
Η επιχείρηση ΕΥΓΟΝΙΑ ΕΠΕ  που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ  εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών 
& μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ.  
Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία 
νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά 
σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών 
και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 200.000 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
100.000€ 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: 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Άυλες Δαπάνες 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και 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 η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής 

οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά 

στην οποία εδρεύει.  

 
 



Η επιχείρηση ΕΥΓΟΝΙΑ ΕΠΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ  εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» 
προϋπολογισμού 51,6 εκατ. Ευρώ.  Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 150.000  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 75.000 
€ 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: 

 

 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ  
 

 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α. 
 

 Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και 
μεταφορά δεδομένων κ.α.) 

 
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε: 

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  

 αύξηση της κερδοφορίας της  

 ενίσχυση της εξωστρέφειας 

 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.  

 



 

 

 

 

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ευγονία συνεχίζει να καινοτομεί στην 

σύγχρονη ψηφιακή εποχή, εισάγοντας την αυτοποιημένη τρισδιάστατη (3D) 

υπερηχογραφική απεικόνιση και την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – AI) στη 

θεραπεία της υπογονιμότητας. 

Το πρωτοπόρο ερευνητικό έργο, με τίτλο «Νέες προσεγγίσεις στην χρήση τρισδιάστατης 

υπερηχογραφικής απεικόνισης των ωοθηκών και την βελτιστοποίηση των θεραπειών 

εξωσωματικής γονιμοποίησης - 3DfollicleAI», υλοποιείται από τη ΜΙΥΑ Ευγονία σε 

συνεργασία με την  εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων 

Ubitech.  

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των κλινικών δυνατοτήτων της 

αυτόματης 3D υπερηχογραφικής απεικόνισης των ωοθηκών με σκοπό την αύξηση των 

ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και την εφαρμογή τεχνητής 

νοημοσύνης για την υλοποίηση μίας μηχανής συστάσεων. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01429). 

 
 

 


