
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες µοτοσικλέτες 
ανεξαρτήτως κυβισµού, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων 
αναγράφεται  ως διεύθυνση κατοικίας η ως έδρα της 
επιχείρησης η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ όπως 
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  

30-12-1979 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από  2/5/2011 Έως  
27/5/2011 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  

30-12-1982 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από   30/5/2011  Έως  
24/6/2011 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  

30-12-1988 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από   27/6/2011 Έως  
29/7/2011 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  

30-12-1991 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από   1/8/2011 Έως  
26/8/2011 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  

30-12-1993 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 

Από   29/8/2011 Έως  
30/9/2011 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                           Χαλκίδα, 19/04/2011 



Ενότητα Ευβοίας   
Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  
30-12-1995 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από   3/10/2011 Έως  
28/10/2011 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  
30-12-1997 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από   31/10/2011 Έως  
25/11/2011 

Μοτοσικλέτες που ταξινοµήθηκαν  

(ηµεροµηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) 
πριν την  
30-12-1998 στον Νοµό µας η σε 
άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν 
έδρα σήµερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας   

Από   28/11/2011 Έως  
30/12/2011 

 
 
Μετά την 19/04/2011 οι δίκυκλες µοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις 
πινακίδες τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο 
σύµφωνα µε το προηγούµενο αριθµό κυκλοφορίας τους. 
      Όσες δίκυκλες µοτοσικλέτες ταξινοµηθούν µετά την 19/04/2011, ως        
καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο µετά από 
τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας µε προθεσµία από τρεις εβδοµάδες πριν έως µια εβδοµάδα 
µετά την ηµεροµηνία αυτή.  
      Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε το ΙΚΤΕΟ για 
την ηµεροµηνία ελέγχου. 
       Ο κάτοχος οχήµατος ο οποίος δεν το προσκοµίζει για τον περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο εντός της καθορισµένης ηµεροµηνίας τιµωρείται σύµφωνα 
µε τον Κ.Ο.Κ. 
       Θα υπάρξει  και επόµενη  πρόσκληση για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο µοτοσικλετών που ταξινοµήθηκαν πριν την 31-12-2007 στον Νοµό 
µας η σε άλλους Νοµούς της χώρας και έχουν έδρα σήµερα στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. 
 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

 

 

Αθανάσιος Μπουραντάς 


