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O ποινικός νόμος

I. Xρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

Άρθρο 1

Kαμιά ποινή χωρίς νόμο

Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος την είχε ρητά ορί-
σει πριν από την τέλεσή τους.

1.  Περιεχόμενο της αρχής “nullum crimen nulla poena sine lege” – Η ερμηνεία των 
ποινικών κανόνων

«Από τις διατάξεις των άρ. 7 παρ. 1 εδ. αã του Συντάγματος και 1 του ΠΚ, που ορί-
ζουν η μεν πρώτη ότι έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που 
να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και ορίζει τα στοιχεία της, κατά δε τη δεύ-
τερη ότι ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νό-
μος την είχε ρητά ορίσει πριν από την τέλεσή τους, προκύπτει η βούληση του συνταγ-
ματικού και του κοινού νομοθέτη διπλής κατοχύρωσης του ποινικού φαινομένου χά-
ριν της προσωπικής ασφάλειας των πολιτών, επιβάλλεται δε στον κοινό νομοθέτη η 
υποχρέωση κατά τη θέσπιση των ποινικών νόμων να είναι σαφής και ακριβής, ώστε 
κάθε νέα πράξη-έγκλημα (άρ. 14 ΠΚ) να περιέχει τα στοιχεία της γενικής δομής του 
εγκλήματος: α) πράξη, β) άδικη, γ) καταλογιστή, δ) τιμωρούμενη με ποινή. Επομέ-
νως οποιαδήποτε άλλη προσβολή που δεν έχει τυποποιηθεί δεν αναγνωρίζεται κα-
τά νόμο, ως έγκλημα, χωρίς την ύπαρξη των στοιχείων, τα οποία ο νομοθέτης όρισε 
στη συγκεκριμένη πράξη. Έτσι κάθε νέα πράξη πρέπει να περιέχει τα γενικά ελάχι-
στα δομικά στοιχεία του εγκλήματος, παράλληλα με τα ειδικότερα στοιχεία που προ-
σιδιάζουν στη νέα πράξη, που περιγράφεται με σαφήνεια και ακρίβεια, με τιμωρία 
δε αυτής ο κοινός νομοθέτης θέλει να προστατεύσει ορισμένο έννομο αγαθό» (ΑΠ 
588/2004 ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 514).

«Είναι γνωστό ότι θεμελιώδης αρχή του Ποινικού μας ∆ικαίου είναι η συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας του εγκλήματος και της ποινής που βρί-
σκεται διατυπωμένη στην πρόταση: “έγκλημα δεν υπάρχει και ποινή δεν επιβάλλεται 
χωρίς νόμο” (Nullum crimen nulla poena sine lege, από την οποία απορρέει η ειδι-
κότερη αρχή Nullum crimen nulla poena sine lege certa). Την τελευταία, το ισχύον 
Σύνταγμά μας, με αυξημένη ευαισθησία από τις μέχρι τότε ιστορικοκοινωνικές εμπει-
ρίες, κατέγραψε ρητά στο άρθρο 7 παρ. 1 εδ. αã αυτού με τη διατύπωση “έγκλημα 
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δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση 
της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της”, κατοχυρώνοντας έτσι σαφέστερα την εγγυ-
ητική λειτουργία του ποινικού δικαίου, δηλ. την εξασφαλιστική του ατόμου λειτουρ-
γία του απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία (βλ. Γ.Α. Μαγκάκη, Ποινικό ∆ίκαιο, εκδ. 1979 
σ. 35, 62). Η συνταγματική αυτή επιταγή καθορίζει ότι δεν αρκεί πια η οποιαδήποτε 
προηγούμενη από τη πράξη ποινική πρόβλεψη, αλλά πρέπει οι ποινικοί νόμοι να πε-
ριγράφουν συγκεκριμένα και ορισμένα την αξιόποινη πράξη, ώστε να είναι αντικειμε-
νικά διαγνώσιμη σε κάθε ατομική - εμπειρική της εμφάνιση (βλ. Ι. Μανωλεδάκη, “Το 
άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος και οι Ποινικοί Νόμοι” Εισήγηση στο Αã Συνέδριο 
της Ενώσεως Ελλήνων Συνταγματολόγων, Ποιν. Χρον. ΛΓã σ. 865). Η σύμφωνη με 
το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. αã του Συντάγματος συγκεκριμενοποιημένη κατά τα παραπάνω 
και ειδικά προσδιορισμένη αξιόποινη συμπεριφορά πρέπει να περιγράφεται πάντοτε 
στην αντικειμενική υπόσταση ενός εγκλήματος (βλ. Γ. Α. Μαγκάκη, ό.π. σ. 99) και 
δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση συγκεκριμένους, έστω, εννοιολογικούς προσδι-
ορισμούς που αποτελούν το περιεχόμενο μόνον της υποκειμενικής υπόστασης, διό-
τι διαφορετικά πρόκειται κατ’ ευθείαν για τιμώρηση του φρονήματος, όταν μάλιστα η 
αντικειμενική υπόσταση είναι εντελώς αόριστη οπότε τότε πρόκειται για τις “πιο κραυ-
γαλέες περιπτώσεις αόριστων και άρα αντισυνταγματικών ποινικών νόμων” (βλ. Ι. 
Μανωλεδάκη, ό.π. σ. 872)» (ΤρΕφΛαρ 1617/2005 με εισ. πρότ. Σ. ∆ασκαλόπου-
λου, Ποιν∆ικ 2006, 845 με σύμφωνες παρατηρήσεις Ι. Μανωλεδάκη).

