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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 

 

         Βουδαπέστη, 3 Μαρτίου 2015 
 

Εμφάνιση κρούσματος της γρίπης των πτηνών στην Ουγγαρία. 
 

   Ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων της Ουγγαρίας, 
NÉBIH (www.nebih.gov.hu), ενημερώνει για την εμφάνιση κρούσματος, του 

στελέχους Η5Ν8, της γρίπης των πτηνών (bird flu), σε μία πτηνοτροφική φάρμα που 
εκτρέφει πάπιες, στην πόλη Füzesgyarmat, του νομού Békés, περίπου 210 χλμ. 
ανατολικά της πρωτεύουσας Βουδαπέστης (κοντά στα σύνορα με Ρουμανία). 

 
  Όπως ενημέρωσε ο κ. Lajos Bognár, αρχικτηνίατρος της Ουγγρικής 

Υπηρεσίας, το κρούσμα εμφανίστηκε σε μία από τις τέσσερις μονάδες εκτροφής που 
διατηρεί, στην περιοχή, η πτηνοτροφική επιχείρηση “Füzes-Kacsa Kft”. Οι 
ουγγρικές Αρχές προχώρησαν, άμεσα, στη θανάτωση 100.000 πτηνών (πάπιες) και 

στη δημιουργία ζώνης καραντίνας, σε ακτίνα 3 χλμ, από το σημείο εντοπισμού του 
κρούσματος, στη δημιουργία ζώνης επιτήρησης μήκους 10 χλμ. καθώς και στη 
λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, που προβλέπονται, προκειμένου να μην 

υπάρξει περαιτέρω μετάδοση της νόσου. Ο κ. Bognár διαβεβαίωσε ότι, μετά τη 
μαζική θανάτωση των πτηνών, δεν υπήρξε καταγραφή νέου κρούσματος, ενώ δεν 

υφίσταται κίνδυνος για μετάδοση της νόσου σε ανθρώπους. 
 
  Η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Νοτ. Κορέα απαγόρευσαν τις εισαγωγές 

πτηνών, κρεάτων, παραπροϊόντων κρέατος και αυγών ουγγρικής προέλευσης (των 
δασμ. κλάσεων 0105, 0207 και 0407), ενώ η Νοτ. Αφρική και το Χονγκ-Κονγκ 
επέβαλλαν μερικό περιορισμό εισαγωγών, αντίστοιχης προέλευσης και δασμ. 

κλάσεων. 
 

  Η δασμ. κλάση 0207, εκ των τριών ανωτέρω, εκτιμάται ότι θα υποστεί τις 
μεγαλύτερες συνέπειες, όσον αφορά στον τομέα των ουγγρικών εξαγωγών (2013: € 
498 εκατ., 2014: € 520,4 εκατ.). Οι κυριότερες χώρες υποδοχής των ουγγρικών 

εξαγωγών, της δασμ. κλάσης 0207, είναι: 
 

-Γερμανία  2013: € 73,9 εκατ.  2014: € 54,1 εκατ. 
-Αυστρία 2013: € 73,4 εκατ.  2014: € 74,3 εκατ. 
-Ρουμανία  2013: € 47,7 εκατ.  2014: € 46,6 εκατ. 

-Σλοβακία  2013: € 39,6 εκατ.  2014: € 43,4 εκατ. 
-Γαλλία  2013: € 35,1 εκατ.  2014: € 40,5 εκατ. 
 

  Για τις χώρες, που επέβαλλαν περιορισμούς, στις ουγγρικές εξαγωγές προς 
αυτές, τα αντίστοιχα νούμερα έχουν ως εξής: 

 
-Ιαπωνία   2013: € 25,4 εκατ.  2014: € 18 εκατ. 
-Χονγκ-Κονγκ 2013: € 10,2 εκατ.  2014: € 10,9 εκατ. 

-Νοτ. Αφρική 2013: €   2,8 εκατ.  2014: €   6 εκατ. 
-Νοτ. Κορέα  2013: €   0,3 εκατ.  2014: €   0,4 εκατ. 

-Σιγκαπούρη 2013: €   0,2 εκατ.  2014: €   0,2 εκατ. 
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 Όσον αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ουγγαρίας-KSH, καταγράφονται ουγγρικές εξαγωγές (με έντονες 

διακυμάνσεις ανά έτος) και στις τρεις προαναφερθείσες δασμ. κλάσεις: 
 

Ουγγρικές εξαγωγές, προς Ελλάδα, των τριών δασμ. κλάσεων (αξία σε €) 

Έτη 
0105 

 (ζώντα ζώα) 

0207  
(κρέατα και παραπροϊόντα 

νωπά, 
 διατηρημένα ή 

κατεψυγμένα) 

0407  

(αυγά πτηνών) 

2010 913.905 224.616 28.228 

2011 1.394.941 676.740 231.747 

2012 1.304.574 470.695 39.306 

2013 428.390 803.687 436.101 

2014 40.210 626.768 161.971 
     Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 

 
 

  Για πληρέστερη ενημέρωση παρατίθενται στατιστικοί πίνακες ουγγρικών 
εξαγωγών, για τις προαναφερθείσες χώρες, οι οποίες επέβαλαν απαγόρευση ή 
περιορισμό στις ουγγρικές εξαγωγές προς αυτές. 

 
 

 
 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Πίνακας 1 

Σύνολο ουγγρικών εξαγωγών των τριών δασμ. κλάσεων (αξία σε €) 

Έτη 
0105 

 (ζώντα ζώα) 

0207  
(κρέατα και παραπροϊόντα νωπά, 

διατηρημένα ή κατεψυγμένα) 

 
0407  

(αυγά πτηνών) 

2010 38.865.453 377.546.718 33.363.409 

2011 37.158.905 478.207.136 35.034.263 

2012 46.268.727 497.932.203 42.886.702 

2013 63.667.549 498.016.641 41.496.568 

2014 80.518.057 520.433.512 47.173.478 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 
 

 

 

 

 

Πίνακας 2 
Ουγγρικές εξαγωγές των τριών δασμ. κλάσεων, έτους 2013 (αξία σε €) 

 
0105 

 (ζώντα ζώα) 

0207  
(κρέατα και παραπροϊόντα νωπά, 

διατηρημένα ή κατεψυγμένα) 

0407  
(αυγά πτηνών) 

Σύνολο: 63.667.549 498.016.641 41.496.568 

Ιαπωνία - 25.459.716 - 

Χονγκ-Κονγκ - 10.202.691 - 

Νοτ. Αφρική - 2.865.212 - 

Νοτ. Κορέα - 320.036 - 

Σιγκαπούρη - 206.807 - 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 
 

 

 

 

 

Πίνακας 3 
Ουγγρικές εξαγωγές των τριών δασμ. κλάσεων έτους 2014 (αξία σε €) 

 
0105 

 (ζώντα ζώα) 

0207  
(κρέατα και παραπροϊόντα νωπά, 

διατηρημένα ή κατεψυγμένα) 

0407  
(αυγά πτηνών) 

Σύνολο: 80.518.057 520.433.512 47.173.478 

Ιαπωνία - 18.096.668 - 

Χονγκ-Κονγκ - 10.946.397 - 

Νοτ. Αφρική - 6.013.102 - 

Νοτ. Κορέα 21.396 483.156 - 

Σιγκαπούρη - 279.699 - 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 
 


