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PA S S P O R T  C E R T I F I C AT I O N S

Πιστοποιήσεις - διαβατήρια ειδικών αγορών 

Πχ. Halal & Kosher 

Ποιες οι ιδιαιτερότητες;

Τουρισμός και μετανάστευση

Ευκαιρία για το μικρό σημείο πώλησης;



Πιστοποιήσεις – Διαβατήρια στα τρόφιμα

Κοινό σημείο των πιστοποιήσεων αυτών: 
Είναι απαιτήσεις πελατών βασιζόμενες σε συγκεκριμένη ιδεολογία



Προέλευση και σημασία

Mohamed

610 μχ

Quran & 
Sunnah

Moses

περ 1300 πχ

Torah & 
Talmud

Ειδικές Απαιτήσεις Πελατών
Halal = 

όσα επιτρέπονται

Kosher = 
κατάλληλα  για κατανάλωση

Στα ιερά 
βιβλία 

αναφέρει τι 
επιτρέπεται 
να φάνε και 

τι όχι. 



ναι, certified 
halal

ναι, certified 
kosher

ναι όχι

όχι όχι

ναι ναι, ορισμένα όμως

όχι ναι, certified kosher

όχι ναι

Τι τρώμε σήμερα;



Απαγορευμένος ο συνδυασμός
γαλακτοκομικών και κρέατος

MEAT

DAIRY

PAREVE



2020:      Πέμπτη 23/4 – Σάββατο 23/5 2020:  Τετάρτη 8/4 - Πέμπτη 16/4

Εορτάζουν την αποκάλυψη του 
Κορανίου στον Προφήτη (610μχ)

Πλήρης νηστεία από τo πρώτο φως της 
ημέρας έως την δύση του ηλίου

Εορτάζουν την έξοδο από την 
Αίγυπτο (περ 1300 πχ)

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση 
δημητριακών

Ramadan Pesach / Passover

‘Αγιο
Πάσχα

Κυριακή 
19/4/20



Γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά 
και τι ευκαιρίες υπάρχουν;

Εξαγωγές προϊόντων στις αγορές αυτές

• Πληθυσμοί  
• Δημογραφική επέκταση
• Μεγέθη αγορών
• Branding 

Εγχώριοι πληθυσμοί

• Εβραϊκή και Μουσουλμανική Μειονότητα
• Νόμιμοι μετανάστες
• Προσφυγικό

Εισερχόμενος τουρισμός από τις περιοχές αυτές

• The next big thing

Βιομηχανία
τροφίμων

Βιομηχανία
τροφίμων

& 
Λιανική



Παγκόσμιοι Πληθυσμοί

Μουσουλμάνοι : 1800 εκ άτομα |  Εβραίοι :  14 εκ άτομα



Θρησκευτικές Κοινότητες στην Ελλάδα

Έλληνες Μουσουλμάνοι 

Κατ’ εκτίμηση περί τα 130,000 άτομα
κύριος τόπος κατοικίας η Θράκη

Εβραϊκή Κοινότητα

Πριν τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο  αριθμούσε περί τα 100,000 άτομα.

Οι απώλειες έφτασαν το 87% του προπολεμικού εβραϊκού πληθυσμού της 
Ελλάδος, από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης.

Ο εβραϊκός πληθυσμός μειώθηκε ακόμα περισσότερο κατά τα μεταπολεμικά 
χρόνια λόγω της μετανάστευσης προς τις Η.Π.Α. και το Ισραήλ. 

Σήμερα στην Ελλάδα ζουν περίπου 5.000 Εβραίοι, οργανωμένοι σε 7 Κοινότητες 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα,  Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλος)



Μετανάστευση

Προ του 2015 είχαμε ήδη σημαντική μετανάστευση στην Ελλάδα από πολλές 
χώρες. 

Με την εμφάνιση και του μεταναστευτικού ρεύματος από το 2015 ενισχύθηκε 
αρκετά ο πληθυσμός των μεταναστών Μουσουλμάνων της χώρας.

