
Η BIOTEV εθαξκόδεη ηελ

Οινθιεξωκέλε Γηαρείξηζε Οξγαληθώλ Τπνιεηκκάηωλ.

θνπόο: Παξαγωγή Πξνϊόληωλ ζην πιαίζην ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο.

ηόρνο: πκβνιή ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο & 

Κιηκαηηθήο Κξίζεο.



• Με ηελ παξνύζα πξόηαζε ζαο γλσζηνπνηνύκε ηελ 

εθαξκνζκέλε ηερλνγλσζία καο ε νπνία έρεη ζθνπό λα 

αληηκεησπίζεη θαη λα εμαιείςεη ηελ αηειή δηαρείξηζε 

πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ κέρξη ηώξα γίλεηαη 

ζηνπο βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο (Γ.Δ.Τ.Α) θαη ηνπο 

Υ.Τ.Σ.Α. Ζ εθαξκνγή ηεο πξόηαζεο BIOTEV θαηαξγεί 

ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πνπ πξνθύπηεη από Γ.Δ.Τ.Α 

Υ.Τ.Σ.Α ελώ παξάιιεια αμηνπνηεί πιήξσο ηελ 

ελαπνκέλνπζα ιπκαηνιάζπε θαη ηα ζηξαγγίζκαηα ησλ 

ρώξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

• Όια απηά γίλνληαη:

 ρωξίο θαύζε

 ρωξίο θαηαλάιωζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

 ρωξίο κεγάιεο πάγηεο θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο



• Ζ  πινπνίεζε ηεο κπνξεί:

 λα πξνζαξηηζηεί ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ΓΔ.Τ.Α, 

Υ.Τ.Σ.Α, Υ.Α.Γ.Α 

 ή λα απνηειέζεη κηα αλεμάξηεηε κνλάδα ην Κέληξν  

Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο Αμηνπνίεζεο Οξγαληθώλ-

ΚΔ.Π.Π.Α.Ο. 

• Παξάιιεια κε ηελ αμηνπνίεζε όισλ ησλ νξγαληθώλ 

ππνιεηκκάησλ ηνπ δήκνπ θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α κηα ηέηνηα 

εγθαηάζηαζε κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηόηεηά ηεο 

ζηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε ζηεξεώλ θαη πγξώλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ όκνξεο πξνο ηνλ δήκν 

επηρεηξήζεηο όπσο   ηπξνθνκεία,   νηλνπνηία,   ειαηνηξηβεία,   

εθπηθξαληήξηα ειαίσλ,    ρπκνπνηία,   γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο   μελνδνρεηαθέο  - ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηαβέξλεο,   ηαρπθαγεία θ.ι.π. 



• Δηδηθόηεξα απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ηαμηλόκεζε 

θαηεξγαζία θαη κεηαπνίεζε:

 ησλ πγξώλ εθρπιηζκάησλ-απνβιήησλ ειαίσλ θαη 

ειαηνιάδνπ (θαηζίγαξνο) από όινπο ηνπο ηύπνπο 

ειαηνηξηβείσλ (ηξηώλ θάζεσλ, δύν θάζεσλ θαη 

παξαδνζηαθά), 

 ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηπξνθνκείσλ 

 ησλ ππνιεηκκάησλ νηλνπνηείσλ (νηλνιάζπε, ζηέκθπια, 

θιπ) 

 ησλ γεσξγηθώλ ππνπξντόλησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

αγξνηηθέο θαη αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ πνιηηώλ ηνπ 

Γήκνπ (θιαδηά, ρόξηα, θύθηα, θύιια, ππξήλεο, 

αγξηόρνξηα).

 Παξάιιεια πξνθύπηνπλ πξώηεο ύιεο γηα ηελ 

παξαζθεπή λέσλ Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ. 



