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Άρθρο 100
Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται με απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη:
(α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική
οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων,
πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας,
ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε
ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας
ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε
ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας,
παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών,
παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς
λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης
εργαζομένων. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες
επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα: (i) ο
Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο
Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ
και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης, (ii) ο
Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.
(β) Όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 97
απουσιάζει συστηματικά -έστω και αν διακόπτεται σποραδικά η απουσία- από την
έδρα του. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής με απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, σε περίπτωση υποτροπής για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά.
(γ) Όταν ο οδηγός που είναι κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100%
παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 98 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλούνται η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου και αφαιρούνται οι κρατικές του πινακίδες από έναν (1) έως έξι (6)
μήνες και σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος.
[Αρχή Τροποποίησης]«(δ). Όταν διαπιστωθεί ότι το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται σε
ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των
κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι
κρατικές πινακίδες του συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα
ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε

ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για
επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανάκλησης της
άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, τότε, με απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας και
αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για
επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω
Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις
κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού
διαστήματος της εξάμηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των
κρατικών πινακίδων τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται
οριστικά η άδεια κυκλοφορίας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος
Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
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