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Η οικονομική ανάπτυξη των μουσουλμανικών χωρών, αλ-
λά και των μουσουλμανικών πληθυσμών, είναι σταθερή και 
όλο και περισσότερες δυτικές εταιρείες επιδιώκουν να εισέλ-
θουν ή να εδραιωθούν στις αγορές αυτές. Όμως, οι θρησκευτι-
κοί κανόνες θέτουν (ανάλογα με τη χώρα) κάποιες προδιαγρα-

φές που πρέπει να τηρούνται, ώστε ένα προϊόν να μπορέσει 
να διακινηθεί. Το συγκεκριμένο θέμα καλύπτει η πιστοποίη-
ση Halal. Τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες γι’ αυτήν δί-
νει ο κ. Θωμάς Βασσάρας, επίσημος αντιπρόσωπος της Halal 
Certification Services (HCS) για τη ΝΑ. Ευρώπη.

Είναι πολλές οι αναδυόμενες (κατά βάση) χώρες που έχουν 
καταγράψει υψηλή οικονομική άνοδο τα τελευταία χρόνια και 
σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Ινδία, η Μαλαισία κ.ά. αναδύε-
ται ή ενισχύεται η μεσαία τάξη, αυξάνοντας αντίστοιχα τη ζή-
τηση για δυτικά προϊόντα. Εύλογα, λοιπόν, έχουν αναδειχθεί 
σε δελεαστικούς εξαγωγικούς προορισμούς για τις εταιρείες, 
όμως η είσοδος σ’ αυτές τις αγορές είναι πιο σύνθετη διαδι-
κασία. Πέρα από το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, τους διοι-
κητικούς κανόνες κ.λπ., υπάρχουν και άλλες παράμετροι στις 
οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς μια εταιρεία. Μια 
παράμετρος που έχει σχεδόν καθοριστικό ρόλο, ιδίως στις 
μουσουλμανικές χώρες, είναι η θρησκεία, καθώς απαιτού-
νται συγκεκριμένες προδιαγραφές στα προϊόντα ώστε να είναι 
«σύννομα» με τις κανονιστικές υποχρεώσεις ή με τις παρα-
δόσεις της χώρας. Έτσι, ειδικά στην κατηγορία των τροφίμων, 
για την είσοδο μιας εταιρείας σε μια μουσουλμανική αγορά 
θεωρείται σχεδόν απαραίτητη η πιστοποίηση Halal.

Για το θέμα μας μίλησε ο κ. Θωμάς Βασσάρας, επίση-
μος αντιπρόσωπος της Halal Certification Services (HCS) για 
τη ΝΑ. Ευρώπη. Η HCS ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορ-
φή το 1987 και έχει την έδρα της στην Ελβετία. Αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας halal 
(συστατικά τροφίμων, μεταποιημένα τρόφιμα, φαρμακευτικά, 
καλλυντικά, ζωοτροφές κ.ά.), διαθέτει σημαντικό πελατολόγιο 
πολυεθνικών εταιρειών σε διεθνές επίπεδο (όπως οι Nestlé, 
Nespresso, Firmenich, Maggi), ενώ δραστηριοποιείται ήδη σε 
11 χώρες με τοπικά γραφεία. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται 
από το 2013 με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Στο διάστημα αυτό 

έχουν ήδη πιστοποιηθεί σημαντικές ελληνικές εταιρείες πα-
ραγωγής τροφίμων, καλλυντικών και φαρμακευτικών όπως οι 
Nestlé Hellas και Παπαγάλος Λουμίδη, Κολιός, ΕΨΑ, Provil, 
Πιτένης, Άλφα Κουκουτάρης, καθώς και οι παραγωγοί κομπό-
στας ροδάκινου Κρόνος, Παυλίδης και Venus Growers.

Τι είναι
Όπως εξηγεί ο κ. Θ. Βασσάρας, στο Ισλάμ, η λέξη halal αναφέ-
ρεται σε ό,τι επιτρέπεται, σε αντιδιαστολή με τη λέξη haram, 
που αναφέρεται σε ό,τι είναι απαγορευμένο. Οι έννοιες αυ-
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τές χρησιμοποιούνται περισσότερο για τα τρόφιμα, αλλά στην 
πράξη αφορούν και άλλα προϊόντα (π.χ. καλλυντικά, φαρμα-
κευτικά προϊόντα), αλλά και υπηρεσίες (τουρισμός, τραπεζικές 
υπηρεσίες κ.λπ.).