• Ζ πξόηαζε καο είλαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηελ Διιεληθή 

θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία:

 ην Ν. 1650/86  «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε δηα ηνπ Ν. 3010/02,

 ηελ ΚΤΑ 50910/2727/03 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηελ 

Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ – Δζληθόο θαη 

Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο»,

 ηελ ΚΤΑ 256494/06 (ΦΔΚ 152/Β/9-2-2006), πνπ 

θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 69 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 

ππ΄αξηζκ. 1782/2003 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Άξζξνπ 48 

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ππ΄αξηζκ. 795/2004 ηεο 

Δπηηξνπήο (Πεξί θαηαλνκήο ηνπ πνηνηηθνύ 

παξαθξαηήκαηνο 4% όζνλ αθνξά ηελ ειαηνπαξαγσγή) 

 ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 2080/2005 (ρεηηθά κε ηηο 

επηιέμηκεο γηα Κνηλνηηθή Υξεκαηνδόηεζε 

Γξαζηεξηόηεηεο).



Γηαδηθαζία Παξαγωγήο Διαηνιάδνπ θαη 

Απνβιήηωλ 



Γηαδηθαζία Παξαγωγήο Διαηνιάδνπ θαη 

Απνβιήηωλ 

100 ΚΙΛΑ ΔΛΙΔ → 20 ΚΙΛΑ ΛΑΓΙ

→ 40 ΚΙΛΑ ΠΤΡΗΝΑ

→ 140 ΚΙΛΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ

Σν 20% ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ (Διαηόθαξπνπ), απνδίδεηαη ζηνλ παξαγσγό 

ηνπ δηόηη απηό είλαη ην πνζό πνπ παξαιακβάλεη από ην άιεζκα ηεο ειηάο

Σν 40% απηνύ ηνπ θαξπνύ, ν ειαηνηξηβέαο, έλαληη επηεινύο ηηκήκαηνο, ην 

πνπιάεη ζε έλα ππξελειαηνπξγείν. Σα ππόινηπα 40 θηιά από ηνλ θαξπό θαη 

ηα 100 θηιά λεξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ 

παξακέλνπλ ζην ειαηνηξηβείν ηνπ. Καη από εθεί δηα ηεο βαξύηεηαο ζην 

πεξηβάιινλ.



Απνηειέζκαηα ηεο κέρξη ηώξα δηαρείξηζεο 

απνβιήηωλ- πνηακόο έιαο ζηελ Πύιν



Ζ πξόηαζή καο είλαη κία νινθιεξσκέλε πξόηαζε δηόηη δελ είλαη απιώο έλαο ηξόπνο λα

θαζαξίζνπκε απηά ηα απόβιεηα, λα κε κπξίδνπλ ή λα κε θαίλνληαη, αιιά λα

παξαιεθζνύλ, λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα αλαθηεζνύλ από απηά πξώηεο ύιεο, λα

παξαρζνύλ από απηά πξντόληα θαη έηζη λα έρεη επηηεπρζεί έλαο ηξηπιόο ζηόρνο.

1. Αύμεζε ζην εηζόδεκα ηνπ ειαηνπαξαγωγνύ

2. Αλάπηπμε λέωλ βηνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ θηιηθώλ κε ην πεξηβάιινλ

(ΑΔΙΦΟΡΔΙΑ)

3. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνπο ξύπνπο ηεο παξαγωγήο ηνπ

ειαηόιαδνπ.

Απηόο είλαη άιισζηε θαη ν ζηόρνο πνπ πξνθξίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηεο Κνηλήο

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, λα επηηεπρζεί θαη γη’ απηό ην ιόγν επηδνηεί ην ειαηόιαδν.

Όζν δηαηεξνύληαη νη επηδνηήζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ λέεο ηερλνινγίεο, ώζηε λα

κπνξέζεη ν ειαηνπαξαγσγόο, ν ειαηόθαξπνο, ην ειαηόιαδν θαη ηα

πξντόληα από ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηόθαξπνπ, λα απνηειέζνπλ κία βηώζηκε νηθνλνκηθά

δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη νπζησδώο έλα επεξγέηεκα γηα απηνύο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ

.

