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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 
Στο Ε.Β.Ε. Πειραιώς - Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται: 
 Στα τηλέφωνα:  +30 210 41.77.241-5, +30 210 42.23.364. 
 Στην ιστοσελίδα μας: http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102  

 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 
 
 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
 
Α.Π.: 3 (02-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Δεκέμβριος 2017 ), οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον 
Καναδά, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 29 (04-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 16 Δεκεμβρίου 2017 – 03 Ιανουαρίου 2018 ), σχετικά με τις πρόσφατες 
εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να 
λάβουν χώρα το Α΄ τετράμηνο του2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 55 (08-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο τεύχος Νο 9 ( Δεκέμβριος 2017 ) όσον αφορά την οικονομία της Ουγγαρίας 
καθώς και τις διμερείς εμπορικές – οικονομικές σχέσεις και διεθνείς εκθέσεις ( Α΄ Δίμηνο 2018 ), από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 
 
Α.Π.: 65 (09-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Δεκέμβριος 2017, τεύχος 12 ), οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της 
Αιγύπτου, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 93 (10-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Δεκέμβριος 2017 ), οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων για την 
Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 96 (10-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Δεκέμβριος 2017 ), οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς,  02 Φεβρουαρίου 2018 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   
Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   
Φαξ: 210 41.78.680 
E-mail: commerce@pcci.gr 

 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102
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Α.Π.: 114 (11-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 11 ( Ιανουάριος 2018 ), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 164 (15-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Δ΄ Τριμήνου 2017 ), όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στην Γερμανία, 
διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος – Γερμανίας, επιχειρηματικές ειδήσεις, πληροφορίες από την 
αγορά και Διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις προβολής, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 191 (17-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 04 – 15 Ιανουαρίου 2018 ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής 
οικονομίας καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα το Α΄ 
τετράμηνο του2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 219 (18-01-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, σχετικό με 
τον έλεγχο παραστατικών μεταφοράς χρημάτων ( SWIFT ) από Έλληνες εξαγωγείς νωπών φρούτων, 
λαχανικών και τροφίμων γενικότερα και κατόπιν νεότερων καταγγελιών για αποστολή πλαστών 
SWIFT, μέσω e-mail, ως αποδεικτικό πληρωμής εμπορικής συναλλαγής.  
Λόγω της εξάπλωσης του φαινομένου αυτού, συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των μερών 
και έλεγχος της ταυτότητας του SWIFT. 
 
Α.Π.: 296 (23-01-2018) 
Έρευνα αγοράς για τη βιομηχανία του κοσμήματος στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 429 (31-01-2018) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, τεύχος 15 ( Ιανουάριος 2018 ) για το 
Ιράκ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL114_2018_F5512.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL114_2018_F5512.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0191_2018_F19979.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0219_2018_F19615.pdf
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 

Α.Π.: 53 (08-01-2018) 
Διεθνής έκθεση « Climatherm - Energy 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo, Σπάτα Αττικής 
Περίοδος Διεξαγωγής : 22 – 25 Φεβρουαρίου 2018 
Πληροφορίες  : Κα Κεσμετζή Τζωρτζίνα  
Τηλέφωνα   : 210 93.15.073  
Φάξ    : 210 93.56.110 
Web-site   : www.climatherm.gr/visitors/personal-free-pass.html 
 
Α.Π.: 62 (08-01-2018) 
28η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Βιετνάμ 2018 
28th Vietnam International Trade Fair « Vietnam Expo 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Hanoi International Exhibition Center ( ICE ) 
                                                   91 Tran Hung Dao str., Hoan Kiem Dist., Hanoi - Vietnam 
Περίοδος Διεξαγωγής : 11 - 14 Απριλίου 2018 
E–mail   : expo@vinexad.com.vn  
Web-site   : www.vietnamexpo.com.vn  
 
Α.Π.: 134 (12-01-2017) 
3η Έκθεση « Ελλάδος Γεύση » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Περιστέρι - Αττική 
Περίοδος Διεξαγωγής : 10 – 13 Μαΐου 2018 
Τηλέφωνα   : 210 27.72.244 
Φαξ                 : 210 27.16.853  
E–mail   : info@alfaexpo.gr 
Web-site   : www.elladosgefsi.gr  
 
