικές 
επιχειρήσεις 

• Software ( PYLON HRM, Business Μισθοδοσία HRM, ESS, ScanHRMS, 

Cloud Business ΕΡΓΑΝΗ κλπ.) 

• Legislation databases- network 

• Training  

• Epsilon College – MA HRM & Diploma in Digital HR and People Analytics  

O Όμιλος Epsilon Net δημιούργησε έναν πυρήνα γνώσης και εξέλιξης, 
ωθώντας στην ορθή κατεύθυνση τη νέα γενιά επαγγελματιών, ώστε να 

εξειδικευτούν στο αντικείμενο της επιλογής τους, με αποτέλεσμα την 

άμεση ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.  

Μέσω της Epsilon HR τον ηγέτη στον χώρο της Διαχείρισης Ανθρωπίνων 

Πόρων, προσφέρει ένα μοναδικό portfolio προγραμμάτων ανεξαρτήτως 

μεγέθους επιχείρησης που αναδεικνύει τη καινοτομία και καλύπτει τις 

ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης.  
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EPSILON COLLEGE 

Οι Διακρίσεις μάς 

Education Leaders Awards  

2021 | 2020 | 2018: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 

2020: Ολοκληρωμένο Μοντέλο Εκπαίδευσης 

2020: Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς & Οργανισμούς 

2019: Παροχή Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης Οικονομολόγων & 
Λογιστών στον Χρηματοοικονομικό και Λογιστικό Τομέα 

2017: Εκπαίδευση στον Χρηματοοικονομικό & Λογιστικό Κλάδο 

2016: Online & Distance Learning 

Great Place to Work 

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 : Καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον για επιχειρήσεις από 250 εργαζόμενους και άνω 

2015: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για επιχειρήσεις με 50 έως 
250 εργαζόμενους 

Best Workplaces in Europe 

2021: 31η θέση στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων 

2017: 19η θέση στην κατηγορία των μικρών-μεσαίων 
επιχειρήσεων 

Business Ι.Τ. Εxcellence Awards 

2021: Software House of the Year 

2021: Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα 

2021 | 2020 | 2019 | 2015: Πακέτα Λογισμικού ERP | CRM | Εφοδιαστική Αλυσίδα 

2021: Ενοποίηση Συστημάτων 

2021: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου 

2021 | 2020 | 2018: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

2021: Τηλεκπαίδευσης 

2020 | 2019 | 2018: ICT λύσεις σε Επαγγελματίες | Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

2021 | 2020: Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος | Υπηρεσίας (Epsilon Smart) 
2020 | 2016: Προμηθευτής Λογισμικού 

2021 | 2020: Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους 

2021 | 2019 | 2018: ERP Συστήματα 

2019: Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές-Τουρισμός 

2017: Ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης 

2017: Ανάπτυξη και Δημιουργία θέσεων εργασίας 

2017 | 2015 | 2014: Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων 

2016 | 2013: Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών 

2016: Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών | Υποδομών (Epsilon Cloud) 

2015: Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος (PYLON ) 
2012: 1η εταιρία σε προϊόντα για Λογιστές-Φοροτεχνικούς 



H επιλογή 
που ξεχωρίζει 

Μέλος του Epsilon Net Group, 

του μεγαλύτερου Ομίλου 
Πληροφορικής στην Ελλάδα 

Προγράμματα Σπουδών σε 
συνεργασία Βρετανικά 
Πανεπιστήμια 

 

Προοπτικές γρήγορης 
επαγγελματικής εξέλιξης μέσω 
του δικτύου της Epsilon Net 

Ακαδημαϊκοί με πολυετή 
εμπειρία σε πολυεθνικές 
επιχειρήσεις 

Το Epsilon College, λειτουργεί με βασικό στόχο τη παροχή απεριόριστης 
πρόσβασης σε επιστημονική πληροφόρηση και γνώση, τόσο σε εθνικό 
όσο και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονα 
εργαλεία διδασκαλίας. 

Προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης μέσα από επίκαιρα προγράμματα, 
με πιστοποιημένους επαγγελματικούς τίτλους εξειδίκευσης και 
αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα 
στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. 



Καινοτόμα μαθήματα, σύγχρονα διεθνή προγράμματα σε 
συνεργασία με κορυφαία Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθηγητές με 
επαγγελματική εμπειρία, άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας 
και παροχή υπηρεσιών επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού στις 
επιχειρήσεις, είναι οι κύριοι μοχλοί των υπηρεσιών που 
προσφέρουμε που καθιστούν το Epsilon College μοναδικό στην 
αγορά της Ελλάδας. 

Εξιδεικευμένες 
υπηρεσίες 
εκπαίδευσης  

Καινοτόμα 
προγράμματα με 
ενσωματωμένη 
πρακτική άσκηση 

Έμπειρο & πλήρως 
καταρτισμένο 
ακαδημαϊκό 
προσωπικό   

Πλήθος με παροχές 
και τις υπηρεσίες 
στο πλαίσιο των 
σπουδών 

Άμεση διασύνδεση με 
την αγορά εργασίας 
μέσω του γραφείου 
EVRESIS 
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Μέσω της συνεργασίας με το University of 

Northampton, το Epsilon College θέτει τις βάσεις για 

τα νέα δεδομένα του HR και δημιουργεί την νέα γενιά 

στελεχών με δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες 

διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε 

ό,τι αφορά τη διασφάλιση απασχόλησης και την 

επαγγελματική αποκατάσταση. 

