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Εισαγωγή  

Λίγα λόγια για εµάς  
  

 Η εταιρεία e-Sepia Web Innovation ιδρύθηκε µε έδρα την Αθήνα το 2010 από οµάδα έµπειρων 

ηλεκτρολόγων µηχανικών και πληροφορικών και πέτυχε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να εξελιχθεί σε 

µία από τις κυριότερες εταιρείες που χρησιµοποιούν αποκλειστικά το Drupal CMS στην Ελλάδα 

για την ανάπτυξη και προώθηση διαδικτυακών εφαρµογών, ηλεκτρονικού εµπορίου, εταιρικών 

ιστοσελίδων, συστηµάτων τηλε-εκπαίδευσης (LMS) και ιστοσελίδων οργανισµών.  

 Από τα πρώτα µας βήµατα επιλέξαµε ως εργαλείο το Drupal, το πιο αξιόπιστο content 

management system (CMS) ανοικτού κώδικα, που υποστηρίζεται από µία κοινότητα εκατοµµυρίων 
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χρηστών παγκοσµίως. Παράλληλα, συµµετέχουµε ενεργά και ενθαρρύνουµε όλες τις δραστηριότητες 

της κοινότητας του Drupal στην Ελλάδα, θέλοντας να συµβάλουµε στη διάδοσή του ως το πιο αξιόπιστο 

και επεκτάσιµο εργαλείο ανάπτυξης web λύσεων.  

 Στα 10 χρόνια παρουσίας της εταιρείας στο χώρο του διαδικτύου έχουµε υλοποιήσει και 

υποστηρίζουµε δεκάδες δυναµικές ιστοσελίδες και web εφαρµογές, εταιρειών και οργανισµών, 

καθώς και πλατφόρµες eCommerce.  

 Ενδεικτικά, έχουµε αναπτύξει διαδικτυακές λύσεις σε Drupal για την Ελληνική Αντικαρκινική 

Εταιρεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ΕΑΝΔΑ, το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, 

την Intracom, τα ΕΛ.ΤΑ, την Χαρτοποιία Θράκης Elina, τα διαγνωστικά κέντρα Alpha Prolipsis και 

A2Z Medical Solutions, το διαδικτυακό γυναικείο περιοδικό womannow.gr, το µουσικό Portal MiC 

την Crool, την OTIS, την 3Ε, την Savills, το EPLO, το Πολυτεχνείο της Λωζάννης, το Συνήγορο 

του Καταναλωτή, το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Αθήνας (ΕΒΕΑ), τη Minoan Lines, την ΕΛΜΑ, το Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά 
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(ΕΒΕΠ), το Επαγγελαµτικό Επιµελητήριο Αθήνας (ΕΑΑ), το Κέντρο Ερευνών Θεµάτων 

Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, την Frigoklima, τη Frezyderm, την 

Ider, τις Ναυτιλιακές Εταιρείες Thassos Ferries και Α.Ν.Ε.Θ. κ.α. 

Επιπλέον, το 2017 δηµιουργήσαµε και παρουσιάσαµε στην ελληνική αγορά το e-meeting µία 

καινοτοµική πλατφόρµα τηλεσυνεργασίας (collaboration platform) που διευκολύνει οµάδες 

ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο αντικείµενο να καθορίζουν το πρόγραµµα των συναντήσεών τους, 

να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν υλικό, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συνδιαµορφώνουν και να 

λαµβάνουν αποφάσεις. Το προϊόν παρέχεται ως software as a service και αποτελεί ιδανική λύση για 

Διοικητικά Συµβούλια, Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας καθώς παρέχει ένα αξιόπιστο συνεργατικό 

περιβάλλον για τους χρήστες, δίνοντας παράλληλα την ευχέρεια στο διαχειριστή να οργανώνει και να 

διαχειρίζεται εύκολα και µε αµεσότητα τις ανάγκες της οµάδας. 
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Ενδεικτικοί πελάτες: Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), European Public Law 

Organization, Δήµος Αλεξανδρούπολης, Δήµος Κατερίνης, Δήµος Κοµοτηνής, Δήµος 

Μυκόνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), το Εµπορικό 

και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΕΒΕΑ), το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της Αθήνας (ΕΕΑ), το 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά κ.α. 

Επιπλέον η εταιρεία µας έχει αναπτύξει και έχει την εµπορική διάθεση των web application 

Easyticket (σύστηµα έκδοσης και διαχείρισης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων), Easymapping (Σύστηµα 

αποτύπωσης σηµείων σε χάρτη) και E-Shipyard (Σύστηµα διαχείρισης Μαρίνας). 

Τέλος, η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2015 
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Γιατί custom?  

Εξατοµικευµένος 
σχεδιασµός 
 Tailor-made σχεδιασµός του ψηφιακού 
προϊόντος πάνω στις ανάγκες και τα ζητούµενα 
του πελάτη ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί και 
να προσαρµοσθεί τόσο στις σηµερινές όσο και σε 
µελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου ψηφιακού 
προϊόντος/υπηρεσίας.  