Α.Π.: 210 (17-01-2018) 
Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών « Mosbuild 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Μόσχας - Ρωσία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 05 - 08 Απριλίου 2018 
Τηλέφωνα   : 2310 51.00.47 
Φαξ                 : 2310 51.00.46 
E–mail   : k.bouzos@enterprisegreecee.gov.gr  
Web-site   : www.mosbuild.com    
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL053_2018_F13336.pdf
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http://www.elladosgefsi.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0210_2018_F29425.pdf
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Α.Π.: 234 (19-01-2018) 
Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών « Sial – Paris 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Πάρκο Paris Nord Villepinte, Paris - France 
Περίοδος Διεξαγωγής : 21 – 25 Οκτωβρίου 2018 
Πληροφορίες  : Περιφέρεια Αττικής  
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την 11η Φεβρουαρίου 2018 με αίτησή τους στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.grή στο fax της υπηρεσίας 2132065020 ( Δεν θα  
γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης). 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
Περιφέρεια Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ. : 213 20.65.771 
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ. : 213 20.65.770 
κ. Μπιτακλή Ελένη τηλ. : 213 20.65.772 
 
Α.Π.: 266 (23-01-2018) 
Έκθεση Βεργίνα   
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακός χώρος Helexpo Θεσσαλονίκης 
Περίοδος Διεξαγωγής : 03 – 05 Μαρτίου 2018 
Τηλέφωνα   : 2310 31.31.61 
Φαξ                 : 2310 31.33.00 
E–mail   : vergfair@otenet.gr 
Web-site   : www.vergina-market.gr 
 
Α.Π.: 295 (23-01-2018) 
Έκθεση Domotec & Building Green 2018    
Τόπος Διεξαγωγής  : Athens Metropolitan Expo, Διεθνές αεροδρόμιο « Ελ. Βενιζέλος » - Αθήνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 26 – 29 Απριλίου 2018 
Πληροφορίες  : T. Expo A.E. 
Τηλέφωνα   : 211 18.01.801  
Φαξ                 : 211 18.01.810 
E–mail   : c.karamanos@texpo.gr  
Web-site   : www.texpo.gr 
 
Α.Π.: 300 (23-01-2018) 
Κατάλογος με τις σημαντικότερες Διεθνείς εκθέσεις στη Σλοβακία για το 2018. 
Η αναλυτική λίστα με όλες τις εκθέσεις στη Σλοβακία είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες των δύο 
μεγαλύτερων εκθεσιακών κέντρων της χώρας « Incheba » και « Agrokomplex » 
( www.incheba.sk/enevent-calendar.html?page_id=137#CUREVENT ) 
( www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2017/11/0018_a4_EN_2verzia150.pdf ) 
Από το σύνολο των εκθέσεων, η Πρεσβεία μας στη Μπρατισλάβα ξεχωρίζει, λόγω του « ειδικού 
βάρους » και τις εμβέλειάς της, την ακόλουθη : 
45η Διεθνής έκθεση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων « Agrokomplex » ( Nitra, 16 – 19/08/2018 ). 
 
 
 

mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 320 (24-01-2018) 
Διεθνής έκθεση υπόδησης « Momad Shoes 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εγκαταστάσεις IFEMA (Institucion Ferial de Madrid) – Μαδρίτη 
Περίοδος Διεξαγωγής : 02 – 04 Μαρτίου 2018 
Πληροφορίες  : Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη 
Τηλέφωνα   : +34 91 56.44.592  
Φαξ                 : +34 91 56.45.932 
E–mail   : ecocom-madrid@mfa.gr 
 
Α.Π.:345 (25-01-2018) 
20η Επετειακή έκθεση τροφίμων και ποτών « Foodex 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αίθουσα Πολλών Χρήσεων Μετρό Συντάγματος - Αθήνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 19 – 21 & 23 – 25 Απριλίου 2018 
Τηλέφωνα   : 210 92.45.577 
E–mail   : info@verticom.gr  
Web-site   : www.foodex-retail.gr/ 
 
Α.Π.: 404 (30-01-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι το Αραβο – 
Ελληνικό Επιμελητήριο σχεδιάζει επιχειρηματική αποστολή, καθώς και την πραγματοποίηση 
επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β, για την Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο, στις 23 – 30 Μαρτίου 2018. 
Σκοπός είναι η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των Ελληνικών επιχειρήσεων.   
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής : 16 Φεβρουαρίου 2018 ( ημέρα Παρασκευή , ώρα 
16:00). 
Αρμόδιες για επικοινωνία κ.κ. Μαρία Βεστάρκη ( εσωτ. 110 ) και Άννα Σακούρ ( εσωτ. 103 ), 
τηλέφωνα : 210 6711210, 210 6726882, Φάξ : 210 6746577, e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 18 (03-01-2018) 
Τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/01-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ΄ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 
ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β’) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών 
και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.”». 
 
