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Σήματα Halal, Kosher, Vegan & Vegetarian 

Ευκαιρίες για τη βιομηχανία τροφίμων & τον τουριστικό τομέα 
 
 

Η TUV CYPRUS, ως μέρος της δέσμευσής της για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς 
στους συνεργάτες της διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Σήματα Halal, Kosher, Vegan & 
Vegetarian – Ευκαιρίες για τη βιομηχανία τροφίμων & τον τουριστικό τομέα». 

Οι όροι Halal & Kosher αναφέρονται στα επιτρεπόμενα προς κατανάλωση προϊόντα από τους 
θρησκευτικούς πληθυσμούς των Μουσουλμάνων και Εβραίων αντίστοιχα. Για τον λόγο αυτό 
έχουν διαμορφωθεί τα δύο αυτά θρησκευτικά πιστοποιητικά, τα οποία παρέχουν την ασφάλεια 
στους πιστούς αυτών των θρησκειών να καταναλώσουν τρόφιμα (και άλλα προϊόντα) που δεν 
περιέχουν οποιοδήποτε συστατικό που τους απαγορεύει η θρησκεία τους να καταναλώσουν.  

Σε πρακτικό επίπεδο τα δύο αυτά πιστοποιητικά αποτελούν διαβατήριο για εξαγωγή προϊόντων 
προς τις διεθνείς αγορές με σημαντικούς πληθυσμούς Μουσουλμάνων κι  Εβραίων. Ταυτόχρονα 
αποτελούν μια ανερχόμενη τάση στην τουριστική βιομηχανία και λειτουργούν ως 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση τουριστών. 

Παράλληλα με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων και την 
ανάγκη των καταναλωτών για πιο προσεκτικές διατροφικές επιλογές, ο χορτοφαγικός τρόπος 
ζωής αναδεικνύεται ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις στην κατανάλωση 
τροφίμων.  

Το «φυτικής-προέλευσης» trend ήρθε για να μείνει, είναι λοιπόν σημαντικό για τους ανθρώπους 
της βιομηχανίας να το κατανοήσουν και να το αξιοποιήσουν ως μία νέα ευκαιρία για τις 
εξαγωγές.  

Σε σειρά μελετών που έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύεται ότι οι 
καταναλωτές, ως καχύποπτοι προς τις βιομηχανίες,  βασίζονται στα σήματα vegan & vegetarian 
αξιόπιστων φορέων, προκειμένου να επιλέξουν τρόφιμα που περιέχουν τις συγκεκριμένες 
αξιώσεις. Εκτός αυτού η ύπαρξη των επισημάνσεων αυτών αποτελεί μεγάλο συγκριτικό 
πλεονέκτημα στις εξαγωγές, καθώς τα σημαντικότερα κανάλια διανομής στον κόσμο επενδύουν 
ήδη σε σειρές προϊόντων κατάλληλες για χορτοφάγους. 

Εξίσου σημαντική είναι η σημασία που αποκτά σήμερα η χορτοφαγία στον τουρισμό, καθώς οι 
άνθρωποι που έχουν επιλέξει την ολική ή μερική χορτοφαγία, ενδιαφέρονται για προορισμούς 
«φιλικούς προς την χορτοφαγία». 
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ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει πληροφορίες πάνω σε: 
 
✓ Όλες τις εξελίξεις (αγορές, πρότυπα, νομοθεσίες) σε θέματα σχετικά με τις θρησκευτικές 

πιστοποιήσεις (halal & kosher) και την χορτοφαγία σε παγκόσμιο επίπεδο 
✓ Στην διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού halal / kosher / vegan / vegetarian και ισχύ τους 

σε διάφορες χώρες. 
 
 

     ΣΤΟΧΟΙ 
 

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να:  
 
✓ γνωρίζουν τις γενικές απαιτήσεις κάθε μίας από αυτές τις πιστοποιήσεις  
✓ ανακαλύψουν και τις ειδικές απαιτήσεις στο αντικείμενο το οποίο τους ενδιαφέρει μέσω της 

χρήσης περιπτωσιακής ανάλυσης (case studies) από την μακρόχρονη εμπειρία του ομιλητή 
✓ διαπιστώσουν την χρησιμότητα της κάθε πιστοποίησης στους κλάδους παραγωγής τροφίμων,  