 Χρήση template δε γίνεται σε κανένα στάδιο 
του σχεδιασµού του ψηφιακού προϊόντος, καθώς 
δεν είναι δυνατό να προσαρµόσουµε τις ανάγκες 
του πελάτη στις generic λύσεις ενός template 
αλλά και να εγγυηθούµε για το performance του 
ψηφιακού µας προϊόντος.  
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 Γιατί custom? 

Επεκτασιµότητα  

 Η αρχιτεκτονική δόµηση της πληροφορίας 
και των επιλογών πλοήγησης (Information 
Architecture) υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε το 
ψηφιακό προϊόν να είναι σε θέση να φιλοξενήσει 
στο µέλλον οποιαδήποτε προσθήκη περιεχοµένου 
ή λειτουργικότητας αναλόγως των συνεχώς 
µεταβαλλόµενων αναγκών του πελάτη.  
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Γιατί custom? 

Σχεδιασµός για 
όλες τις 
συσκευές 

Για να επιτύχουµε τη βέλτιστη πλοήγηση των 
επισκεπτών, το ψηφιακό προϊόν σχεδιάζεται µε 
Responsive Deseign για όλους τους τύπους 
συσκευών (desktop, tablet, smartphone) και 
υποστηρίζει όλα τα σύγχρονα λειτουργικά 
συστήµατα (OS) και προγράµµατα περιήγησης 
(browsers).  
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Γιατί custom? 

User Experience 
 Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός (User 
Centered Design) των σύγχρονων ψηφιακών 
συστηµάτων δίνει έµφαση στις ανάγκες, τις 
συνήθειες και τις προσδοκίες του επισκέπτη ώστε 
να είµαστε σε θέση να προσφέρουµε τη βέλτιστη 
εµπειρία χρήσης κατά τη διάδρασή του µε το 
ψηφιακό προϊόν µας. Σχεδιάζουµε τα προϊόντα 
µας µε γνώµονα τους παρακάτω βασικούς 
κανόνες ευχρηστίας:  

• αποτελεσµατικότητα (effectiveness) 

• αποδοτικότητα (efficiency) 

• εκµάθηση (learnability) 

• ικανοποίηση (satisfaction)  

 Στην περίπτωση εξειδικευµένων στον τοµέα 
του UX Research (Usability Tests, Heuristic 
Evaluation κλπ) η εταιρία µας συνεργάζεται µε το 
UX agency theUXProdigy  
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Γιατί E-Sepia? 

Drupal CMS 

 Υλοποιούµε τα ψηφιακά προϊόντα µας σε 
Drupal CMS (Content Management System) που 
αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστηµα διαχείρισης 
περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα από άποψη 
ασφάλειας, επιδόσεων και επεκτασιµότητας.  

Ενδεικτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί σε Drupal:  

Economist, BBC, World Economic Forum, City of 
London, Al Jazeera, eBay Inc., NASA, Tesla, 
weather.com, Pinterest, NOKIA  

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ινστιτούτο 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο 
Δικαιοσύνης - Κόµβος Διαµεσολάβησης, Δήµος 
Αθηναίων, Δηµόκριτος, parapolitika.gr, 
gazzeta.gr, sdna.gr   

http://gazzeta.gr
http://sdna.gr
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Γιατί E-Sepia?

Έργα µεγάλης 
κλίµακας 

 Η εµπειρία µας στην υλοποίηση έργων 
µεγάλης κλίµακας µε σύνθετη αρχιτεκτονική και 
πολυεπίπεδους ρόλους στη διαχείριση θα δώσει 
λύσεις σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.  

 Ενδεικτικά Έργα: Υπ. Δικαιοσύνης, το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ την Intracom, τα ΕΛ.ΤΑ, την Elina, 
Alpha Prolipsis, womannow.gr, το µουσικό Portal 
MiC, την Crool, την OTIS, την 3Ε, την Savills, το 
EPLO, το Πολυτεχνείο της Λωζάννης, το 
Συνήγορο του Καταναλωτή , το Παν/µ ιο 
Πελοποννήσου, το ΕΒΕΑ, τη Minoan Lines, την 
ΕΛΜΑ, το ΕΒΕΠ, το ΕΑΑ, το Κ.Ε.Θ.Ι., το Υπ. 
Ψηφιακής Πολιτικής, την Frigokl ima, τη 
Frezyderm, την Ider, την Thassos Ferries και την 
Α.Ν.Ε.Θ. κ.α. 
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Γιατί E-Sepia? 

Τεχνογνωσία 

Άριστη γνώση των θεµάτων που άπτονται 
του νέου Γενικού Κανονισµού Προσωπικών 
Δεδοµένων (GDPR). Πιστοποίηση κατά ISO 
9001:2015. Εξασφάλιση διαρκούς υποστήριξης 
(help desk καθηµερινά 10.00-18.00) καθώς και 
τεχνικής υποστήριξης 24/7.   