Α.Π.: 40 (05-01-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα, για την άρση απαγόρευσης εξαγωγής ζώντων πτηνών κάθε είδους ( συντροφιάς, 
διακοσμητικών κλπ. ), αυγών για εκκόλαψη και νεοσσών από την Ελλάδα προς τη Σαουδική Αραβία, από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. 
 
Α.Π.: 41 (05-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2412, για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 42 (05-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2411, για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την 
αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 98 (10-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/2410 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση των αποφάσεων 
2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και της εκτελεστικής απόφασης 2013/657/ΕΕ σχετικά με ορισμένα μέτρα 
προστασίας όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. 
 
Α.Π.: 117 (11-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/11 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία. 
Συγκεκριμένα, η Πολωνία διασφαλίζει ότι η μολυσμένη περιοχή που οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις περιοχές που αναφέρονται ως μολυσμένες περιοχές στο 
παράρτημα της παρούσας, η οποία εφαρμόζεται έως τις 12 Φεβρουαρίου 2018. 
 
Α.Π.: 186 (16-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/60 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ρουμανία. 
Συγκεκριμένα, η Ρουμανία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως 
ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της παρούσας, η οποία εφαρμόζεται έως τις 31 Μαρτίου 
2018. 
 
Α.Π.: 187 (16-01-2017) 
Συμπληρωματικές βεβαιώσεις στα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξαγωγή ζώντων 
αιγών και προβάτων, καθώς και των εμβρύων, σπέρματος και ωαρίων τους από την Ελλάδα στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων – 
Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Προϊόντων Ζωικής 
Προέλευσης. 
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Α.Π.: 188 (16-01-2017) 
Άρση προσωρινών περιορισμών από τις 22 Δεκεμβρίου 2017, στην εισαγωγή προς τη Ρωσική Ομοσπονδία 
προβάτων, αιγών, παρασκευασμάτων κρέατος προβάτων και αιγών, γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ζωοτροφών ζωικής προέλευσης προβάτων και αιγών, άλλων πρώτων υλών και προϊόντων που 
προέρχονται από τη σφαγή προβάτων και αιγών, μεταχειρισμένου εξοπλισμού για τη διατήρηση, σφαγή και 
μεταποίηση από τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Πιερίας της Ελλάδος. 
Κατά την εισαγωγή των προαναφερθέντων προϊόντων, στα σχετικά πιστοποιητικά, στην παράγραφο που 
αφορά την απουσία ευλογιάς προβάτων και αιγών, πρέπει να αναγράφεται «εκτός νομού Λέσβου», είτε 
ιδιοχείρως, είτε με τυπογραφικό κείμενο, με θεωρημένη υπογραφή και σφραγίδα του κτηνιάτρου που εκδίδει 
το πιστοποιητικό. 
 
Α.Π.: 273 (23-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/86 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ρουμανία. 
Συγκεκριμένα, η Ρουμανία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως 
ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της παρούσας, η οποία εφαρμόζεται έως τις 31 Μαρτίου 
2018. Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/60 καταργείται. 
 
Α.Π.: 274 (23-01-2018) 
Ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, επιπλέον ο εκτελεστικός κανονισμός 2018/83 
Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον 
αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων 
με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 
Α.Π.: 330 (24-01-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/102 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της 
απόφασης 93/52/ΕΟΚ, όσον αφορά την αναγνώριση των ισπανικών αυτόνομων κοινοτήτων της Αραγονίας 
και της Καταλωνίας ως επίσημα απαλλαγμένων από τη βρουκέλλωση (Β. melitensis). 
 
Α.Π.: 357 (25-01-2018) 
Μείωση δασμών που επιβάλλονται στην εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και αφορούν κατάλογο 187 προϊόντων, εκ των οποίων τα περισσότερα 
ανήκουν στη Δασμολογική κλάση 3004 (φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση), ενώ ακολουθούν οι Δασμολογικές κλάσεις 8516 (Θερμαντήρες νερού 
και συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά, ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση 
των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις), 9608 (Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια 
(μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώσεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα 
και άλλοι στυλογράφοι, κ.ά. 
Η μείωση των δασμών για την συνημμένη κατάσταση των προϊόντων, επιβάλλεται από την 1η Δεκεμβρίου 
2017. 
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