
            
 
  
 
 

ΠΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΒΕΤΑ  ΒΟΥΛΕΥΤH ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 

ΑΙΤΗΜΑ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία <<ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΙΑΣ ΙΜΕΡΩΝ>> και με διακριτικό τίτλο <<ΑΣΕ 

ΙΜΕΡΩΝ>>, που εδρεύει στην Τ.Κ.Ιμέρων, Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού κ. Δημήτριο 

Παπαδόπουλο. (agro.imera@gmail.com) 

 

///// 

Αξιότιμη κ.  Βέτα  όπως σας είναι γνωστό είμαστε Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Ελιάς και εδρεύουμε στα Ίμερα Κοζάνης, Δήμου 

Σερβίων-Βελβεντού, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας στην οποία ένας από τους  εκπροσώπους της 

Βουλής σε επίπεδο του Νομού είστε κι εσείς. 

Είστε γνώστρια του Συνεταιρισμού μας και σας παρακαλούμε να 

συνδράμετε στην επίλυση του σοβαρότατου προβλήματός μας και 

συγκεκριμένα της μεγάλης ζημίας που υποστήκαμε κατά τη Χειμερινή 

περίοδο του 2017 από τον παγετό στα ελαιόδενδρά μας  και στην 

μηδενική σχεδόν  κατά την καλλιεργητική περίοδο εκείνη παραγωγή 

μας. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες περιοχές ανά την Ελλάδα  έχουν 

ήδη αποζημιωθεί για την ζημία από τον παγετό του 2017, ενώ εμείς 

ακόμη αναμένουμε   διακαώς να αποζημιωθούμε με κίνδυνο να χάσουμε 

οριστικά παντελώς το δικαίωμα της αποζημίωσής  μας με το αιτιολογικό 

της παρέλευσης του εύλογου χρόνου. 
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Αν και από το έτος 2017 έχουν παρέλθει τρία χρόνια και βαδίζουμε στα 

τέσσερα,  ακόμη βρισκόμαστε αδικαιολογήτως  στο στάδιο της 

αναμονής των απαντήσεων των ήδη καταβληθεισών ενστάσεών μας, 

που αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε λόγω της παραποίησης των 

πραγματικών και αληθών ποσοστών της ζημίας που υποστήκανε τα 

δένδρα μας και κατ΄επέκταση της σχεδόν μηδενικής παραγωγής μας 

κατά το έτος 2017. 

Απευθυνόμαστε σε σας με σκοπό να συμπαρασταθείτε στο πρόβλημά 

μας και να συνδράμετε στην επίλυσή του. 

Ήδη  απευθυνθήκαμε με αίτημά μας  στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. 

Αλέξανδρο Λυκουρέντζο και εκθέσαμε τους λόγους και τα παράπονά 

μας  σχετικά με το πρόβλημά μας. 

 

Συγκεκριμένα  θα πρέπει να γνωρίζετε  τα εξής:           

 
 

 1. Δυναμικότητα,  Γνώση των δραστηριοτήτων, στάδια εξέλιξης και 

διακρίσεις του Συνεταιρισμού. 

 

α.  Ο Συνεταιρισμός μας απαρτίζεται από 90 μέλη τα οποία είναι 

ελαιοπαραγωγοί δυναμικότητος 75.000 δένδρων. Η παραγωγή σε έλαιο 

ετησίως ανέρχεται συνολικά στον    αριθμό  150 τόνων περίπου  και 

αντίστοιχα ετησίως των επιτραπέζιων ελιών σε  450 τόνων.  

Κατά τα έτη 2016 και 2018 η παραγωγή μας σε έλαιο ανήρθε στα 

παραπάνω επίπεδα δηλαδή 150 τόνους ελαιόλαδο και 450 τόνους 

πράσινη βρώσιμη ελιά. Το έτος 2017 η παραγωγή μας ανήλθε στα μόλις 

13 τόνους ελαιόλαδο και 10 τόνους βρώσιμη ελιά. 

β.  Ως συνεταιρισμός κατέχουμε επιχείρηση ελαιοτριβείου το οποίο 

είναι το μοναδικό στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική  
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Μακεδονία. Εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δυτική  Μακεδονία μέχρι και την 

περιοχή της Ελασσόνας καθώς και τη Βέροια.  

γ.  Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών κατασκευής 

Τυποποιητηρίου το οποίο σε λίγο καιρό θα έχει περαιωθεί και θα 

καλύπτει τις δικές μας ανάγκες καθώς και ολόκληρης της Δυτικής  

Μακεδονίας λόγω της δυναμικότητός του.  