EPSILON COLLEGE 

University of 
Northampton  

Gold in the Government’s 
Teaching Excellence 
Framework TEF 

21st place in 
the Impact 
Rankings 2021 

• MA Human Resources 

• Diploma In Digital HRM and People Analytics 



EPSILON COLLEGE 

Προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της αγοράς! 

Digital HRM 
and Analytics 

ΜΑ HRM 

Προγράμματα καινοτόμα και σύγχρονα που καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης αγοράς εργασίας, αποτελούν σημαντικό εφόδιο για τη 
σταδιοδρομία κάθε επαγγελματία και το μέλλον των επιχειρήσεων. 



Σχεδιασμένο στα πρότυπα του Chartered Institute 
of Personnel and Development (CIPD) της Μεγάλης 
Βρετανίας 
 
Περιέχει καινοτόμα μαθήματα που καλύπτουν 
σύγχρονα θέματα της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων  
 
Οι εισηγητές είναι υψηλόβαθμα στελέχη των 
μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίοι 
μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις & πρακτικές 
από το εγχώριο & διεθνές περιβάλλον 

Mαθήματα 

 HRM in Context 

 Leading, Managing and 

Developing People 

 International and Comparative 

HRM 

 Resourcing and Developing Talent 

 Employment Law and Relations  

 Dissertation and Research 

Methods  

 

 

 

 

EPSILON COLLEGE 

ΜΑ Human Resource Management  



Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει σύγχρονα 
θέματα όπως Digital Strategy, Business & 
Technology, Employee Experience και People 
Analytics. 
 
Αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία με εταιρία 
που δραστηριοποιείται στον τομέα του Digital 
Transformation.  
 
Εxperts του χώρου με ερευνητή παρουσία στην 
Ελλάδα και σημαντική επαγγελματική εμπειρία  
διδάσκουν μεταφέροντας τις εμπειρίες από  
πραγματικούς πελάτες, στα ελληνικά! 

Mαθήματα 

 Digital HR Strategy  

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός και 
HRMS 

 Employee Experience 

 People Analytics  

 Statistics in HR 

 Final Project  

 

 

 

 

Curriculum endorsed by the 

University of Northampton 

EPSILON COLLEGE 



Σε όλο το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα εξετάσουν 
και θα επεξεργαστούν ελληνικά και ξένα case study  
με στόχο να αναπτύξουν τις δεξιότητες, την 
τεχνογνωσία και την πρακτική εμπειρία που 
απαιτείται για να ξεκινήσουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.  
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι 
συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει μια ολιστική 
επισκόπηση των νέων τάσεων και μεθόδων για 
την στρατηγική εφαρμογή του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στο ανθρώπινο δυναμικό. 
Καθοδηγούμενοι από ειδικούς θα εξερευνήσουν 
όλες τις αποτελεσματικές στρατηγικές και θα 
μάθουν να χρησιμοποιούν μια σειρά από ψηφιακά 
εργαλεία για να βελτιώσουν την διοίκηση του 
προσωπικού και την παραγωγικότητα του 
δυναμικού τους.  Επίσης θα μάθουν πως να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα και την τεχνολογία 
προς όφελος της εταιρίας και του προσωπικού.  

Mαθήματα 

 Digital HR Strategy  

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός και 
HRMS 

 Employee Experience 

 People Analytics  

 Statistics in HR 

 Final Project  

 

 

 

 

Curriculum endorsed by the 

University of Northampton 

EPSILON COLLEGE 



Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προτρέποντας τις Επιχειρήσεις και τα Λογιστικά Γραφεία – πελάτες 
του Ομίλου Epsilon Net, να μας ενημερώνουν άμεσα για τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες τους 
σε στελέχη του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Το γραφείο επεξεργάζεται τα αιτήματα των 
επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους βιογραφικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την 
κάλυψη των θέσεων που αναζητούν.  

EPSILON COLLEGE 

Γραφείο Διασύνδεσης & 
Σταδιοδρομίας EVRESIS 

• Workshops και υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των 

προσωπικών δεξιοτήτων 

• Προώθηση των βιογραφικών σημειωμάτων στο δίκτυο των συνεργαζόμενων εταιρειών  

• Προτάσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις 

• Ημέρες Καριέρας και Events γνωριμίας και διασύνδεσης με τις συνεργαζόμενες εταιρείες 

• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Career Counselling) 

• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για νέες εταιρίες (Start ups) 

• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 



EPSILON COLLEGE 

Από το 2001 ο  Όμιλος Epsilon Net και τα  άρτια 
εκπαιδευμένα στελέχη του Epsilon Τraining εφοδιάζουν τις 
επιχειρήσεις - μέλη του δικτύου της Epsilon Net με 
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει εφαρμόσιμες γνώσεις και 
δεξιότητες στους core business τομείς των επιχειρήσεων 
όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Λογιστική, τα 
Χρηματοοικονομικά, η Πληροφορική και η Τεχνολογία.  



Επικοινωνήστε μαζί μας! 

Λεωφ. Συγγρού 120, 117 41, Καλλιθέα 

t:+30 21 1500 7000 

e: college@epsilonnet.gr 

ΑΘΗΝΑ 

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34, Πυλαία 

t:+30 231 098 1700 

e: college@epsilonnet.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