Κατά τη μουσουλμανική παράδοση, ό,τι δεν απαγορεύε-
ται ρητά, επιτρέπεται, ενώ τα περισσότερα τρόφιμα είναι επι-
τρεπτά. Τα βασικά τρόφιμα που απαγορεύονται ρητά είναι το 
αλκοόλ, το χοιρινό, το κρέας σαρκοφάγων ζώων, το κρέας αμ-
φίβιων ζώων, το κρέας αρπακτικών πουλιών, τα έντομα και 
ό,τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συστατικό από 
τα παραπάνω. «Ωστόσο», επισημαίνει ο κ. Βασσάρας, «για να 
καταναλωθεί το κρέας ζώων που δεν απαγορεύεται, θα πρέπει 
αυτά να έχουν σφαγιασθεί κατά τη μουσουλμανική πρακτική 
(προσευχή, σφαγή, αποστράγγιση αίματος). Σε κάθε περίπτω-
ση, παρότι πολλά τρόφιμα είναι εξ ορισμού επιτρεπτά (Halal), 
λόγω των ιδιαίτερα περίπλοκων διαδικασιών και προσμίξεων 
που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη παραγωγή, η πιστοποί-
ηση καθίσταται απαραίτητη για όλα τα τρόφιμα που υφίστα-
νται κάποιου είδους μεταποίηση ή εκτεταμένη τυποποίηση».

Οι αγορές και οι κανόνες
Οι αγορές για τις οποίες η πιστοποίηση Halal είναι απαραί-
τητη ή σημαντική είναι μεγάλες. «Σήμερα ο κόσμος του Ισλάμ 
αριθμεί περί τα 1,8 δισ. μέλη διεθνώς, αποτελώντας την πλει-
οψηφία σε περίπου 70 χώρες του κόσμου. Και στις υπόλοιπες 
χώρες, όμως, οι μουσουλμάνοι είναι μια υπολογίσιμη μειοψη-
φία, την οποία οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να σέβονται και 
να λαμβάνουν υπόψη τους», αναφέρει ο κ. Βασσάρας, και επι-
σημαίνει: «Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της Ευρώπης, όπου 
οι μουσουλμάνοι υπολογίζονται σε 50 εκατ. και αποτελούν το 

περίπου 5% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ιδιαίτερα 
σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία) 
οι πληθυσμοί αριθμούν αρκετά εκατομμύρια, αποτελώντας 
μία ιδιαίτερα ελκυστική αγορά στόχο για την τοπική βιομηχα-
νία τροφίμων».

Παρότι, όπως και οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι χωρί-
ζονται σε δόγματα (πέντε τον αριθμό - Σουνίτες, Σιίτες, Σούφι, 
Αχμαντίγια και Ιμπάντι με τα δύο πρώτα να αριθμούν το με-
γαλύτερο ποσοστό) και παρά τις διαφορές τους σε θέματα θεο-
λογίας, τα βασικά χαρακτηριστικά της πίστης είναι τα ίδια σε 
όλες τις ομάδες και δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα στο θέ-
μα των τροφίμων Halal. Έτσι, υπάρχουν χώρες με πλειοψηφία 
τους Σουνίτες, όπου είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση, όπως 
επίσης και άλλες χώρες με πλειοψηφία τους Σιίτες, όπου ισχύ-
ει το ίδιο. «Η σημασία που προσδίδουν στην πιστοποίηση 
έχει περισσότερο να κάνει με την παράδοση και τις διατροφι-
κές αξίες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τις προηγούμενες 
δεκαετίες, παρά στο δόγμα της πίστης που ανήκουν. Συνεπώς 
είναι σημαντικό για τις ελληνικές εταιρείες να αντιληφθούν 
την πιστοποίηση Halal όχι τόσο ως υποχρέωση, αλλά ως ευ-
καιρία να απευθυνθούν σε μία μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με 

Στην Ευρώπη οι μουσουλμάνοι 
υπολογίζονται σε  50 εκατ. 