2. Σύμφωνη με τα άρ. 7 παρ. 1 Σ και 1 ΠΚ ερμηνεία των ποινικών διατάξεων
«Σε κάθε περίπτωση ερμηνείας ποινικής διατάξεως, η οποία καθιερώνει και τιμω-

ρεί κάποιο έγκλημα, πρέπει να στενεύονται και όχι να διευρύνονται τα όρια της ερμη-
νείας αυτής» (ΟλΑΠ 760/1988 ΠοινΧρ ΛΗã [1988], 878).

3.  Το άρθρο 1 Π.Κ. δεν εμποδίζει την εφαρμογή των κανόνων του αστικού δικαίου, ακό-
μη και αν διά της ερμηνείας των τελευταίων επαναπροσδιορίζονται κοινές, στους 
δύο κλάδους του δικαίου, έννοιες

«Το άρθρο 1 του Π.Κ. ορίζει ότι “ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πρά-
ξεις εκείνες, για τις οποίες ο νόμος την είχε ρητά ορίσει πριν από την τέλεσή τους”. Η 
διάταξη αυτή, που επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος, ανα-
γορεύει το νόμο σε αποκλειστική πηγή θεμελιώσεως ή επαυξήσεως του αξιοποίνου. 
Κατά την αληθή δε έννοια της, η διάταξη αυτή αποκλείει όχι μόνο την αναδρομική 
εφαρμογή των ποινικών νόμων, αλλά, πλην άλλων, και την καθοδηγούμενη απ’ τους 
σκοπούς της έννομης τάξης τελολογική ερμηνεία τους, προκειμένου αυτή να χρησι-
μοποιηθεί για τη θεμελίωση ή την επαύξηση του αξιοποίνου. Η εν λόγω διάταξη, δη-
μιούργημα της φιλοσοφικής σκέψης των χρόνων του ∆ιαφωτισμού, αποτελεί θεμέ-
λιο του ποινικού δόγματος και σκοπό έχει να διαφυλάξει την προσωπικότητα ως αυ-
τοτελή αξία, από τους κινδύνους που συνεπάγεται η κατάχρηση της ποινικής εξουσί-
ας της Πολιτείας. Εξ αιτίας όμως των σκοπών που επιδιώκει, η αρχή αυτή εντοπίζεται 
στο χώρο του ποινικού δικαίου και δεν περιορίζει την εφαρμογή κανόνων του αστι-
κού, και όταν ακόμα μέσω της ερμηνείας τους σκοπείται ο επαναπροσδιορισμός εν-
νοιών, που είναι κοινές στους δύο κλάδους του δικαίου» (ΟλΑΠ 10/2005 [πολ.], 
ΧρΙ∆ Εã [2005], 506).
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4. Περιπτωσιολογία
4.1. Γενικά

Αφισοκόλληση σε δέντρα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική από-
φαση για παράβαση του άρ. 2 παρ. 1 στοιχ. βã N. 1491/1984 (“μέτρα για τη διευκό-
λυνση της διακίνησης των ιδεών, του τρόπου διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης 
κ.λπ.”) λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινι-
κής διατάξεως, διότι εχώρησε καταδίκη της κατηγορουμένης που προέβη εκ προ-
θέσεως σε επικόλληση αφισών σε δέντρα, παρότι οι κορμοί των δέντρων δεν περι-
λαμβάνονται στους περιοριστικά αναφερόμενους στην ως άνω διάταξη χώρους (ΑΠ 
247/1999 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 1018 με ενημ. σημ. Θ.Σ.).

Αποκατάσταση “ασφαλιστικής τάξης”: Η έννοια της “ασφαλιστικής τάξης” είναι 
υπερβολικά αβέβαιη και ασαφής ενόψει του αθροίσματος των νόμων, διαταγμάτων, 
υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. από τα οποία προσδιορίζεται. Η παρεχόμενη από την δι-
άταξη του άρ. 47 περ. γã του ν.δ. 400/1970 στην διοικητική αρχή διακριτική ευχέρεια 
δεν συμβιβάζεται προς την συνταγματική απαίτηση της ασφάλειας των ποινικών ορι-
σμών. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρ-
μογής των άρ. 47 περ. γã του ν.δ. 400/1970 και 7 παρ. 1 Συντ. και κηρύσσονται αθώ-
οι οι αναιρεσείοντες, οι οποίοι, υπό την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλί-
ου ασφαλιστικής εταιρείας, δεν συμμορφώθηκαν εντός της νομίμου προθεσμίας προς 
την κλήση της ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορίου να 
αποκαταστήσουν την κατά τις ασφαλιστικές αρχές τάξη, διότι η διάταξη του άρ. 47 περ. 
γã του ν.δ. 400/1970 αντιβαίνει προς την διάταξη του άρ. 7 παρ. 1 Συντ. και είναι ως εκ 
τούτου ανεπίδεκτη εφαρμογής (ΑΠ 588/2004 ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 514).