δ.  Ξεκινάμε την επεξεργασία-μεταποίηση πράσινης ελιάς με σκοπό να 

την εξάγουμε στο εξωτερικό.  

ε.  Τα δύο τελευταία χρόνια τυποποιούμε και εξάγουμε στην  Ευρώπη 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

στ. Συμμετείχαμε και πρωτεύσαμε-αριστεύσαμε σε ποιότητα 

ελαιολάδου σε πλείστους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό. 

Όπως: 

1.Λάβαμε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  Ποιότητας & Γεύσης Υψηλής 

περιεκτικότητας σε φαινόλες (ARISTOLEO AWARDS 2017). 

2.Λάβαμε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  Ποιότητας Έξτρα Παρθένου 

Ελαιολάδου  (ΑΤΗΕΝΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ OLIVE OIL 

COMPETITION 2017). 

3. Λάβαμε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  Υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες                                               

( LONDON AWARDS 2017). 

4. Λάβαμε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  Υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες                                               

( ΤΗΕ ΟLYMPIA HEALTH & NUTRICION AWARDS COMMITTEE 

2017 ) 

5. Λάβαμε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  από τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γεύσης & Ποιότητας 2017. 
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6. Λάβαμε ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ από τον    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γεύσης & Ποιότητας 

2017. 

7. Έχουμε πάρει ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ του καλύτερου ελαιολάδου της 

Μακεδονίας ((ΑΤΗΕΝΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ OLIVE OIL 

COMPETITION 2017). 

8. Λάβαμε το χάλκινο βραβείο ελαιολάδου στον διαγωνισμό ελαιολάδου 

Αθήνα 2018 

9. Λάβαμε το ασημένιο βραβείο ελαιολάδου στον διαγωνισμό 

ελαιολάδου Αθήνα 2018 

10.Λάβαμε το χρυσό βραβείο ελαιολάδου στον διαγωνισμό ελαιολάδου 

Αθήνα 2020 ως το καλύτερο ελαιόλαδο. 

11. Λάβαμε το χρυσό βραβείο ελαιολάδου στον διαγωνισμό ελαιολάδου 

Αθήνα 2020 ως το καλύτερο ελαιόλαδο της Μακεδονίας και 

αναμένουμε και άλλες περαιτέρω διακρίσεις. 

 ( Όλες οι ως άνω διακρίσεις αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα 

και προσαγόμενα φυλλάδιά μας. Βλ. φυλλάδια στην Ελληνική και στην 

Αγγλική Γλώσσα). 

Η ποικιλίες ελαιοδένδρων που καλλιεργούμαι στην περιοχή μας και 

ευδοκιμούν παράγουμε είναι: Χαλκιδικής, Μεγαρίτικες, 

Προδρόμου,Κοροναίϊκης κλπ….. 

 

2. Σημαντική συμβολή στην Οικονομική Ανάπτυξη του Νομού μας. 

 Αποδεικνύεται πλήρως η προσφορά μας σε Οικονομική Δύναμη στην 

περιοχή μας και Γενικότερα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, 

αφού απασχολούμε μεγάλο εργατικό δυναμικό και συνεισφέρουμε στην 

επίλυση του προβλήματος της Ανεργίας που μαστίζει τη Χώρα. 
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3. Οικονομική εξάρτηση. 

 Είμαστε ως επί τω πλείστων κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα 

αγρότες –γεωργοί  παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου  και έχουμε άμεση 

εξάρτηση αποκλειστικά και μόνο οικονομική από τα έσοδα αυτά. 

 

4. Η εικόνα της καταστροφής και οι συνέπειες. 

 Τα δένδρα και η παραγωγή κατ’εκείνη την χρονιά (2017) υπέστησαν 

μεγάλη καταστροφή αφού τα νεαρά δένδρα κατεστράφησαν ολοσχερώς 

σε ποσοστό 90% έως 100% και τα μεγάλα δένδρα επλήγησαν στους 

πρωτογενής κλάδους, στους δευτερογενείς κλάδους και πολύ 

περισσότερο στους τριτογενείς κλάδους από τον παγετό με άμεσο 

επακόλουθο την απώλεια παραγωγής η οποία άγγιξε το αστρονομικό 

ποσοστό του 90% έως 100%.  

Δηλαδή ενώ η απόδοση των δένδρων μας ήταν  137 τόνοι ελαιολάδου 

την προηγούμενη χρονιά κατέληξε σε 13 τόνους και επιτραπέζιας ελιάς 

από 450 τόνους σε 10 τόνους αντίστοιχα για το έτος 2017.  