και αντιστοιχούν 
στο περίπου 5% του συνολικού 

ευρωπαϊκού πληθυσμού
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ΤΡΟΦΙΜΑ
1,088 
δισ. δολάρια

ΕΝΔΥΣΗ
224 
δισ. δολάρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
137 
δισ. δολάρια

MEDIA / 
ΑΝΑΨΥΧΗ
151
δισ. δολάρια

ΦΑΡΜΑΚΑ
70 
δισ. δολάρια

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1,354
δισ. δολάρια

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
25 
δισ. δολάρια

η 



ΑΓΟΡΑ

(HCB = Halal Certification Body) και άρα στην αξία του σή-
ματος (halal logo) που εκείνος παρέχει προς χρήση στον πι-
στοποιούμενο. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει η υποχρέωση της 
αναγνώρισης του HCB από εθνικούς φορείς της χώρας, ώστε 
να επιτρέπεται η εισαγωγή των προϊόντων που εκείνος πι-
στοποιεί. Σε άλλες χώρες το ίδιο το δίκτυο διανομής έχει την 
απαίτηση το HCB να είναι αναγνωρισμένο από τα διεθνή φό-
ρα και τους μεγαλύτερους εθνικούς οργανισμούς Halal. Άρα 
εκτός από τη λήψη του πιστοποιητικού, οι ελληνικές εξαγω-
γικές εταιρείες πρέπει να εξετάζουν και την αξιοπιστία του 
HCB πριν αποφασίσουν για τον συνεργάτη που θα επιλέξουν. 
Η εταιρεία Halal Certification Services GmbH, την οποία επι-
σήμως εκπροσωπώ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει 
όλες τις παραπάνω εθνικές και διεθνείς αναγνωρίσεις Halal».

Οι κανόνες, οι διαδικασίες  
και το κόστος
Οι βασικοί κανόνες του προτύπου Halal περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες αρχές:

 Σεβασμός της πίστης και των διατροφικών απαιτήσεων 
των μουσουλμάνων. Ένας μουσουλμάνος καθηγητής-ερευνη-
τής για την ανακάλυψη του φαρμάκου κατά του καρκίνου σε 

38
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να την αξιοποιήσουν ως ένα δι-
αβατήριο για αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών τους», το-
νίζει ο κ. Βασσάρας.

Σε ποιες χώρες, όμως, η πιστοποίηση Halal είναι προα-
παιτούμενο και σε ποιες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; «Υπάρ-
χει μία μεγάλη ασάφεια σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι 
απαραίτητη η πιστοποίηση halal, για να εξάγουμε προϊόντα 
τροφίμων», σημειώνει ο κ. Βασσάρας, «και η απάντηση στο 
ερώτημα αυτό δεν είναι πάντα προφανής. Οι χώρες γενικά 
χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 Στις χώρες με νομοθετικά κατοχυρωμένη υποχρέωση 
της πιστοποίησης κατά το πρότυπο Halal για την εισαγω-
γή προϊόντων σε αυτές (π.χ. Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, 
Αλγερία).

 Στις χώρες όπου η πιστοποίηση Halal είναι συνήθως 
απαιτητή από τα δίκτυα διανομής (π.χ. Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος).

 Τέλος, σε χώρες όπου η ύπαρξη πιστοποίησης είναι αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα παρά υποχρέωση (π.χ. Τουρκία, Ιν-
δία και οι ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλους μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς)».

Ο κ. Βασσάρας επισημαίνει: «Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-
πει να δίδεται στην αξιοπιστία του Φορέα Πιστοποίησης 
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Halal

Τρόφιμα
1,088 δισ. δολάρια

Χρηματοοικονομικά
1,354 δισ. δολάρια

Ένδυση
224 δισ. δολάρια

Τουρισμός
137 δισ. δολάρια

Media / Αναψυχή
151 δισ. δολάρια

Φαρμακευτικές
70 δισ. δολάρια

Καλλυντικά
25 δισ. δολάρια

Γενικός δείκτης κτηµαταγοράς

Η παγκόσµια οικονοµία Halal η
παγκόσµια

οικονοµία

Η κατανοµή του µουσουλµανικού πληθυσµού

0%-1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-90% 90%-100%



πανεπιστήμιο της Ελβετίας, συνηθίζει να λέει: «Αν καταναλώ-
σω χοιρινό, δεν θα πεθάνω βιολογικά, όμως είναι σημαντικό 
για μένα να γνωρίσω ότι οι συνεργάτες μου σέβονται τα πι-
στεύω μου και θα με προστατεύσουν από να το πράξω άθελά 
μου».

