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Προς : Όλους τους ενδιαφερόμενους
Πυλαία, 16 Φεβρουαρίου 2014

Θέμα: παράνομη κυκλοφορία υλικών με την επωνυμία μας και ετικέτα με όνομα 
“εδαφοβελτιωτικό Energy 633” και “Orgazot 10N”

Ενημερωθήκαμε σήμερα ώρα μία το μεσημέρι από παραγωγό της Βόρειας Ελλάδος 
ότι αυτός αγόρασε σακιά με την επιγραφή μας “ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ LETIZI HARALD 
CHRISTIAN” και με ετικέτα “εδαφοβελτιωτικό - Energy 633” από κατάστημα της 
περιοχής του τα οποία περιέχουν υλικά που δεν έχουν καμία σχέση με την επιχείρησή 
μας. 
Η παραγωγή του υλικού σε μορφή πέλετ  “εδαφοβελτιωτικό -  Energy 633” από 
ελληνικό  εργοστάσιο  (με  αριθμό  άδειας  /  αριθμός  πρωτοκόλλου  1199/Φ14/88/9 
Νομαρχίας Εύβοιας) για λογαριασμό μας σταμάτησε το 2007, όταν τα μηχανήματα 
και οι αποθήκες του εργοστάσιου αυτού χάλασαν από πλημμύρα και σταμάτησε να 
λειτουργεί  για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών σε μορφή πέλετ (ή πελέτα,  ή pellet). 
Τότε έληξε ουσιαστικά η συνεργασία μας με το εργοστάσιο αυτό.         
Ορισμένες  ποσότητες  από  πλαστικές  συσκευασίες  με  την  επωνυμία  μας  δεν 
επιστράφηκαν ποτέ σ' εμάς και υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκαν παράνομα 
για συσκευασία υλικών που δεν έχουν καμία σχέση με την επιχείρησή μας και με τα 
συστατικά που αναφέρει η συσκευασία επάνω της (ετικέτα). 
Επίσης στο ίδιο εργοστάσιο νομίζαμε ότι με την πλημμύρα είχαν καταστραφεί όλα τα 
έτοιμα και εμπορεύσιμα υλικά μας εφόσον το “εργοστάσιο” δεν μας ζήτησε ποτέ να 
παραλάβουμε τα υπόλοιπα έτοιμα προϊόντα μας. Τότε η επιχείρησή μας έχασε μια 
ποσότητα έτοιμων προϊόντων και πρώτων υλών. 
Επίσης η Βιοσπόρος Letizi Harald Christian νόμιζε ότι είχαν καταστραφεί όλα τα 
πλαστικά συσκευασίας με την επωνυμία της που ήταν αποθηκευμένα στο εργοστάσιο 
αυτό: ποτέ το “εργοστάσιο” δεν προσφέρθηκε να επιστρέψει τα υλικά συσκευασίας 
της Βιοσπόρος Letizi Harald Christian ενώ ήταν υποχρεωμένος βάση συμφωνητικού, 
ποτέ το “εργοστάσιο” δεν ζήτησε να παράγει άλλο υλικό για την Βιοσπόρος Letizi 
Harald  Christian  μετά  το  2007  γιατί  δεν  είχε  πια  την  τεχνική  ικανότητα  (τα 
απαραίτητα μηχανήματα για παραγωγή πέλετ είχαν χαλάσει  και  δεν έγινε  ποτέ η 
επαναφορά τους). 
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Στο  ίδιο  εργοστάσιο  ήταν  αποθηκευμένα  υλικά  συσκευασίας  (πλαστικά  σακιά) 
επίσης με την ετικέτα “Orgazot 10N – 10-0-0”. Το υλικό “Orgazot 10N – 10-0-0” 
ποτέ δεν βγήκε στην παραγωγή, ποτέ η Βιοσπόρος Letizi Harald Christian δεν έδωσε 
εντολή για παραγωγή του υλικού αυτού στο εργοστάσιο αυτού εκτός από ένα σακί 
για δείγμα το 2006. 
Μετά το 2007 δεν έγινε ποτέ παραγγελία από την Βιοσπόρος Letizi Harald Christian 
για παραγωγή υλικών “εδαφοβελτιωτικό Energy 633” και “Orgazot 10N” σε κανένα 
εργοστάσιο και για κανένα λόγο. Τα τελευταία προϊόντα με το όνομα Energy 633 
πουλήθηκαν το 2009.    
Για οτιδήποτε υλικό κυκλοφόρησε μετά το 2009 με την επωνυμία μας και την 
ετικέτα  “εδαφοβελτιωτικό  Energy  633”  και  “Orgazot  10N”  γνωστοποιούμε 
όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η συσκευασία δεν περιέχει υλικό δικό μας και 
είναι προϊόν απάτης. Η Βιοσπόρος Letizi Harald Christian θα κινηθεί νομικά 
εναντίον  οποιουδήποτε  προσώπου  ή  εταιρίας  που  εμπορεύεται  παράνομα  τα 
υλικά αυτά, τα οποία χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας που παράνομα δεν μας 
επιστράφηκαν και παράνομα γέμισαν με υλικό που δεν έχει καμία σχέση με εμάς 
και με το υλικό της ετικέτας που αναφέρεται στις συσκευασίες αυτές.   
Με εκτίμηση.

Harald C. Letizi (γεωπόνος, ιδιοκτήτης της ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ)
www.biosporos.gr 

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ του Χάραλντ Λετίτσι, έδρα Καπετάν Ντόγρα 32, 54352 Πυλαία (Θεσ/νίκης)  ΤΗΛ. 2310313262 - 2312203132 – ΦΑΞ 2312203731 – ΚΙΝ. 6979221718 
Ε-ΜΑΙL: info  @biosporos.gr     -   www.biosporos.gr                                                      σελ. 2 Από 2

http://www.biosporos.gr/
http://www.biosporos.gr/
mailto:info@biosporos.gr
mailto:info@biosporos.gr