“Οποιαδήποτε ενέργεια” επί λαθρεμπορίας: Η διάταξη του άρ. 155 παρ. 1 βã 
Ν. 2960/2001, κατά την οποία είναι αξιόποινή ως λαθρεμπορία και «οποιαδήποτε 
ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ημόσιοι ή την Ευρωπαϊκή Ένωση 
των υπ’ αυτών εισπρακτέων δασμών. Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, από τα ει-
σαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα, και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο 
και τρόπο διάφορο αυτού που ορίζει ο νόμος είναι αντισυνταγματική, αφού δεν υπάρ-
χει επαρκής προσδιορισμός της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος (ΤρΕ-
φΛαρ 1617/2005 με εισ. πρότ. Σ. ∆ασκαλόπουλου, Ποιν∆ικ 2006, 844 με σύμ-
φωνες παρατηρήσεις Ι. Μανωλεδάκη. Βλ. όμως αντιθέτως: απρόσκοπτη εφαρμο-
γή του σχεδόν όμοιου με την εν θέματι διάταξη άρ. 100 παρ. 1 εδ. βã Τελωνειακού 
Κώδικα [Ν. 1165/1918] ενδεικτικώς στις ΑΠ 516/2000 ΠοινΧρ Νã [2000], 980, 
ΑΠ 1338/1997 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 471, ΣυμβΕφΘεσ 850/1999 με εισ. πρότ. Ζ. 
Μουράτη, Αρμ. Ν∆ã [2000], 1535).

4.2.  Έμμεση εφαρμογή της αρχής nullum crimen sine lege certa σε κανόνες που παρα-
πέμπουν σε άλλους κανόνες προκειμένου να διαπιστωθεί ο ποινικός ή μη χαρακτή-
ρας των εννόμων συνεπειών τους
Ο νομοθέτης του άρ. 88 του Ν. 2127/1993, όπως αυτό είχε κατά την αρχική του 

διατύπωση, μέχρι δηλ. την αντικατάσταση του με το άρ. 2 παρ. 13 Ν. 2443/1996, 
δεν ήθελε να αναγάγει σε ποινικό αδίκημα λαθρεμπορίας την διαφυγή ή απόπειρα 
διαφυγής του προσωρινώς διατηρουμένου και για τα εισαγόμενα κοινοτικά αυτοκί-
νητα ειδικού φόρου καταναλώσεως, αλλά ήθελε η συμπεριφορά αυτή να επισύρει 
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μόνο την επιβολή των πολλαπλών τελών κατ’ άρ. 89 παρ. 2 του ΤελΚ, καθώς και 
των προβλεπόμενων στο ίδιο άρθρο προστίμων, σε περίπτωση συνδρομής και των 
όρων των, κατ’ άρ. 88 παρ. 2 του ιδίου Ν. 2127/1993, παραβάσεων. Αυτό συνάγε-
ται και από το ότι εάν η νομοθετική βούληση ήταν οι συγκεκριμένες τελωνειακές πα-
ραβάσεις να επιφέρουν την ποινή της λαθρεμπορίας, θα γινόταν παραπομπή στο άρ-
θρο του Τελωνειακού Κώδικα που καθιέρωνε το συγκεκριμένο έγκλημα, και όχι σε 
άρθρα που βρίσκονται σε διαφορετικά κεφάλαια του συγκεκριμένου νομοθετήματος 
(ΟλΑΠ 1/2002 ΠοινΧρ ΝΒã [2002], 689).

4.3. Διάφορα 
Για περίπτωση εφαρμογής της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege ως 

προς τις προϋποθέσεις του στρατιωτικού αδικήματος της λιποταξίας βλ. Πράξη αρ-
χειοθέτησης ΕισΣτρΑθ 2313/2002 Ποιν∆ικ 2003, 937 με σύμφωνες παρατηρήσεις 
Κ. Κοκκινάκη.

Για περίπτωση στην οποία προβλήθηκε ισχυρισμός περί απαγορευμένης ανα-
λογίας και ο οποίος απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών, η σχετική δε απόρ-
ριψη κρίθηκε αιτιολογημένη από τον Άρειο Πάγο βλ. ΣυμβΑΠ 1099/1999 ΠοινΧρ 
2000, 526.

Για την θέση ότι το έγκλημα του άρ. 187 παρ. 1 όπως ισχύει μετά την θέση σε 
ισχύ του Ν. 2928/2001 δεν αντίκειται στην αρχή Nullum crimen nulla poena sine 
lege βλ. ΤρΕφΑθ 699, 780, 809, 3244/2003 ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 993.

Για λοιπές περιπτώσεις στις οποίες ειδικές ποινικές διατάξεις κρίθηκαν ως αντι-
συνταγματικές βλ. ΣυμβΠλημΘεσ 1245/1995 ΠοινΧρ ΜΕã [1995], ΓνωμΕισΑΠ 
4/1992 ΠοινΧρ ΜΒã[1992], 880. Βλ. Επίσης την ΤρΠλημΣερ 2282/1991 Υπερ. 
1992, 652 για περίπτωση μη εφαρμογής των ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με 
θέμα την άνευ αδείας εργασία των υπηκόων κοινοτικών κρατών.

