
Εκδήλωση βράβευσης δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

Την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση βράβευσης δικαιούχων 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε αναλάβει το Εθνικό 

Αγροτικό Δίκτυο ύστερα από εκπόνηση σχετικού εγχειριδίου σχετικά με το σχεδιασμό της 

διαδικασίας επιλογής των έργων και τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής αυτών. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη και προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και των αποτελεσμάτων του, μέσω της βράβευσης 

αξιόλογων έργων που υλοποιήθηκαν από δικαιούχους του ΠΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 

2007-2013.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς από την πολιτική ηγεσία, και πιο 

συγκεκριμένα από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ευάγγελο Αποστόλου, τον Αναπληρωτή 

Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Γελαλή και το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής  & 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη. 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν δύο τεχνικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), σχετικά με τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης που δίνονται μέσα από το ΠΑΑ και την έναρξη του νέου 

προγράμματος για την περίοδο 2014-2020. 

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε μια αρχική παρουσίαση 9 επιλεγμένων έργων, 

όπως προέκυψαν από τη φάση της αξιολόγησης την οποία ανέλαβε ειδική επιτροπή, τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας και την απονομή των βραβείων. Τα επιλεγμένα έργα είχαν 

καταταχθεί σε τρεις κατηγορίες ως εξής: 

I. Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου, 

II. Νεανική Επιχειρηματικότητα, 

III. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. 

Στην Κατηγορία Ι «Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου» ως νικητής αναδείχθηκε ο κ. 

Γιάννης Μαρμαρέλλης με το έργο «Ίδρυση μικροζυθοποιίας Σερρών και Βορείου Ελλάδος», 

ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν αντίστοιχα ο κ. Εμμανουήλ Βασιλειάδης με το έργο 

«Ίδρυση επιχείρησης παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση στον Κρόκο 

Κοζάνης» και η κα Εύα Κατσαράκη από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου με το έργο διακρατικής 

συνεργασίας «Γαστρονομικές περιπλανήσεις και πολιτισμός των γεύσεων». 

Στην Κατηγορία ΙΙ «Νεανική Επιχειρηματικότητα» ως νικήτρια αναδείχθηκε η κα Σταματία 

Αιμιλιανού με το έργο «Ανέγερση τριών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο Μαράθι», 

ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν αντίστοιχα ο κ. Εμμανουήλ Φουντής με το έργο 

«Μετατροπή παραδοσιακού κτίσματος σε τουριστική κατοικία στην Κάρπαθο» και ο κ. Θωμάς 

Αποστολίδης με το έργο «Εγκατάσταση νέου γεωργού – Ελευθερές Καβάλας». 

Στην Κατηγορία ΙΙΙ «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο» ως νικητής αναδείχθηκε ο 

κ. Ηλίας Λιάκρης με το έργο «Ίδρυση χώρου γευσιγνωσίας λαδιού στην Πάργα» ενώ τη 

δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν αντίστοιχα ο κ. Ευάγγελος Θεολόγης με το έργο «Ίδρυση 

ιππικού κέντρου στην Καρδίτσα» και ο κ. Μάρκος Κόττορος με το έργο «Τουριστικές 

επιπλωμένες κατοικίες στο Αγαθονήσι». 



Στην ψηφοφορία συμμετείχαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση ενώ αυτή διεξήχθη με 

δημοκρατικό και διαφανή τρόπο, χρησιμοποιώντας ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές. Τα βραβεία 

απένειμαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας αλλά και μελών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. 

Μετά το πέρας των βραβεύσεων ακολούθησε γεύμα στον εξωτερικό χώρο της αίθουσας. 

 

 

 

Event for rewarding beneficiaries of co-financed projects of the RDP 2007-2013 

Τhe first awarding ceremony for RDP 2007-2013 beneficiaries took place on Wednesday, 1st 

April 2015. The event was hosted at the amphitheater for congresses of the Agricultural 

University of Athens. The organization of the event was undertaken by the National Rural 

Network, following the preparation of a relevant handbook regarding the design of the 

project selection process and the formation of the selection criteria. 

The aim of the event was the promotion of the possibilities offered by the Rural Development 

Programme and its results, through the awarding of deserving projects implemented by RDP 

beneficiaries during the programming period 2007-2013. 

The event started with brief greetings from representatives of the policy leaders, namely the 

Deputy Minister Mr Evangelos Apostolou, the Deputy General Secretary Mr Demetrios Gelalis 

and the General Secretary for Agricultural Policy and Management of Community Resources 

Mr Charalambos Kasimis. 

Then, representatives of the Managing Authority of the Rural Development Programme (RDP) 

delivered two technical presentations regarding the funding opportunities provided through 

the RDP and the launch of the new RDP for 2014-2020. 

The second part of the event included an initial presentation of 9 selected projects, as they 

derived from the evaluation phase conducted by a special committee, the voting process and 

the prizes awarding. The projects were classified into three categories as follows: 

I. Innovation and rural development, 

II. Youth Entrepreneurship, 

III. Improving quality of life in the countryside. 

In the 1st Category "Innovation and rural development" the winner was Mr. John Marmarellis 

with the project "Establishment of a microbrewery in Serres North Greece", while the second 

and third place respectively won Mr. Emmanuel Vassiliadis with the project "Establishment of 

food production company after their primary processing in Krokos Kozanis "and Mrs. Eva 

Katsaraki from the Heraklion Development Agency with the transnational cooperation project 

"Culinary wanderings and culture of flavors". 

In the 2nd Category "Youth Entrepreneurship" the winner was Mrs. Stamatia Emilianou with 

the project "Construction of three tourist furnished apartments in Marathi", while the second 

and third place respectively won Mr. Emmanuel Fountis with the project "Transformation of 

traditional building into a tourist apartment in Karpathos” and Mr. Thomas Apostolidis with 

the project "Installation of a new farmer - Eleftheres Kavalas". 



In the 3rd Category "Improving quality of life in the countryside” the winner was Mr. Elias 

Liakris with the project "Establishment of an oil tasting room in Parga" while the second and 

third place respectively won Mr. Evangelos Theologis with the project "Establishment of an 

equestrian center in Karditsa" and Mr. Markos Kottoros with the project "Tourist furnished 

apartments in Agathonisi". 

All participants took part at the voting procedure, which was conducted in a democratic and 

transparent manner, using special electronic devices. The awards were given by 

representatives of the political leaders and members of the National Rural Network. After the 

completion of the awarding, a lunch was served in the outdoor area of the amphitheater. 

 


