
Η επιχείρηση ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους
και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 357.977,80€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
178.988,90€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις 

στις παρακάτω κατηγορίες:

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

 αύξηση της κερδοφορίας της 

 ενίσχυση της εξωστρέφειας

 επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

 εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες 

 αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς 

και στην τοπική οικονομία.







Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

 

Ενίσχυση επενδυτικών

σχεδίων Καινοτομίας,

Έρευνας και Ανάπτυξης

Επιχειρήσεων, του

κλάδου Αγροδιατροφής -

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
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EXHIBITOR

HELLAS
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η επιχείρηση συµµετέχει στη δράση 
για την υποστήριξη της Διεθνούς 
Προβολής των ΜΜΕ µε Εξωστρεφή 
Προσανατολισµό.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & EKT
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης





Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης

Ανάπτυξη νέας

καινοτόμου σειράς

προϊόντων από αγελαδινό

γάλα αυξημένης

περιεκτικότητας σε

ασβέστιο και πρωτεΐνη

https://www.evrofarma.gr/
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Το MilkSafe καλύπτει ένα νέο πεδίο έρευνας που θα επιτρέψει µια πιο εµπεριστατωµένη 
ανάλυση νέων βιοδραστικών ενώσεων στο ανθρώπινο µητρικό γάλα που είναι σηµαντικές 

για τη φυσιολογική εξέλιξη της εγκυµοσύνης και της ανάπτυξης των βρεφών.

Μελετάµε τα εξωσώµατα στο µητρικό γάλα και πώς η µητέρα επηρεάζει 
γενετικά και επιγενετικά το παιδί ακόµα και µετά τη γέννα.

Συντονιστής: Δρ. Δηµήτριος Π. Βλαχάκης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Π. Χρούσος

MilkSafe
Χρήση οµικών τεχνολογιών για τον εµπλουτισµό του βρεφικού γάλακτος

Τ2ΕΔΚ-02222



MILKSAFE - Χρήση οµικών

τεχνολογιών για τον

εµπλουτισµό του βρεφικού

γάλακτος

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΠΑ

ΕΠΙ-ΕΚΠΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΕΒΕ

ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ

ΣΕΒΤ
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