Άρθρο 2

Aναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

1. Αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νό-
μοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις.
2. Aν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη, παύει και η εκτέλεση της ποι-
νής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της.

1. Λειτουργία του άρ. 2 ΠΚ – Προϋποθέσεις εφαρμογής ηπιότερου νόμου
1.1.  Η ρυθμιστική εμβέλεια του άρ. 2 ΠΚ δεν συνάγεται άμεσα από το άρ. 7 του Συντάγ-

ματος – Συνέπειες
«Με τη διάταξη του άρ. 7 παρ. 1 του Συντάγματος με την οποία ορίζεται ότι έγκλη-

μα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλε-
ση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία αυτής και ότι ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βα-
ρύτερη εκείνης που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης, καθιερώνεται η αρχή 
της νομιμότητας και προστατεύεται έναντι της νομοθετικής εξουσίας η ελευθερία των 
πολιτών. Περαιτέρω κατά το άρ. 2 παρ. 1 ΠK, αν από την τέλεση της πράξης έως 
την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυ-
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τός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις. Hπιότερος νό-
μος θεωρείται κυρίως εκείνος ο οποίος καθιστά ανέγκλητη την πράξη ή αντικαθιστά 
την ποινική κύρωση με διοικητικές κυρώσεις. Όμως, ούτε από την πιο πάνω διάτα-
ξη του Συντάγματος ούτε από καμιά άλλη διάταξη κωλύεται ο κοινός νομοθέτης να 
ορίσει ότι ο νέος επιεικέστερος νόμος θα εφαρμόζεται μόνο σε μεταγενέστερες αυ-
τού πράξεις, οπότε δεν ισχύει το άρ. 2 παρ. 1 του ΠK. Νόμος με τέτοιο περιεχόμενο 
δεν είναι αντισυνταγματικός, διότι η αναδρομικότητα του νόμου δεν επιβάλλεται από 
το Σύνταγμα» (ΑΠ 1033/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 574. Βλ. ακόμη παρόμοια ΑΠ 
452/1999 ΠοινΧρ Νã [2000], 62, κατά την οποία η συγκεκριμένη άποψη δεν προ-
σκρούει ούτε στο άρ. 4 Σύντ.).

1.2. Ερμηνευτικές πτυχές του άρ. 2 ΠΚ
«Κατά την διάταξη της παρ. 1 του άρ. 2 του ΠΚ αν από την τέλεση της πράξης 

έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι εφαρμόζεται 
αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις. Ηπιότερος 
νόμος θεωρείται εκείνος ο οποίος καθιστά ανέγκλητον την πράξη, ή απειλεί μικροτέ-
ρα ποινή ή αντικαθιστά την ποινική κύρωση με διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση 
μεταβολής της νομοθεσίας ως προς τον χαρακτηρισμό της πράξεως από πταίσμα σε 
πλημμέλημα ή ως προς τον χρόνο της παραγραφής ή ως προς τον χρόνον της ανα-
στολής θα εφαρμοσθεί ο επιεικέστερος νόμος που ίσχυε από την τέλεση της πράξης 
μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως, σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 του ΠΚ, 
αφού η παραγραφή είναι θεσμός του ουσιαστικού δικαίου και εφαρμόζεται επ’ αυ-
τής η ως άνω αρχή της αναδρομικής ισχύος του ηπιοτέρου νόμου» (ΑΠ 2088/2001 
ΠοινΧρ ΝΒã [2002], 810).

«Από τη διάταξη του άρθρου 2 του ΠK που ορίζει ότι, “αν από την τέλεση της 
πράξεως έως την αμετάκλητη εκδίκαση αυτής, ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, 
εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις”, 
απορρέει η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου από τους περισ-
σότερους που ίσχυσαν μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της πράξεως. Ως ηπιότερος 
δε, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως θεωρείται, μεταξύ των άλλων, και ο νό-
μος εκείνος που, για το χαρακτηρισμό ορισμένης αξιόποινης πράξεως ως κακουργή-
ματος, απαιτεί περισσότερα στοιχεία (πχ. ορισμένο ποσό ζημίας ή οφέλους) από όσα 
ήταν αναγκαία μέχρι την ισχύ αυτού, για να χαρακτηρισθεί η ίδια πράξη ως κακούρ-
γημα» (ΣυμβΑΠ 712/1997 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 227).