Η Πξόηαζε καο 



Αλάιπζε ηεο Πξόηαζεο

παξαιαβή απνβιήηωλ θαηά 

ξεύκαηα 



ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ- ΚΔ.Π.Π.Α.Ο

ΚΑΣΟΨΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ



• Σα ζηεξεά γεσξγηθά ππνιείκκαηα (θύιια ειαηνηξηβείνπ, 

παξαηξίκκαηα θιαδηώλ ειηάο, θαιισπηζηηθώλ θπηώλ 

δεκνηηθώλ πάξθσλ θαη θήπσλ, θύθηα θαη θιαδηά από 

παξαιίεο, ζαλό, ηζάκπνπξα ζηαθπιηώλ, πξηνλίδηα, 

αλεθρύιηζην ππξελόμπιν, θινηνί θνξκώλ νξγαληθά 

ππνιείκκαηα ηξνθώλ, ραξηηά ραξηόληα θ.ά.) πνπ 

απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνύλ νη θισβνί, 

ζα κεηαθέξνληαη αξρηθά ζε δεμακελή πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ζηεξεώλ, αθνύ πεξάζνπλ από 

θιαδνζξπκκαηηζηή  - νκνγελνπνηεηή , όπνπ απηό 

απαηηείηαη. 



Φνξέαο Τινπνίεζεο
Η παξνύζα εγθαηάζηαζε επεμεξγάδεηαη 25.000 lt/εκεξεζίωο 

θαηζίγαξνπ ή ηπξόγαινπ θαη 5.000 lt ζηεξεά νξγαληθά 



• ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο, ζα παξαιακβάλνληαη ηα 

πγξά εθρπιίζκαηα ειαηνθάξπνπ, ηα νπνία ζα εθρύλνληαη 

ζηηο αλάινγεο δεμακελέο παξαιαβήο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθεξζνύλ ζην ρώξν επεμεξγαζίαο θαη 

θνκπνζηνπνίεζεο. Πεξαηηέξσ θαηεξγαζία νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία πξώησλ πιώλ γηα ηε δεκηνπξγία πξντόλησλ, 

όπσο γεσξγηθώλ βνεζεκάησλ αλάπηπμεο θπηώλ αιιά θαη 

πξντόλησλ γηα ηελ θξνληίδα ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζπηηηνύ θαη 

γηα άιιεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο.

• Γηα ηα ζηεξεά γεσξγηθά ππνπξντόληα αθνινπζείηαη 

δηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο, κε ζπλερή εκπνηηζκό ησλ 

πγξώλ εθρπιηζκάησλ ειαηνθάξπνπ θαζώο θαη ηνπ 

ηπξνγάιαθηνο επί ησλ ζηεξεώλ παξαηξηκκάησλ, έσο όηνπ 

ρνπκνπνηεζνύλ (αεξόβηα ζπγθνκπνζηνπνίεζε) ζε 

ζπζηνηρίεο θισβώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε ηνπ 

θνκπόζη επί ηνπ σξηκαληεξίνπ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία 

ηειηθνύ ζπζθεπαζκέλνπ εδαθνβειηησηηθνύ πξντόληνο. 



Ζ Μνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ιεηηνπξγεί θάησ 

από όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο  



ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θέληξνπ 10-25 γεσξγηθώλ –
θηελνηξνθηθώλ επηρεηξήζεσλ δπλακηθόηεηαο 30 έσο 45.000 ηόλσλ 

εηεζίσο, απνβιήησλ απαηηνύληαη:
1.Γήπεδν ή νηθόπεδν, επίπεδν ή πξαλέο 20 – 30 ζηξέκκαηα.

2.Καηαζθεπή δεμακελώλ ζπιινγήο απνβιήηνπ. 
(Δ x 75 x 10 / 2.80 / 5)

α) Δεμακελή ζπιινγήο πγξήο βηνκάδαο . 
β) Δεμακελή ζπιινγήο ζηεξεήο  βηνκάδαο.
γ) Δεμακελή ππεξρείιηζεο νκβξίσλ.

