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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αθήνα,          16/06/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                           Αρ. πρωτ.      1365/67190 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                         

Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

Τμήμα Ε1 

 

Ταχ. Δ/νση:  Αχαρνών 2                                   

Ταχ. Κώδικας: 10176 

Πληροφορίες: Π.Καστάνης 

Τηλ.: 210 2128149, 

 Fax: 210 2125921 

E-mail: ax29u004@minagric.gr       

              

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 

   Γεν. ∆/νση Βιώσιµης Φυτ. Παραγωγής 
   ∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών    
   Πόρων & Λιπασµάτων 
  Τµήµα Λιπασµάτων Εδαφ/γίας & Θρέψης  
   Φυτών (∆’) 
    e-mail : ax2u29@minagric.gr 
 
1) ΕΛ. ΚΑΡΑΠΑΤΗ Μ.Ι.Κ.Ε 
     ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
         e-mail : d.karapatis@gmail.com 
 
 
2) Γρ. Γεν. ∆/ντη Βιώσιµης. Αγρ. Ανάπτυξης 
       ∆ρ. Κ. Αγγελάκη 
       e-mail : ax2u359@minagric.gr 
 
 

ΘΕΜΑ: «Χρήση Λεοναρδίτη ως εδαφοβελτιωτικού στη βιολογική γεωργία»   

              Σχετ: Το µε αρ. πρωτ. 2650/67101/09-06-2016 έγγραφό σας 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Η βιολογική γεωργία ασκείται σύµφωνα µε τον Καν.(ΕΚ)834/07 του Συµβουλίου και 

τον Καν.(ΕΚ)889/08 της Επιτροπής. Στο Παράρτηµα Ι του προαναφερόµενου 

Καν.(ΕΚ)889/08 αναγράφονται τα  λιπάσµατα, τα βελτιωτικά του εδάφους και τα θρεπτικά 

συστατικά τα οποία επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στη βιολογική γεωργία για την 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών των φυτών. Τα σχετικά προϊόντα  που πληρούν τις 

απαιτήσεις του Παρ. Ι του Καν.889/08 µπορούν να χρησιµοποιούνται στην βιολογική 

γεωργία µε επιφύλαξη της τήρησης  των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

που διέπει τον τοµέα των εισροών στην γεωργική παραγωγή σχετικά µε την χρήση 

λιπασµάτων.  

 

         Η Υπηρεσία µας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κατόπιν εξέτασης του τεχνικού 

φάκελου, που µας αποστείλατε µε το ως άνω σχετικό έγγραφο, για  το προϊόν 

“Λεοναρδίτη” της εταιρείας «ΕΛ. ΚΑΡΑΠΑΤΗ Μ.Ι.Κ.Ε -ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το 

οποίο χρησιµοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό, σας γνωστοποιεί τα εξής: 

 



2/2 
 

 

 

Στο Παράρτηµα Ι του Kαν. 889/08 της Επιτροπής αναφέρεται ότι  ο «Λεοναρδίτης» 

(ακατέργαστο οργανικό ίζηµα πλούσιο σε χουµικά οξέα), δύναται να χρησιµοποιηθεί ως 

εδαφοβελτιωτικό στην βιολογική γεωργία µε την προϋπόθεση ότι αποτελεί υποπροϊόν 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 

Με την προϋπόθεση  της ανωτέρω τήρησης , η Υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για 

την δυνατότητα αναγραφής επί της ετικέτας του υπό εξέταση προϊόντος της ένδειξης « Το 

προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 

834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν».  

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε, εφόσον χορηγηθεί άδεια για την τήρηση του 

σχετικού αρχείου. 

 

         Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  

 

 
 

 

 
 
 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΚΚΑΣ   
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