Βίαιη και απότομη  ανακοπή της ανοδικής πορείας μας σε παραγωγή 

κατά τα επόμενα έτη αφού κατά τη συνήθη και φυσιολογική πορεία των 

πραγμάτων  θα είχαμε αντίστοιχη αύξηση, που σημαίνει διαφυγόντα 

κέρδη για τις επόμενες χρονιές από την σταδιακή ανοδική πορεία της 

εξέλιξης των δενδρόνων μας και αντίστοιχα της παραγωγής μας. 

 

5.Άμεσα και αιφνίδια απαιτητά κονδύλια αποκατάστασης ζημίας.  

 Παράλληλα με την οικονομική καταστροφή μας, απαιτήθηκαν  υψηλά 

κονδύλια  αντιμετώπισης εγκαίρως αποκατάστασης ζημίας    (εκρίζωση 

των νεαρών ελαιοδένδρων και  αντικατάσταση με νέα, κόστος αγοράς,  

κόστος  προετοιμασίας εδάφους, αφού έπρεπε αρχικά να εκριζωθούν και 

στη συνέχεια αφού ανοιχθούν νέες οπές επί του εδάφους να φυτευτούν 
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τα νέα δένδρα με εμπλουτισμό κατάλληλων προϊόντος λίπανσης καθώς 

και στη συνέχεια κονδύλια που αφορούσαν την ενδεδειγμένη άρδευση, 

στα μεγάλα δένδρα: α΄.στους   γενείς τομείς που είχαμε περίπου 5%-6% 

ζημία γίνανε καρατομήσεις. Στους δευτερογενείς που είχαμε περί του 

10% ζημία γίνανε καρατομήσεις δευτερογενών κλάδων. Στους 

τριτογενείς κλάδους που το ποσοστό τους ήταν 80% έως 90% γίνανε 

κλαδέματα ξηρών κλάδων της τριτογενής κόμης του δένδρου. Πέραν 

όμως όλων αυτών έπρεπε να τα ενισχύσουμε με κατάλληλη λίπανση, 

ψεκασμούς με ιδιαίτερα μηκυτοκτόνα υψηλού κόστους, καθώς και 

συχνότερη άρδευση. 

 

6. Υπολογιζόμενο κόστος ζημίας. 

Αναλογικά δηλαδή η συνολική ζημία ανέρχεται στο υπολογιζόμενο κατ’ 

ελάχιστο  ποσό των 20 ευρώ ανά δένδρο και αντίστοιχα και στο μεγάλο.  

 

7. Δημιουργία αιφνίδιων οφειλών. 

Εξάντληση αιφνιδίως εντελώς των  οικονομικών μας και δημιουργία  

οφειλών αφού δεν είχαμε παραγωγή και αναγκαστήκαμε να 

αποκαταστήσουμε τη ζημία, δημιουργώντας υποχρεωτικά χρέη. 

 

8.Καταβολή εισφορών τακτοποιημένη. 

Ενώ υποχρεωτικά καταβάλουμε στον ΕΛΓΑ υψηλότατες εισφορές ο 

κανονισμός του ΕΛΓΑ καταστρατηγεί το γράμμα του Νόμου και 

παραπέμπει τις ζημιές των ελαιοδένδρων μας στα ΚΟΕ. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι να μην αποζημιωνόμαστε πλήρως και στο 100% για όλες τις 

αιτίες των ζημιών και των νόσων των ελαιοδένδρων μας αλλά και ούτε 

έγκαιρα ως οφείλει . 
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9. Προβολή του μεθοδευμένου ποσοστού 30% και 70
ου

 έτους 

ηλικίας  και τα 150 χιλιόμετρα απόστασης , περί μη 

αποζημίωσης. 

Θέτουν με αποφάσεις μια σειρά αναιτιολόγητη στοχευμένων και 

μεθοδευμένων εμποδίων για την αποζημίωσή μας και συγκεκριμένα το 

εντελώς παράνομο και ασύλληπτο κατά τον μέσο λογικό νουν ποσοστό 

του 30% της ζημιάς που σημαίνει και αποτελεί την βασικότερη αιτία της 

μη αποζημίωσης των συναδέρφων μας καλλιεργητών, όπως επίσης και 

τους συνταξιούχους άνω των 70 ετών και τους πολύ φτωχούς αγρότες 

που δεν έχουν εισόδημα, άλλως τα 150 χιλιόμετρα από τον τόπο 

κατοικίας μας, πχ. Απόσταση Ιμέρων-Θεσσαλονίκη που ενώ Ίμερα-

Θεσσαλονίκη μέσω Ριζωμάτων-Βέροιας Θεσσαλονίκης είναι 129 

χιλιόμετρα κι εσείς το καταστρατηγείται με το δήθεν 

150χιλ.υπολογιζόμενο όπως το πάτε από Κοζάνη - Θεσσαλονίκη που 

σαφέστερα είναι περισσότερο και με αυτό τον τρόπο μας αποβάλλεται 

παράνομα από το νομιμότατο δικαίωμά μας. 