Υπολογίζεται ότι οι Μουσουλμάνοι μετανάστες στο σύνολό τους και από τις δύο 
περιπτώσεις, μπορεί να ανέρχονται και ως 400,000 άτομα 

Διαβιούν κυρίως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και στα νησιά-εισόδου  



Ι. Δίνει στέγαση σε 

21.598 άτομα
μισθώνει 14 κτίρια και
διαμερίσματα σε 21 πόλεις

ΙΙ. Χρηματοδοτεί με προπληρωμένες κάρτες   

84.850 άτομα
τα οποία ψωνίζουν από τοπική αγορά

100 εκ € ανά έτος 

Η συνεισφορά της Ύπατης Αρμοστείας



Τουριστική αγορά Μουσουλμάνων

Το σύνολο των ελληνικών εσόδων 
από εισερχόμενο τουρισμό είναι 

17,5 δισ $

Source: Thomson Reuters Βασικοί προορισμοί εκτός OIC

Κατά κεφαλή δαπάνη 
εισερχόμενου 

τουρισμού

Αλλά το σημαντικότερο είναι το 
είδος τουρισμού



Βασικές τάσεις αγοράς Halal

• To 50% των Μουσουλμάνων είναι κάτω των 30 ετών  και κυρίως Millennials

• Η μεσαία τάξη αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλες τις χώρες

• Η τεχνολογία βοηθάει στην ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού.

• Ιαπωνία, Ισπανία και άλλες χώρες έχουν εκπονήσει σχέδια ανάπτυξης halal travel.

Από την τηλεοπτική εκπομπή της 
Ινδονησιακής τηλεόρασης Muslim 
Travelers, Μάρτιος 2019

ΝΕΤ. TV
• Στούντιο σε 43 πόλεις
• Κάλυψη σε 188 πόλεις
• 178,8 εκ τηλεθεατές

Θα το βρείτε στο κανάλι μου 
στο youtube



Στο πρώτο ενδεκάμηνο του 2017 το Ισραήλ 
ανέβηκε στην 3η θέση!

Στο 2019 ξεπέρασαν τους 700,000 τουρίστες

Δεν περιλαμβάνεται η κρουαζιέρα, μία 
αγαπημένη συνήθεια των Εβραίων

Αεροπορικές Αφίξεις 2016

To halal travel έρχεται αλλά αντίθετα οι 
Εβραίοι είναι ήδη εδώ!

Συνήθως φτάνουν πρώτα τα container με τα 
τρόφιμα και μετά οι τουρίστες!

Έρχεται ο Ραβίνος μαζί για να μαγειρεύει!

Η ευκαιρία είναι μεγάλη για εταιρίες 
τροφίμων, ξενοδοχεία αλλά και τα μικρά 

σημεία πώλησης στους τουριστικούς 
προορισμούς

Τουρισμός kosher



Βασικές τάσεις αγοράς Kosher

• Το kosher είναι ένα επιτυχημένο brand name, που οι καταναλωτές θεωρούν ως 
ασφαλές και υγιεινό

• Η αύξηση των Ορθόδοξων Εβραίων που υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστούν στα 
επόμενα 10 χρόνια – υπολογίζεται σήμερα στο 20% του πληθυσμού

• Ανάπτυξη εξιδεικευμένων καταστημάτων kosher, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ αλλά και σε 
Γαλλία και αλλού. 

• Η Ελλάδα αποτέλεσε το 2019 τον υπ’ αριθμό 1 προορισμό των Ισραηλινών 
τουριστών.

• Οι Ισραηλινοί ξοδεύουν 3 φορές περισσότερο από τους αντίστοιχους Γερμανούς 
(σύμφωνα με τουριστικό πράκτορα της Ρόδου που εξειδικεύεται) 

Συνέντευξη του κου
Κάππα στην 
Ροδιακή.gr της 
14/5/2017



Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου

«Είναι εύκολο κανείς να υποεκτιμήσει το 
μέγεθος της αγοράς halal, αλλά είναι τεράστια.
Ανέρχεται περίπου στα 4.5 δις και αναμένεται 
να αυξάνει 5% κάθε χρόνο στα επόμενα 
χρόνια.

Η αγορά αυτή είναι ανάλογη του μεγέθους του 
συνολικού κλάδου «takeaway» της χώρας.

Για να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την ανάγκη, 
λιανέμποροι όλων των μεγεθών τοποθετούν 
προϊόντα halal δίπλα στις υπάρχουσες σειρές 
προϊόντων. Πριν από πέντε χρόνια, υπήρχε 
περιορισμένος αριθμός προϊόντων μόνο από 
λίγα σουπερμάρκετ. 

Σήμερα η ποικιλία και τα σημεία πώλησης 
αυξάνονται αλματωδώς.»

Πηγή: www.asianexpress.co.uk

Η επίδραση στην Λιανική με ένα παράδειγμα



Βασσάρας Θωμάς | www.greekexports.org | 2310 474115 |

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Βιντεοθήκη στο youtube.com/Thomas Vassaras

Muslim Travelers

Muslim Travel Market

https://www.youtube.com/watch?v=33f6PGXn3b0
https://www.youtube.com/watch?v=33f6PGXn3b0
https://www.youtube.com/watch?v=33f6PGXn3b0