 Φιλοξενία σε managed servers στο πιο 
σύγχρονο data center της Ελλάδας (Lamda 
Hellix). Άρτια γνώση στην υλοποίηση έργων πολύ 
µεγάλης επισκεψιµότητας και στη διατήρηση 
υψηλών επιδόσεων σε ταχύτητα και ασφάλεια.
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Γιατί E-Sepia?

Ανθρώπινο 
Δυναµικό 

 Πλήρης επάρκεια ιδίων ανθρώπινων πόρων 
(in house) για την υλοποίηση των έργων που 
αναλαµβάνουµε.  

 Έµπειρη οµάδα έξι προγραµµατιστών, Client 
Service µε οργανωµένο help desk και 24/7 
support. 





www.e-sepia.gr

p o r t f o l i o



www.e-sepia.gr

e-Meeting
Το e-meeting είναι μία καινοτόμα διαδικτυακή
πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας που διευκολύνει
ομάδες ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο
αντικείμενο να καθορίζουν το πρόγραμμα των
συναντήσεών τους, να οργανώνουν και να
ανταλλάσσουν υλικό, να κάνουν τηλεδιασκέψεις,
να συνδιαμορφώνουν και να λαμβάνουν
αποφάσεις.

visit product page

https://www.e-sepia.gr/el/product/e-meeting


www.e-sepia.gr

EasyTicket
Το EasyTicket είναι ένα καινοτόμο σύστημα έκδοσης
ηλεκτρονικού εισιτηρίου στοχευμένο για πορθμειακές
γραμμές το οποίο συνδυάζει την ταχύτητα,
την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος εγκατάστασης
και συντήρησης καθιστώντας το έτσι το πλέον
ανταγωνιστικό για το συγκεκριμένο κλάδο
της ακτοπλοϊας.

visit product page

https://www.e-sepia.gr/el/product/easyticket


Global Visa
Center World
Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση corporate website
για την GVCW, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες υποστήριξης σε κυβερνήσεις για προξενικά
θέματα όπως η έκδοση θεωρήσεων (visa) από τρίτες
χώρες προς την Ελλάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
αυτή τη στιγμή σε 11 χώρες, μεταξύ αυτών η Κίνα, η Ινδία
και η Ρωσία.

visit live website

www.e-sepia.gr

https://www.gvcworld.eu/


Vassilis Mantas

www.e-sepia.gr

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση corporate website
εταιρίας που εξειδικεύεται στην παροχή custom
πακέτων exclusive διακοπών στην Ελλάδα.

visit live website

https://www.vassilismantas.gr/


www.e-sepia.gr

Yacht Broker
House
Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση corporate website
για εταιρία εμπορίας και ενοικίασης luxury σκαφών
αναψυχής με έδρα την Κέρκυρα και διεθνές πελατολόγιο.

visit live website

https://www.yachtbrokerhouse.com/


Music for Ads

www.e-sepia.gr

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση corporate website
για global agency που ειδικεύεται στην παροχή μουσικών
υπηρεσιών (consulting, clearance & licensing, bespoke
creation) για εμπορικούς σκοπούς προσφέροντας
μοναδικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες.

visit live website

https://www.musicforads.com/


Greek NGOs
Navigator

www.e-sepia.gr

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση website που αφορά
το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ που σκοπό έχει την χαρτογράφηση
και καταγραφή των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων
στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον Μη Κερδοσκοπικό
Οργανισμό HIGGS, υπό την εποπτεία Eπιστημονικής
Επιτροπής απαρτιζόμενης από καθηγητές τριών
πανεπιστημίων.

visit live website

https://www.greekngosnavigator.org/


theUXProdigy

www.e-sepia.gr

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση corporate website
για το μεγαλύτερο, ανεξάρτητο, User Experience agency
στην Ελλάδα.

visit live website

visit live website


In Style Transfer
Services
Μελέτη και σχεδιασμός πλατφόρμας ενοικίασης
πολυτελών van για μεταφορά προσώπων στο
νησί της Μυκόνου. Για τη πλατφόρμα υλοποιήθηκε
custom booking system ώστε να εξυπηρετήσει τις
ιδιαίτερες ανάγκες/απαιτήσεις του πελάτη σε ότι
αφορά τη διαδικασία κράτησης των οχημάτων και
έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και μηνιαίων
reports.

visit live website

www.e-sepia.gr

https://instyletransfer.com/


www.e-sepia.gr
info@e-sepia.gr

T. 212 100 1531
F. 211 012 4490

Λ. Κηφισίας 92, 115 26
Αμπελόκηποι, Αθήνα

Θα χαρούμε να γίνουμε οι επόμενοι
συνεργάτες σας.


