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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 

 

        Βουδαπέστη, 17 Φεβρουαρίου 2015 
 

Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας πορτοκαλιών στην Ουγγαρία. 
 

   Δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις 12 Φεβρουαρίου, τα αποτελέσματα των 
ελέγχων που πραγματοποίησε η Ουγγρική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλειας της 

Διατροφικής Αλυσίδας-ΝΕΒΙΗ (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal-National 
Food Chain Safety Office- www.nebih.gov.hu), ύστερα από ενδελεχή εξέταση 10 

δειγμάτων πορτοκαλιών (από διαφορετικές ποικιλίες και χώρες προέλευσης) που 
συνήθως διακινούνται στην ουγγρική αγορά. 
 

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, της προαναφερθείσας Ουγγρικής Υπηρεσίας, με 
κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των νωπών και τυποποιημένων τροφίμων που 
διακινούνται στη χώρα, τα μέχρι αποτελέσματα των εξετάσεων και των 

δειγματοληπτικών ελέγχων, είναι συμβατά με τις τεθείσες προδιαγραφές ποιότητας. 
Ειδικότερα, στα δείγματα των πορτοκαλιών που εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκαν 

αμελητέες ανιχνεύσιμες ποσότητες εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων, που ήταν όμως 
εντός των επιτρεπόμενων ορίων, ενώ στα πορτοκάλια βιολογικής καλλιέργειας δεν 
εντοπίστηκαν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. 

 
  Ο έλεγχος έδειξε επίσης ότι η είσοδος των μυκητοκτόνων φυτοφαρμάκων στη 

φλούδα των φρούτων, ήταν πολύ χαμηλή ενώ και ο βαθμός συγκέντρωσής τους ήταν 
πολύ μικρός. Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τα μεγέθη που ανιχνεύθηκαν 
στα δείγματα, θα πρέπει ένα άτομο να καταναλώσει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα 

πορτοκαλιών (τουλάχιστον 100 κιλά) ώστε να υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο, 
που θεωρείται επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία. 
 

   Επίσης η περιεκτικότητα ζάχαρης, σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν 
παραπάνω από τη συνήθη (με τα περισσότερα δείγματα να εμφανίζουν 

περιεκτικότητα 40 με 70 χιλιοστόγραμμα/ανά 100 γραμμάρια ποσότητας βιταμίνης 
C). Με τον τρόπο αυτό, η καθημερινή κατανάλωση ενός πορτοκαλιού, καλύπτει 
πέραν από το μισό της απαραίτητης ποσότητας βιταμίνης C που χρειάζεται, 

ημερησίως, ο ανθρώπινος οργανισμός. 
 
  Στο μικροβιολογικό εργαστήριο, που επιμελήθηκε τον έλεγχο, εξετάστηκαν 

302 ουσίες και η διαδικασία αποσύνθεσή τους, βάσει της γεύσης, του αρώματος, του 
χρώματος, του πάχους, της κοπής της φλούδας τους, κ.ά, ενώ τονίσθηκε και το 

γεγονός ότι η εξωτερική εμφάνιση και μόνο του πορτοκαλιού δεν αποτελεί εγγύηση 
και νόστιμης γεύσης. 
 

  Στη διαδικασία γευσιγνωσίας που ακολούθησε, όλα τα δείγματα παρουσίασαν 
υψηλούς βαθμούς γλυκύτητας, με πρώτη στην κατάταξη την ποικιλία Navel 

(ελληνικής προέλευσης), στη δεύτερη την ποικιλία Salustiana (ισπανικής 
προέλευσης, βιολογικής καλλιέργειας) και στην τρίτη θέση την ποικιλία Navelina 
(ισπανικής προέλευσης). 



___________________________________________________________________________ 
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest 

Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax: +36 1 3217403 
Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/hu98, e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu 

 

 
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας-KSH, οι 
ελληνικές εξαγωγές πορτοκαλιών στην Ουγγαρία (δασμ. κλάση 0805 10 20), το 

2013, ανήλθαν σε € 5,43 εκατ., καλύπτοντας ποσοστό 40,6%, σε αξία, των 
ουγγρικών εισαγωγών (σε σύνολο εισαγωγών € 13,38 εκατ.).  

 
  Για το διάστημα Ιαν.-Νοε. 2014, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι οι 
ελληνικές εξαγωγές πορτοκαλιών ανήλθαν σε € 3,88 εκατ., καλύπτοντας ποσοστό 

35,7% των ουγγρικών εισαγωγών (σε σύνολο εισαγωγών € 10,85 εκατ.). 
 
