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Ασφάλεια και προστασία. Παγκοσµίως.

Η TÜV AUSTRIA  είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός παροχής ολο-
κληρωµένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης 
για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση 
πόρων.

Η TÜV AUSTRIA δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες 
παγκοσµίως και απασχολεί περισσότερους από 2.700 υπαλλήλους 
και συνεργάτες.
Με µια πληθώρα εθνικών και διεθνών διαπιστεύσεων, η TÜV 
AUSTRIA Group προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που περι-
λαµβάνει τους τοµείς της βιοµηχανίας, ενέργειας, τροφίµων, υγείας, 
τουρισµού, πληροφορικής, κινητής και ακίνητης περιουσίας.

www.tuvaustriahellas.gr



Προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιµότητα αποτελούν 
µέρος του DNA της TÜV AUSTRIA.

Η TÜV AUSTRIA είναι ο συνεργάτης σας στα σχήµατα πιστοποίη-
σης βιοαποικοδοµισιµότητας (biodegradability) και κοµποστοποι-
ησιµότητας (compostability) των πλαστικών.

Η TÜV AUSTRIA διαθέτει διαφορετικά σχήµατα Πιστοποίησης και 
λογότυπα για κάθε προϊόν και κάθε περιβάλλον:
OK compost INDUSTRIAL | OK compost HOME | OK Compost 
SOIL - WATER - MARINE | το λογότυπο Seedling | OK biobased | 
βιολογικό περιεχόµενο NEN.

OK compost

Η κοµποστοποίηση µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον όγκο των 
οργανικών απορριµµάτων, ενώ το παραγόµενο προϊόν της 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για γεωργικούς και κηπευτικούς 
σκοπούς. Περίπου το 50% όλων των οικιακών απορριµµάτων 
περιλαµβάνει οργανικά υλικά, ποσοστό που πρόκειται να αυξη-
θεί στο µέλλον λόγω της αυξανόµενης χρήσης βιοαποικοδοµήσι-
µων προϊόντων (υλικά συσκευασίας, πλαστικά µαχαιροπίρουνα, 
σακούλες, κ.α.).

Η πιστοποίηση OK Compost INDUSTRIAL 
εγγυάται τη συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 13432 για την κοµποστοποίηση 
σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.

Κοµποστοποιήσιµα προϊόντα
σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
(OK compost INDUSTRIAL} 

Η πιστοποίηση OK compost HOME εγγυάται 
την κοµποστοποιησιµότητα προϊόντων σε 
οικιακό περιβάλλον (π.χ. σε οικιακούς 
κάδους κοµποστοποίησης). 

Κοµποστοποιήσιµα προϊόντα
σε οικιακό περιβάλλον
(OK compost HOME)



OK biobased

Σε αντίθεση µε την Εκτίµηση Κύκλου Ζωής - Life Cycle 
Assessment (LCA) -, η µέθοδος πιστοποίησης OK biobased είναι 
πολύ απλή και τα συνεπαγόµενα κόστη µπορούν να µετρηθούν 
και να υπολογιστούν επακριβώς και µε επιστηµονικό τρόπο.
Αυτό καθιστά τα αποτελέσµατα πολύ διαφανή και επιτρέπουν την 
σύγκριση οµοίων αποτελεσµάτων.
Βάσει του καθορισµένου ποσοστού των ανανεώσιµων πρώτων 
υλών (% Bio-based), το προϊόν µπορεί να πιστοποιηθεί ως, 
one-star-bio-based, two-star-bio-based, three-star-bio-based ή 
four-star-bio-based.

OK biodegradable

Η εφαρµογή ενός προϊόντος καθορίζει το ιδανικό περιβάλλον βιοαποικοδόµησης του.
Η TÜV AUSTRIA είναι σε θέση να καθορίσει το σωστό περιβάλλον βιοαποικοδόµησης 
των προϊόντων χάρη στα διαφορετικά σχήµατα πιστοποίησης που διαθέτει.

Η πιστοποίηση µε OK biodegradable SOIL 
εγγυάται ότι το προϊόν αποικοδοµείται 
πλήρως στο έδαφος και ότι δεν έχει καµία 
αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.

OK biodegradable SOIL

To OK biobased είναι ένα σύστηµα 
πιστοποίησης που επαληθεύει την προέ-
λευση ενός προϊόντος µε βάση το ποσο-
στό ανανεώσιµου (biobased) άνθρακα.

Προϊόντα βιολογικής προέλευσης
(OK biobased)

Η πιστοποίηση µε OK biodegradable WATER 
εγγυάται ότι το προϊόν αποικοδοµείται 
πλήρως σε γλυκό νερό.

OK biodegradable WATER

 Η πιστοποίηση µε OK biodegradable 
MARINE εγγυάται ότι το προϊόν
αποικοδοµείται πλήρως σε θαλασσινό νερό.

OK biodegradable MARINE



Πρόσθετες Πιστοποιήσεις

Mέσω της πιστοποίησης, προσφέρουµε ένα εργαλείο για 
την ορθή και τεκµηριωµένη λειτουργία της αγοράς των 
βιοπλαστικών και κατ’ επέκταση, όλων των κοµποστοποι-
ήσιµων και βιοαποικοδοµήσιµων προϊόντων και των 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης. Ως 100% ανεξάρτητο 
τρίτο µέρος εφαρµόζουµε τους ίδιους κανόνες για όλους.

Το NEN bio-based είναι ένα σύστηµα
πιστοποίησης βιολογικού περιεχοµένου, το 
οποίο ανήκει στον NEN (NL) και ελέγχει την 
προέλευση ενός προϊόντος, µε βάση τις 
χηµικές αναλύσεις και τις αναλύσεις 14C.
Η TÜV AUSTRIA είναι αναγνωρισµένος 
Φορέας Πιστοποίησης από τον NEN.

Bio-based Περιεχόµενο

Το λογότυπο Seedling  εγγυάται τη συµµόρ-
φωση µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13432 
για την ικανότητα κοµποστοποίησης σε κατάλ-
ληλες προς τούτο βιοµηχανικές µονάδες.
Η TÜV AUSTRIA είναι αναγνωρισµένος 
Φορέας Πιστοποίησης από το European 
Bioplastics, τον ιδιοκτήτη του λογότυπου 
Seedling.

Κοµποστοποίηση σε βιοµηχανική µονάδα
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