 Αποφυγή κάθε συστατικού το οποίο δεν είναι Halal στην 
παραγωγική διαδικασία των τροφίμων Halal. Ιδιαίτερη προ-
σοχή πρέπει να δίνεται στα πρόσθετα τροφίμων (π.χ. Ε), τα 
οποία πολλές φορές προέρχονται από ζώα ή αλκοόλ.

 Αποφυγή κάθε περίπτωσης επιμόλυνσης των τροφίμων 
Halal με τα τρόφιμα που δεν είναι Halal σε επίπεδο παραγω-
γής και αποθήκευσης υλικών και τελικών προϊόντων. Ιδιαίτε-
ρα σε περιπτώσεις παραγωγής κρεατοσκευασμάτων υπάρχει η 
υποχρέωση πλήρους διαχωρισμού των δύο παραγωγικών δια-
δικασιών (halal και μη halal).

Οι διαδικασίες και το κόστος
Όσον αφορά στις διαδικασίες για την απόκτηση της πιστοποί-
ησης Halal, ο κ. Βασσάρας μας εξηγεί: «Στη Halal Certification 
Services, η διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού, μετά την 
απαραίτητη ανάθεση έργου, διακρίνεται σε τρία βασικά στά-
δια. Ειδικότερα:

1  Συγκέντρωση και επισκόπηση εγγράφων και δικαιολο-
γητικών σχετικά με την παραγωγική διαδικασία και τα 
συστατικά που χρησιμοποιούνται.

2  Επιτόπιος έλεγχος στην παραγωγική διαδικασία από 
εξουσιοδοτημένο θρησκευτικό επιθεωρητή 

3  Υποβολή του φακέλου από τον επιθεωρητή στην αρμό-
δια Ισλαμική Επιτροπή και έκδοση του πιστοποιητικού 
με την έγκριση.
Παράλληλα δίνεται και η άδεια χρήσης του σήματος του 

HCB (logo), το οποίο ο παραγωγός έχει το δικαίωμα (και όχι 
την υποχρέωση) να τοποθετεί στη συσκευασία των προϊόντων 
του». Μετά τη συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται 
και την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, η 
διαδικασία απαιτεί ένα χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων έως 
και την έκδοση του πιστοποιητικού.

Όσο για το κόστος, το κρίσιμο ζήτημα των ημερών, δι-
αφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις εγκαταστάσεις που 
πρόκειται να πιστοποιηθούν, το είδος των προϊόντων που 
παράγονται σε αυτές, αλλά και τα συστατικά που χρησιμο-
ποιούνται. Ο κ. Βασσάρας διευκρινίζει σχετικά: «Περιπτώ-
σεις χαμηλότερου κόστους πιστοποίησης είναι τα προϊόντα 
που μπορούν να χαρακτηριστούν φυσικά (π.χ. μέλι, ελαιόλαδο 
κ.ά.), ενώ υψηλότερου κόστους είναι οι περιπτώσεις που αφο-
ρούν στις βιομηχανίες παραγωγής κρέατος και κρεατοσκευ-
ασμάτων. Επίσης, στη διαφοροποίηση του κόστους πιστο-
ποίησης συμβάλλει και το επίπεδο αναγνώρισης του Φορέα 
Πιστοποίησης Halal (HCB). Η χρήση διεθνώς αναγνωρισμέ-
νου logo παρέχει δυνατότητες εξαγωγικής επέκτασης με το 
ίδιο σήμα σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο, σε αντίθεση με 
τις πιστοποιήσεις που γίνονται αποδεκτές σε ορισμένες μόνο 
χώρες. Σε κάθε περίπτωση το κόστος πιστοποίησης Halal εί-
ναι απολύτως προσιτό για τα δεδομένα των μικρομεσαίων ελ-
ληνικών επιχειρήσεων».
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Αναδυόμενες αγορές 
Halal

Halal Hotspots

Αξία της παγκόσμιας αγοράς Halal 

2,3 τρισ. δολάρια
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Οι αγορές Halal