«Από τη διάταξη [του άρ. 2 ΠΚ] αυτή προκύπτει ότι σε περίπτωση μεταβολής του 
νομικού καθεστώτος επί το επιεικέστερο, επί ήδη αξιοποίνου πράξεως, συνεπεία γε-
νικής ή μερικής ανατροπής των κοινωνικών δεδομένων και των ειδικών συνθηκών, 
τα οποία αυθεντικώς αξιολογεί ο εκάστοτε νομοθέτης και επικροτεί νέα ρύθμιση εξ 
απόψεως ποινικών αποτελεσμάτων, θα έχει εφαρμογή και επί των ήδη εκκρεμών 
υποθέσεων, εντεύθεν δε το επιλαμβανόμενο δικαστήριο έχει υποχρέωση να εφαρ-
μόσει αυτεπαγγέλτως το νεώτερο επιεικέστερο νόμο» (ΑΠ 783/1996 ΠοινΧρ ΜΖã 
[1997], 971, ΑΠ 1122/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 650).

«Για τον χαρακτηρισμό, πάντως ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη λαμβάνεται 
κατ’ αρχήν υπόψη το ύψος της απειλουμένης ποινής φυλάκισης, που θεωρείται βα-
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ρύτερη της χρηματικής επί ίσων δε ποινών φυλακίσεως, λαμβάνεται υπόψη και η 
χρηματική ποινή» (ΑΠ 1122/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 652).

1.3.  Ποιος είναι ο εφαρμοστέος νόμος στην περίπτωση κατά την οποία με διαδοχικούς 
νόμους επιφυλάσσεται όμοια μεταχείριση στον κατηγορούμενο;

1.3.1. Εφαρμόζεται ο νόμος που ισχύει κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης
«Κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΚ, που προβλέπει την αναδρομι-

κή ισχύ του ηπιότερου νόμου όταν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλη-
τη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, ως ηπιότερος νόμος θεωρείται 
εκείνος ο οποίος, όπως ίσχυσε, περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο 
διατάξεις, δηλαδή με την εφαρμογή, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση προϋποθέσεις, επέρχεται ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική 
μεταχείριση. Προς τούτο γίνεται σύγκριση των περισσοτέρων αυτών διατάξεων στο 
σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπονται από καθεμιά απ’ αυτές. Εάν από τη 
σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το 
ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυσε κατά το 
χρόνο τέλεσης της πράξης» (ΣυμβΑΠ 673/2004 ΠΛογ 2004, 772. Σύμφωνη και η 
ΑΠ 1348/2003 ΠΛογ 2003, 1517 με αντίθετες παρατηρήσεις Γ. Μπέκα, ΣυμβΑΠ 
172/2002 ΠοινΧρ ΝΒã [2002], 890.

1.3.2. Εφαρμόζεται ο νόμος που ισχύει κατά τον χρόνο εκδίκασης της πράξης
«Το ποινικό δικαστήριο ερμηνεύει και εφαρμόζει τον ουσιαστικό ποινικό νόμο, 

όπως αυτός ισχύει κατά τη δημοσίευση της αποφάσεως. Κατ’ εξαίρεση, αν από την 
τέλεση της εγκληματικής πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή 
περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατη-
γορούμενο διατάξεις (άρθρο 2 ΠΚ). Αντιστοίχως και ο Άρειος Πάγος, κατ’ εξαίρεση 
επίσης της αρχής, σύμφωνα με την οποία εξετάζει αν ο δικαστής της ουσίας εφάρ-
μοσε ορθώς τον νόμο όπως αυτός ίσχυε κατά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης 
αποφάσεως, είτε ερευνά τη μη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου που ίσχυε ήδη 
κατά τη δημοσίευση της αποφάσεως, αν προταθεί ως αναιρετικός λόγος (άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. Εã ΚΠ∆), είτε υποχρεούται και αυτεπαγγέλτως να εφαρμόσει τον επιει-
κέστερο ποινικό νόμο που ίσχυσε μετά το χρονικό αυτό όριο (άρθρ. 511 εδ. γã ΚΠ∆)» 
(ΑΠ 1874/2002 ΠΛογ 2002, 2068 με σύμφωνες παρατηρήσεις Γ. Μπέκα).

1.4.  Είναι δυνατή η εφαρμογή δύο νόμων, ο ένας εκ των οποίων είναι επιεικέστερος ως 
προς την αντικειμενική ή/και την υποκειμενική υπόσταση, ο δε δεύτερος ως προς 
το σκέλος της ποινικής κύρωσης;