 

10.Αποδοχή ασφαλίστρων-ασφάλιση, χωρίς επιφύλαξη και άνευ 

επιστροφής. 

Κι ενώ θέτουν αυτούς τους φραγμούς της μη αποζημίωσης κατά τα άλλα 

από τους μη δικαιούχους λαμβάνουν ακώλυτα τα ασφάλιστρα χωρίς 

καμία επισήμανση ή έστω επιφύλαξη και χωρίς να έχουν την υποχρέωση 

έστω της επιστροφής ως αχρεωστήτος καταβληθέντα από τους φτωχούς 

αγρότες καλλιεργητές τα ασφάλιστρα. 

 

11. Μεθοδευμένα και στοχευμένα πορίσματα και καταστρατήγηση 

του νόμου, ενστάσεις. 
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Μετά από μεγάλη και αναίτια καθυστέρηση  εκδόθηκαν και 

κοινοποιήθηκαν  προς εμάς τα πορίσματα από την υπηρεσία του ΕΛΓΑ 

τα οποία μας αποβάλουν παράνομα και αναίτια από το δικαίωμά μας 

αφού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αναγκαστήκαμε να 

προβούμε σε ενστάσεις ( ποσοστά που δεν ανταποκρίνονται στην 

αλήθεια, καθώς και μη αληθή περιγραφή της εικόνας των δένδρων). 

Καταστρατήγηση του νόμου με σκοπό την αποβολή από το δικαίωμα 

αποζημίωσής μας,   ισχυριζόμενοι αναληθώς ότι δεν εμπίπτουμε στις 

προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.  

 

12. Προφορικές οχλήσεις της τοπικής υπηρεσίας του ΕΛΓΑ. 

Μετά από επανειλημμένες προφορικές οχλήσεις μας προς την Τοπική 

Υπηρεσία σας και με αντίστοιχες μη αληθείς υποσχέσεις δικές της ότι 

συντόμως θα λάβουμε την αποζημίωσή μας, μέχρι και σήμερα δεν 

έχουμε λάβει τίποτα επ’αυτού.  

 

13. Άκρως επείγουσας ανάγκης αποζημίωσής μας. 

Επιζητούμε την άμεση καταβολή των αποζημιώσεών μας που κάθε φορά 

αναβάλλεται αναιτιολόγητα, όσον αφορά την περιοχή μας από τα ΠΣΕΑ 

κι ενώ βρισκόμαστε εν έτη 2021 και άλλοι Νομοί ήδη εδώ και πολύ 

καιρό αποζημιώθηκαν-τακτοποιήθηκαν, ο δικός μας Νομός και 

ιδιαίτερα η περιοχή που δραστηριοποιούμαστε εμείς, υποφέρει 

αναιτιολόγητα και δεν υπάρχει ουδεμία μέριμνα άμεσης αποζημίωσης 

και επίλυσης του σοβαρότατου προβλήματός μας. Αντίθετα λαμβάνουμε 

υποσχέσεις αόριστες μελλοντικές. 

 

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αναλυτικώς περιγραφόμενα, 

γνωρίζετε εσείς όπως και η Πολιτεία, ότι η οικονομική κατάστασή μας 

είναι άκρως προβληματική και για τον  λόγο αυτό θα πρέπει να 

αναγνωρίσετε τη δυσάρεστη θέση μας να συμπαρασταθείτε και να 
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συνδράμετε προκειμένου να επισπεύσετε την καταβολή των 

αποζημιώσεών μας που σύμφωνα με το γράμμα του νόμου δικαιούμαστε 

από το πολύ μακρινό έτος του 2017 από τα ΠΣΕΑ  και παράνομα το 

στερούμαστε.  

Οι πληγέντες φτωχοί αγρότες καλλιεργητές ελαιοδένδρων είναι δεκάδες 

στην περιοχή των Ιμέρων που έμειναν εκτός αποζημιώσεων από τα ΚΟΕ 

(ΠΣΕΑ) για τις ζημιές που υπέστησαν από τον παγετό του έτους 2017 

που επικράτησε κατά τη Χειμερινή περίοδο.  

 

Μετά από όλη αυτή την αδικία που γίνεται εις βάρος μας και της 

περιοχής,  σας παρακαλούμε και αναμένουμε τις δικές σας 

Ενέργειες, ως η  νόμιμος εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης της  

Περιοχής μας. 

Ίμερα Κοζάνης 2 Φεβρουαρίου 2021 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

(agro.imera@gmail.com) 

 

 