  Διαχρονικά οι ελληνικές εξαγωγές πορτοκαλιών διατηρούν σταθερά υψηλή 

θέση στις ουγγρικές εισαγωγές του προϊόντος αυτού, με αυξομειούμενο όμως μερίδιο 
(τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητες) στις εισαγωγές πορτοκαλιών στην Ουγγαρία 

(2012: 49,9%, 2011: 60,2%, 2010: 51,0%). 
 
  Όσον αφορά στους κυριότερους ανταγωνιστές των ελληνικών πορτοκαλιών στην 

ουγγρική αγορά, οι εξαγωγές πορτοκαλιών από τη Γερμανία (προς Ουγγαρία) το 
2013 ανήλθαν σε € 4,30 εκατ., με μερίδιο αγοράς 32,1% (οι εξαγωγές της Γερμανίας 

αποτελούν ωστόσο επανεξαγωγές, κυρίως ισπανικών πορτοκαλιών). Οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές των ελληνικών εξαγωγών πορτοκαλιών στην ουγγρική αγορά είναι 
Ισπανία και Ιταλία. 

 
  Για πληρέστερη ενημέρωση παρατίθενται αναλυτικοί στατιστικοί πίνακες 
ουγγρικών εισαγωγών πορτοκαλιών των ετών 2010-2014 (Ιαν.-Νοε.): 

 
 

 

Ιαν-Νοέμ. 2014 2013 2012 

  
Ποσότητα 

σε κιλά 
Αξία σε € 

Ποσότητα 
σε κιλά 

Αξία σε € 
Ποσότητα 

σε κιλά 
Αξία σε € 

Σύνολο: 20.886.786 10.859.777 26.143.586 13.380.126 24.221.990 11.062.016 

Ελλάδα 9.171.260 3.884.322 13.031.793 5.432.615 14.215.392 5.524.726 

Γερμανία 7.142.472 4.236.001 7.038.899 4.303.567 6.241.985 3.339.076 

Ισπανία 2.624.683 1.484.748 2.314.351 1.298.239 2.218.591 1.282.216 

Σλοβακία 454.242 321.492 776.977 473.374 143.809 120.777 

Ολλανδία 542.647 397.761 412.426 351.226 294.892 247.675 

Αυστρία 252.433 112.723 232.344 178.296 537.048 301.072 

Ιταλία 415.991 255.257 2.321.221 1.332.648 426.700 160.217 

Τσεχία 263.216 154.403 - - - - 

Τουρκία 14.875 8.452 9.050 5.137 22.200 14.655 

Γαλλία 4.967 4.618 4.650 4.013 2.100 1.877 

Σλοβενία - - 1.875 1.011 - - 

Κύπρος - - - - 114.273 68.343 

Ρουμανία - - - - 5.000 1.382 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 
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2011 2010 

  
Ποσότητα 

σε κιλά 
Αξία σε € 

Ποσότητα 
σε κιλά 

Αξία σε € 

Σύνολο: 30.476.547 15.139.691 24.415.910 12.669.920 

Ελλάδα 20.137.003 9.116.969 14.539.077 6.462.660 

Γερμανία 5.733.187 3.329.078 4.505.814 2.811.839 

Ισπανία 2.591.919 1.513.243 2.798.922 1.862.602 

Σλοβακία 796.205 483.049 418.988 267.841 

Ολλανδία 426.216 258.468 496.763 449.126 

Αυστρία 305.529 205.578 262.589 253.107 

Ιταλία 286.543 118.914 1.176.776 440.998 

Τσεχία 76.580 51.252 141.065 92.448 

Τουρκία 73.649 43.352 27.530 14.355 

Γαλλία 6.357 4.874 1.754 1.049 

Κύπρος 22.659 6.993 21.624 6.547 

Βουλγαρία 20.700 7.921 - - 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 
 
  Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

προμηθευτές της ουγγρικής αγοράς, στο προϊόν αυτό, οι ελληνικές εξαγωγές νωπών 
πορτοκαλιών συμμετέχουν, σε ετήσια βάση, με αυξημένο ποσοστό και στο σύνολο 
των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω 

πίνακα: 
 

 

Σύνολο ελληνικών 

εξαγωγών στην 
Ουγγαρία (σε €) 

Εξαγωγές νωπών 

πορτοκαλιών στην 
Ουγγαρία (σε €) 

Μερίδιο επί των 
ελληνικών 

εξαγωγών στην 

Ουγγαρία 

Ιαν.-

Νοέμ. 
2014 67.569.480 3.884.322 5,7% 

2013 69.324.432 5.432.615 7,8% 

2012 68.041.548 5.524.726 8,1% 

2011 91.574.063 9.116.969 9,9% 

2010 80.114.039 6.462.660 8,0% 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 

 
 

    
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

 