1.4.1. Καταφατικά
Με τη νεότερη διάταξη του άρ. 19 παρ. 1 εδ. αã του Ν. 2523/1997 το αδίκημα 
της φοροδιαφυγής που διαπράττεται με την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολο-
γικών στοιχείων, καθώς και με την αποδοχή ή νόθευση τέτοιων στοιχείων, τιμωρεί-
ται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ανεξάρτητα αν διαφεύγει ή μη 
την πληρωμή φόρου. Η νεότερη αυτή διάταξη, η οποία ισχύει, σύμφωνα με το άρ. 
38 παρ. 5 του Ν. 2523/1997 για τα αδικήματα που διαπράττονται από 1 Ιανουαρί-
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ου 1998 και μετά, είναι επιεικέστερη από την προηγούμενη μόνο ως προς την απει-
λούμενη ποινή, ενώ η προηγούμενη διάταξη είναι επιεικέστερη από αυτή γιατί απαιτεί 
ως πρόσθετο αναγκαίο στοιχείο για τη θεμελίωση του ίδιου αδικήματος και τον σκο-
πό του υπαίτιου για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, ήτοι στοιχείο που δεν απαιτεί 
ο νεότερος νόμος. Επομένως, για το ως άνω αδίκημα της φοροδιαφυγής, που τελέ-
στηκε υπό την ισχύ του Ν. 1591/1986, εφαρμόζονται αφ’ ενός οι διατάξεις του άρ. 
31 παρ. 1 περ. ζã και ηã αυτού (ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενι-
κή και υποκειμενική του υπόσταση) και αφ’ ετέρου, κατά το άρ. 2 παρ. 1 ΠΚ, η δι-
άταξη του άρ. 19 παρ. 1 εδ. αã του Ν. 2523/1997 ως προς την απειλούμενη γι’ αυ-
τό ποινή (ΑΠ 1990/2002 ΠοινΧρ ΝΓã [2003], 728, ΑΠ 1252/2004 ΠΛογ 2004, 
1549, με παρατηρήσεις Γ. Μπέκα. Βλ. ακόμη ΑΠ 804/2004 ΠΛογ 2004, με παρα-
τηρήσεις Γ. Μπέκα. Εκτενέστερη ανάπτυξη στην ΤρΠλημΚερκ 2144/2004 όπου και 
περαιτέρω παραπομπές και στην αντίθετη άποψη, Ποιν∆ικ 2005, 686 με αντίθετες εν 
προκειμένω παρατηρήσεις Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι).

1.4.2. Αρνητικά εν γένει
«Κατά την διάταξη του άρ. 2 παρ. 1 ΠΚ […], απορρέει η αρχή της αναδρομι-

κής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου από τους περισσότερους που ίσχυσαν μέχρι 
την αμετάκλητη εκδίκαση της πράξεως, κατά την οποία (αρχή) αφενός μεν ως ηπι-
ότερος θα κριθεί εκείνος ο οποίος στην συγκεκριμένη περίπτωση (in concreto) εί-
ναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενον, εφαρμοζόμενος στο σύνολό του και αφε-
τέρου δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός αμφοτέρων των νόμων που ίσχυσαν και η επι-
λογή των ηπιότερων διατάξεων που περιέχονται στον καθένα από αυτούς, γιατί τό-
τε κατασκευάζεται νέος νόμος που δεν υπάρχει και ο δικαστής στην περίπτωση αυτή 
νομοθετεί» (ΑΠ 56/1989 ΠοινΧρ ΛΘã [1989], 697. Όμοια 820/1988 ΠοινΧρ ΛΗã 
[1989], 897, ΑΠ 940/1988 ΠοινΧρ ΛΗã [1988], 963, όπου και η θέση ότι η αντί-
θετη εκδοχή προσκρούει στα άρ. 26 και 73 επ. του Σύντ. Ως προς το πρώτο σκέλος 
όμοια ΑΠ 1278/1995 ΠοινΧρ ΜΣΤã [1996], 392. Με αυτό το σκεπτικό και ΣυμβΑΠ 
2021/2006 ΠΛογ 2006, 2185 επί ειδικότερων ζητημάτων σχετικών με το έγκλημα 
της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία).

2. Ποιος νόμος θεωρείται επιεικέστερος 
“Επιεικέστερος” θεωρείται ο νόμος ο οποίος 
– καθιστά ανέγκλητη την πράξη ή αντικαθιστά την ποινική κύρωση με διοικητικές 

κυρώσεις (ΑΠ 1033/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 574).
– δεν καθορίζει ελάχιστο όριο ποινής ή καθορίζει ανώτερο όριο ποινής μικρότε-

ρο του ανωτάτου ορίου της ποινής φυλακίσεως, ήτοι των πέντε ετών (αρ. 53 ΠΚ) (ΑΠ 
783/1996 ΠοινΧρ ΜΖã [1997], 970, ΑΠ 1122/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 650, πα-
ρόμοια ως προς το πρώτο σκέλος ΑΠ 1031/1999 ΠοινΧρ Νã [2000], 517).

– για το χαρακτηρισμό ορισμένης αξιόποινης πράξεως ως κακουργήματος απαιτεί 
περισσότερα στοιχεία (πχ. ορισμένο ποσό ζημίας ή οφέλους) από όσα ήταν αναγκαία 
μέχρι την ισχύ αυτού, για να χαρακτηρισθεί η ίδια πράξη ως κακούργημα (ΣυμβΑΠ 
712/1997 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 227).

– θέτει ως όρο της ασκήσεως της ποινικής διώξεως την υπό του παθόντος υπο-
βολή εγκλήσεως για αξιόποινη πράξη, που, κατά τον προγενέστερο νόμο, διωκόταν 
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αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 80/2000 ΠοινΧρ Νã [2000], 405, ΑΠ 334/2000 ΠοινXρ Nã 
[2000], 894 με ενημ. σημείωμα Θ. Σάμιου με περαιτέρω παραπομπές στην πάγια 
νομολογία του Ακυρωτικού, ΑΠ 1486/2000 ΠοινΧρ ΝΑã [2001], 543 ΑΠ 252/2002 
ΠοινΧρ ΝΒã [2002], 911. Όμοια ΑΠ 1607/2002 ΠοινΧρ ΝΓã [2003], 596, ΑΠ 
278/2004 ΠοινΧρ ΝΕã [2005], 53, ΑΠ 499/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤã [2006], 928).