3.Καηαζθεπή επηπέδνπ γηα ηελ σξίκαλζε ζηεξεήο βηνκάδαο.
4.Δεμακελέο θαξαληίλαο.
5.Αληηδξαζηήξαο αλνηρηνύ ηύπνπ (δνζνκεηξηθό ζύζηεκα 
αληιηώλ).
6.Κισβνί σξίκαλζεο (1500-2200 θισβνί).
7.Δεμακελέο απνζήθεπζεο πιηθώλ.
8.Κηίξην απνζήθε έσο 100m².
9.Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο.
10.Υδξαπιηθόο εμνπιηζκόο.
11.Ηιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο.
12.Εμνπιηζκόο ρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ.
13.Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ.  
14.Σρέδηα-νηθνδνκηθέο άδεηεο-επίβιεςε-θαηαζθεπή.                                                                           
15.Δηθαηώκαηα ρξήζεο  επξεζηηερλίαο 



Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεη:

1. Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε

2. Πηζηνπνίεζε πξντόληνο –

3. Αδεηνδόηεζε –ιεηηνπξγία κνλάδνο 
ειαηνηξηβείνπ-ηπξνθνκείνπ-νηλνπνηείνπ

4. Παξαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη πξώησλ 

πιώλ

5. Τερλνγλσζία

6. Πηζηνπνηεηηθό νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο

7. Οηθνλνκηθά σθέιε

Οθέιε



ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ & ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ

πνπ απεπζύλνληαη ζε:

1 Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ  (ΓΔΤΑ… )

Βηνκεραληθέο – Ξελνδνρεηαθέο  

2 Αγξνθαιιηέξγεηεο (πζηήκαηα   θπηνπξνζηαζίαο, 

θπηάξδεπζεο, εληνκναπώζεζεο δεδαληνθηνλίαο).

3 Βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο Νεκάηωλ-Τθαζκάηωλ

4 Βηνκεραλίεο παξαγωγήο ρεκηθώλ πξνϊόληωλ

5 Βηνκεραλίεο ράξηνπ & παξαπξνϊόληωλ

6 Βηνκεραλίεο Ξύινπ & παξαπξνϊόληωλ

7 Βηνκεραλίεο θνπήο ιείαλζεο Μαξκάξνπ - Λίζωλ

8   Βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο κέηαιινπ

9   Τπεξεζίεο ππξόζβεζεο

10 Βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο – ρξήζεο πεηξνρεκηθώλ



• Ζ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εθαξκόδεηαη ήδε επηηπρώο. 

• Δηδηθόηεξα, ιεηηνπξγεί πξόηππε κνλάδα ηεο BIOTEV, ε 

νπνία ηειεί ππό ηελ αηγίδα ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ, ζηελ 

πεξηνρή Παξνηθία ζηελ Πάξν.

• Ζ κνλάδα εμππεξεηεί  ηελ Έλσζε Αγξνηηθώλ 

πλεηαηξηζκώλ Πάξνπ (ε νπνία δηαζέηεη ειαηνηξηβείν, 

νηλνπνηείν θαη ηπξνθνκείν), ηνλ Γήκν Παξνηθίαο Πάξνπ (ν 

νπνίνο παξέρεη θιαδέκαηα, θύθηα θιπ.), ηε δηαρείξηζε ηνπ 

δαζπιιίνπ ηνπ Ηεξνύ Πξνζθπλήκαηνο  Δθαηνληαππιηαλήο 

Πάξνπ θαζώο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη αγξνηνθαιιηεξγεηέο.



• Δλδεηθηηθά ηα ηξία ηειεπηαία έηε 2008-

2009-2010 ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα 

δηαρεηξίζζεθε ζε εηήζηα βάζε 2000mʒ
(θπβηθά κέηξα) ζηεξεώλ θαη 7000ηόλσλ 

πγξώλ απνβιήησλ πάζεο θύζεο 

παξάγνληαο θαηά κέζνλ όξν 350-400 

ηόλνπο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο ην νπνίν 

πξνσζείηαη ζηελ ηνπηθή αγνξά.



