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Υπό την απειλή 
πλειστηριασμού η 
πρώτη κατοικία  
Μέχρι το τέλος του χρόνου 
ισχύει το «πάγωμα» των πλει-
στηριασμών και οι δανειολή-
πτες ελπίζουν σε ανανέωση 
της προστασίας. 

Άνοιξε από τη Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Εσόδων η 
ηλεκτρονική εφαρμογή για 
την πληρωμή των τελών κυ-
κλοφορίας του 2014, τα ο-
ποία πρέπει να εξοφληθούν 
μέχρι το τέλος του έτους. 

Όπως και πέρυσι, έτσι και 
φέτος δεν θα σταλούν ειδο-
ποιητήρια για τα τέλη κυκλο-
φορίας ενώ δεν υπάρχουν 
αλλαγές στις επιβαρύνσεις 
ανάλογα με τα κυβικά εκατο-
στά μοτοσυκλετών και αυτο-
κινήτων. 

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 
2014 με βάση τα κυβικά του 
κάθε ΙΧ έχουν ως εξής: 

Η εφορία μπαίνει 
και στα εκτός σχε-
δίου... 
Φόρο θα πληρώσουν για 
πρώτη φορά το 2014 οι ιδιο-
κτήτες εκτάσεων εκτός σχε-
δίου πόλης και εκτός οικι-
σμού. Μάλιστα, αν στο α-
γροτεμάχιο υπάρχει μέσα 
κτίσμα, ο φόρος πενταπλα-
σιάζεται. 

Δεν θα αυξηθεί η τιμή των 
εισιτηρίων 
Δεν θα προχωρήσει σε αύξηση των εισιτη-
ρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το 
αρμόδιο υπουργείο καθώς γίνεται προσπά-
θεια να εισπραχθούν οι οφειλόμενες από 
αλλά υπουργεία και φορείς. Μέχρι πρό-
σφατα τα χρέη αυτά συγκεντρώνονταν, ενώ 
τώρα οι συγκοινωνιακοί φορείς τα διεκδι-
κούν. 

Από 51 έως 300 κ.ε.  22 € 

Από 301 έως 758 κ.ε.  55 € 

Από 786 έως 1.071 κ.ε. 120 € 

Από 1.072 έως 1.357 κ.ε.  135 € 

Από 1.358 έως 1.548 κ.ε.  240 € 

Από 1.549 έως 1.738 κ.ε.  265 € 

Από 1.739 έως 1.928 κ.ε.  300 € 

Από 1.929 έως 2.357 κ.ε.  660 € 

Από 2.358 έως 3.000 κ.ε.  880 € 

Από 3.001 έως 4.000 κ.ε.  1.000 € 

Από 4.001 κ.ε. και άνω 1.320 € 

Τι τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσετε από τις 4 Νοεμ-
βρίου 

Κινήστε το ΙΧ σας νόμιμα χω-

ρίς πινακίδες!  
Οι Εφορίες επιτρέπουν την κίνηση 

των ΙΧ στα οποία έχουν κατατεθεί 

οι πινακίδες κυκλοφορίας για 2 

ημέρες το μήνα με 4 ευρώ ημερη-

σίως με την αιτιολογία της Δοκιμής, 

Επισκευής ή Πώλησης!  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 

Οι 43 παθήσεις που δίνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - 

Ολόκληρος ο πίνακας 
“Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα χιλιά-
δες ασθενείς” δήλωσε ο υπουργός Εργασίας "Η" Online 31/10 www.imerisia.gr 
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http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27199&subid=2&pubid=113140437
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27199&subid=2&pubid=113140437
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113139787
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113139787