– απαριθμεί περιοριστικά και όχι ενδεικτικά τις επιβαρυντικές περιπτώσεις (ΑΠ 
1733/1997 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 579 με παρατηρήσεις Η. Αναγνωστόπουλου, ΑΠ 
1865/1997 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 622, ΑΠ 415/1998 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 1062, 
ΑΠ 851/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 453, ΑΠ 1241/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 685, 
ΠεντΕφΑθ 1355/1997 ΠοινΧρ ΜΗã [1998], 409).

– μετατρέπει μία αξιόποινή πράξη από πλημμέλημα σε πταίσμα (ΑΠ 2229/2002 
ΠοινΧρ ΝΓã [2003], 790).

– θέτει δικονομική προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής δίωξης (ΑΠ 
1786/2003 ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 649). 

– καθιερώνοντας ρήτρα επικουρικότητας, καθιστά την συρροή δύο ποινικών δια-
τάξεων από αληθινή σε φαινομενική (ΣυμβΑναθ∆ικ 1/2004 το οποίο δέχτηκε πρό-
ταση Α. Μπελαντώνα, ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 946).

– καθιερώνει διαφορετικά –μεγαλύτερα– όρια ανηλικότητας (ΜΟ∆Μεσολ 18-
19/2004 ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 849. Όμοια ΜΟ∆Θηβ 345-346/2004 ΠοινΧρ ΝΕã 
[2005], 453).

– θέτει παραγραφή υφ’ όρον για ορισμένες πράξεις ή ανεκτέλεστες ποινές (ΑΠ 
1439/2006 ΠοινΧρ ΝΖã [2007], 627, ΑΠ 1606/2006 ΠΛογ 2006, 1762 μεταξύ 
πολλών). 

3. Ποιος νόμος θεωρείται αυστηρότερος
“Αυστηρότερος” θεωρείται ο νόμος ο οποίος 
– κατά παρέκκλιση του κανόνα του άρ. 17 ΠΚ, ορίζει ότι χρόνος τέλεσης της πρά-

ξης θεωρείται αυτός κατά τον οποίο επέρχεται το εγκληματικό αποτέλεσμα (ΣυμβΑΠ 
1926/2004 ΠοινΧρ ΝΕã [2005], 720).

– ενώ επιβάλλει ίση ποινή φυλακίσεως με κάποιον προγενέστερο, επιβάλλει επί-
σης και χρηματική ποινή (ΑΠ 1122/1998 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 652).

– θέτει αυστηρότερα όρια εκτιτέας ποινής προκειμένου να καθιστά εφικτή την απόλυ-
ση υπό όρο κρατουμένου: (ΓνωμΕισΑΠ 11/2005 [Φ. Μακρής] Ποιν∆ικ 2006, 175).

4.  Κρίσιμος χρόνος εφαρμογής του άρ. 2 ΠΚ α) εάν τεθεί σε εφαρμογή απλώς επιει-
κέστερος νόμος και β) εάν ο νεώτερος νόμος καθιστά την πράξη μη αξιόποινη

«Κατά το άρ. 2 του ΠΚ αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκα-
σή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμε-
νέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις (παρ. 1), αν δε μεταγενέστερος νόμος χα-
ρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη παύει και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της (παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές που αναφέ-
ρονται στο ζήτημα της επιδράσεως του μεταγενέστερου νόμου, σαφώς προκύπτει ότι 
ανώτερο χρονικό σημείο μέχρι του όποιου έχει αναδρομική ισχύ ευμενέστερος για τον 
κατηγορούμενο νόμος, είναι εκείνο της αμετάκλητης καταδίκης του. Μετά από αυτή 
έχει αναδρομική εφαρμογή μόνο ο νόμος που καθιστά την πράξη μη αξιόποινη (ανέ-
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γκλητη) όχι επομένως και εκείνος με τον οποίο εξαλείφεται, για ορισμένους λόγους 
το αξιόποινο πράξης η οποία ως αδίκημα εξακολουθεί να έχει χωρίς τη συνδρομή 
των λόγων αυτών αξιόποινο χαρακτήρα. Έτσι θα πρέπει με το νέο νόμο να καταργείται 
ο κυρωτικός κανόνας που εφαρμόστηκε και επί πλέον η πράξη να μην επικαλύπτε-
ται από άλλες διατάξεις που συνέρρεαν κατ’ ιδία και είχαν απορροφηθεί από τη διά-
ταξη που τότε εφαρμόστηκε και αργότερα καταργήθηκε. Είναι εμφανές ότι ο νομοθέ-
της απέβλεψε στην πράξη ως γεγονός και στην κατάλυση του αξιοποίνου της με μετα-
γενέστερο νόμο ολοσχερώς» (ΑΠ 88/2001 ΠοινΧρ ΝΑã [2001], 893. Παρόμοια ΑΠ 
843/2002 ΠΛογ 2002, 994, ΣυμβΑΠ 201/1999 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 821).