Κισβνί επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 

πγξώλ – ζηεξεώλ  ΠΑΡΟ



Ληκλνδεμακελή απνβιήησλ κε 

ζηξσκλή εμάηκηζεο ΠΑΡΟ



Α΄ Φάζε επεμεξγαζίαο

Γνρείν επεμεξγαζίαο 

Καηζίγαξνο



Β` Φάζε Δπεμεξγαζίαο Καηζίγαξνπ



Φνξέαο Τινπνίεζεο

Οινθιήξσζε παξαγσγήο ζηεξενύ ιηπάζκαηνο



To ζύζηεκα FARM

απεπζύλεηαη ζε: 

Αγξνθαιιηέξγεηεο

πζηήκαηα 

Φπηνπξνζηαζίαο, 

Φπηάξδεπζεο,

Δληνκναπώζεζεο

Εεδαληνθηνλίαο

Φνξέαο Τινπνίεζεο



Γεκνζίεπκα Καζεκεξηλήο   



Βηνηερλνινγηθά  Πξνϊόληα



• Κύξηνη γηα ηνλ δήκν ζαο ε εθαξκνγή ηεο πξόηαζεο 

BIOTEV 

• Α) Θα ζεκαίλεη κείσζε ηνπιάρηζηνλ 60% ηνπ όγθνπ ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ  ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α. εθόζνλ 

δε, ππάξρεη παξάιιειε δηαρείξηζε ζην δήκν πιηθώλ 

όπσο πιαζηηθό κέηαιιν γπαιί πνπ δελ δηαρεηξίδεηαη ην 

ΚΔ.Π.Π.Α.Ο ηόηε επηηπγράλεηαη έσο θαη ε  εμάιεηςε ηνπ 

Υ.Τ.Σ.Α.

• Β) ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθό νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απαξαίηεην γηα ηελ λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.

• Γ) παξαιακβάλνληαη από ηνλ Γήκν ιηπάζκαηα, 

εδαθνβειηησηηθά

• Γ) θαζαξηζηηθά  θάδσλ απνξξηκκάησλ, θξεαηίσλ ηνπ 

Γήκνπ, απνιπκαληηθά, ππξνζβεζηηθά θαη άιια πιηθά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.



Σα νθέιε γηα θάζε ειαηνπαξαγσγό, γεσξγό, θηελνηξόθν, 

ηπξνθόκν, νηλνπαξαγσγό, μελνδόρν θ.α είλαη:

1)Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.

2) θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ λα δηαζέηεη βηνινγηθό 

θαζαξηζκό.

3) Υνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

ηεο παξαγσγήο

4) Αλαλέσζε ή έγθξηζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειαηνηξηβέα, ηπξνθόκνπ, νηλνπνηνύ, γεσξγνύ θιπ.

5) Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαπηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο

6) Πξαγκαηηθή πκκόξθσζε ηνπ θάζε ειαηνπαξαγσγνύ ή 

θηελνηξόθνπ ζην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

(ζύζηεκα HACCP, Agrocert, Agro 1.1 θαη Agro 1.2)

7) Νόκηκε είζπξαμε ηνπ πνηνηηθνύ παξαθξαηήκαηνο πνπ 

αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε.



• Καηαιήγνληαο, ε ζπλεξγαζία ηνπ Κ.Δ.Π.Π.Α.Ο κε 

ηνπο ππνδεηθλπόκελνπο θνξείο εθαξκόδεη ζηελ 

πξάμε ηηο αξρέο ηεο ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

δεδνκέλνπ όηη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα παξαγσγή παξάγνληαη εμαηηίαο ηεο ηα 

αλαγθαία γηα ηελ επαλάιεςε ηεο.



Έγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία

Οη BIO-TEV είλαη ε κόλε 

επηρείξεζε πνπ είλαη 

εγθεθξηκέλε γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ από ηπξνθνκεία-

νηλνπνηεία-ειαηνηξηβεία.

Αδεηνδνηήζεηο



Έγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία

Αδεηνδνηήζεηο



Δγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία

Αδεηνδνηήζεηο



ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ

NobilisPro Α.Δ

ΣΗΛ: 210 2448800

FAX: 210 2477727

e-mail : info@nobilispro.net

website : www.nobilispro.net

Απηή είλαη ε πξόηαζε ηεο BIOTEV

ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ 

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ & ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ 9 Σ.Κ. 13676 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓOΝΔ 

ΣΗΛ: 210 2433726– 6949194322

E-mail: info@bio-tev.gr

Website: www.bio-tev.gr

mailto:info@nobilispro.net