τουρισμού και εστίασης.  
✓ αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις τους είτε στην ατομική τους δραστηριότητα, είτε στο πλαίσιο 

της εταιρίας στην οποία εργάζονται 
 
 
 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 
✓ Στελέχη Τμημάτων Εξαγωγών 
✓ Στελέχη Ποιοτικού Ελέγχου 
✓ Στελέχη Παραγωγής Τροφίμων, Καλλυντικών και Φαρμακευτικών 
✓ Διευθυντές ξενοδοχείων 
✓ Στελέχη marketing ξενοδοχείων 
✓ Στελέχη πωλήσεων ξενοδοχείων 
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                           Σήματα Halal, Kosher, Vegan & Vegetarian 
Ευκαιρίες για τη βιομηχανία τροφίμων & τον τουριστικό τομέα 

 

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

Να συμπληρωθεί και να επιστραφεί στο e-mail eathanasiadou@tuvcyprus.com.cy 
Κωδ. Έργου: 090930651   

 

Όνομα Οργανισμού  
 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 

Αριθμός Φ.Π.Α  
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση  
 

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα 
(το όνομα που θα εκδοθεί το 
πιστοποιητικό παρακολούθησης) 

Ταυτότητα 
Συμμετέχοντα 

Θέση στον οργανισμό 

1. 
 
2. 
 

1.  
 
2.  
 

1. 
 
2. 
 

Κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα  
 

Τηλ. Επικοινωνίας 
 

Φαξ Κινητό Email 

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας: 
 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η εξόφληση του τελικού κόστους συμμετοχής ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα TUV CYPRUS LTD ή με κατάθεση / έμβασμα στους ακόλουθους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Για ακύρωση συμμετοχής έως 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, θα υπάρχει 
οικονομική επιβάρυνση 50% του κόστους συμμετοχής.  

 

BANK NAME IBAN NO BIC/SWIFT ACCOUNT NO 

ASTROBANK LTD CY 2500 800 104 00000000014337336 PIRBCY2N 1437336 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ CY 81 0020 0338 0000 0001 0236 4400 BCYPCY2N 033801023644 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ CY 08 0050 0143 0001 4310 A647 5401 HEBACY2N 143-10-A64754-01 

 
 

Διάρκεια  Ημερομηνία Χώρος Διεξαγωγής Κόστος Εκπαιδευτής 

7 ώρες 
09:00-17:00 

1 Νοεμβρίου 
2022 

Semeli Hotel, Λευκωσία 240 € + ΦΠΑ 
Θωμάς 

Βασσάρας 
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Σήματα Halal, Kosher, Vegan & Vegetarian 
Ευκαιρίες για τη βιομηχανία τροφίμων & τον τουριστικό τομέα 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα  1 Νοεμβρίου 2022 

Ώρες 
Εφαρμογής 

 Ανάλυση περιεχομένου 

Από Μέχρι 

09:00 11:00 

• Διατροφικές Ιδιαιτερότητες στις Θρησκείες του κόσμου 

• Δημογραφικά χαρακτηριστικά – εξέλιξη πληθυσμών 

• Βασικές αρχές halal, τι σημαίνει από πού προέρχεται 

• Η αγορά και η πιστοποίηση Halal  

• Το case του τουρισμού halal 

• Η σημασία του επιλογής του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης halal και η 
διεθνής του αναγνώριση 

11:00 11:15 Διάλειμμα 

11:15 13:15 

• Βασικές αρχές kosher, τι σημαίνει από πού προέρχεται 

• Η αγορά και η πιστοποίηση kosher 

• Ειδικές περιπτώσεις στην πιστοποίηση kosher  

• Το case tτου τουρισμού kosher 

• Η σημασία του επιλογής του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης kosher και η 
διεθνής του αναγνώριση 

13:15 13:45 Γεύμα 

13:45 15:45 

• Εισαγωγή στην χορτοφαγία (προέλευση, ορισμοί, food tribes, εξέλιξη) 

• Οικονομική διάσταση του κλάδου plant-based 

• Πιστοποίηση vegan και πιστοποίηση vegetarian – σημασία και μέθοδος 

• Η αναγνώριση των σημάτων διεθνώς 

• Η αξία της χορτοφαγίας στον Τουρισμό 

15:45 16:00 Διάλειμμα 

16:00 17:00 
• Τελική σύγκριση των πιστοποιήσεων 

• Επίλυση αποριών 
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