5.  Μεταβολή χαρακτηρισμού πράξης από κακούργημα σε πλημμέλημα: αναδρομική 
εφαρμογή και επί της παραγραφής

«Σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας ως προς τον χαρακτηρισμό της πρά-
ξεως από κακούργημα σε πλημμέλημα ή ως προς το χρόνο της παραγραφής ή ως 
προς το χρόνο της αναστολής κ.λπ. θα εφαρμοσθεί ο επιεικέστερος νόμος που ίσχυε 
από της τέλεσης της πράξης μέχρι της έκδοσης αμετάκλητης απόφασης, σύμφωνα 
με το άρ. 2 παρ. 1 του ΠΚ, αφού η παραγραφή είναι θεσμός του ουσιαστικού δικαί-
ου και εφαρμόζεται επ’ αυτών η αρχή της αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου νόμου, 
που καθιερώνεται με το άρ. 2 παρ. 1 του ΠΚ. Και όταν με διάταξη νόμου μεταβάλλε-
ται, όπως προαναφέρθηκε, το αξιόποινο μιας πράξης από κακούργημα σε πλημμέ-
λημα και ως εκ τούτου σμικρύνεται ο χρόνος παραγραφής της, έπεται ότι είναι πλημ-
μέλημα αφότου τελέσθηκε και ότι έκτοτε υπόκειται στην παραγραφή ως και στις προ-
ϋποθέσεις και το χρόνο διάρκειας της προθεσμίας αναστολής αυτής, που ισχύουν για 
τα πλημμελήματα. ∆ιότι ο νομοθέτης υποβαθμίζοντας το αξιόποινο μιας πράξης απο-
βλέπει όχι μόνο στην ηπιότερη ποινική μεταχείριση του υπαιτίου (δράστη), αλλά και 
στην επέκταση και σ’ αυτόν (τον υπαίτιο) των οποιωνδήποτε ευεργετημάτων, τα οποία 
η νομοθετική παρέμβαση συνεπιφέρει» (ΑΠ 49/1999 ΠοινΧρ ΜΘã [1999], 121). 

6.  Ο χρόνος τέλεσης της πράξης του αυτουργού είναι κρίσιμος και για την αναδρομι-
κή εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου ως προς την αξιόποινη συμπεριφορά του 
απλού συνεργού

«Ο χρόνος τελέσεως της απλής συνέργειας είναι τόσο ο χρόνος δράσεως του 
συνεργού, όσο και ο χρόνος δράσεως του αυτουργού, με την έννοια ότι ναι μεν ο 
χρόνος δράσεως του συνεργού προσδιορίζει αυτοτελώς το χρόνο τελέσεως της αξι-
όποινης πράξης του, πλην όμως και ο χρόνος δράσεως του αυτουργού είναι κρίσι-
μος για την ευθύνη του συνεργού σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι η επέλευ-
ση νομοθετικής μεταβολής της ποινικής νομοθεσίας (ώστε, αν κατά το χρόνο δρά-
σεως του αυτουργού η πράξη δεν είναι πλέον αξιόποινη, δεν τιμωρείται και ο συνερ-
γός) καθώς και η περίπτωση της παραγραφής, η οποία, για την πράξη του συνεργού, 
αρχίζει από τότε που αρχίζει η παραγραφή της κύριας πράξης» (ΣυμβΑΠ 1273/2001 
ΠοινΧρ ΝΒã [2002], 512 με αντίθετη εισ. πρότ. Α. Βασιλόπουλου και σύμφωνες πα-
ρατηρήσεις Α. Σταθόπουλου).
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Άρθρο 2 Γενικό Μέρος

7.  Δεν εφαρμόζεται το άρ. 2 ΠΚ στην περίπτωση κατάργησης κανόνα με τον οποίο θε-
μελιώνεται η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση κατ’ άρ. 15 ΠΚ ή και στην περίπτωση δι-
αφορετικής εξωποινικής νομοθετικής μεταβολής 

«Κατά τη διάταξη του άρ. 2 παρ. 1 του ΠΚ αν από τη τέλεση της πράξης έως την 
αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που 
περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενος διατάξεις. Η εφαρμογή της διάτα-
ξης αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων νόμων για πράξη αξιόποινη. 
Αν όμως μεταβληθεί ο απαγορευτικός ή επιτακτικός κανόνας δικαίου ο οποίος επι-
βάλλει μία υποχρέωση, τότε δεν καταλύεται το αξιόποινο της πράξης, που συνίστα-
ται σε παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής, εκτός αν προκύπτει ρητά, από τη νεότερη 
διάταξη, η θέληση του νομοθέτη να καταργήσει αναδρομικά τον άδικο χαρακτήρα της 
πράξης» (ΑΠ 1971/2003 ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 740. Παρόμοια ΣυμβΑΠ 2264/2003 
ΠοινΧρ Ν∆ã [2004], 799).

«Ο νεότερος ευμενέστερος εξωποινικός νόμος δεν περιλαμβάνεται στα όσα ορίζει 
το άρ. 2 παρ. 1 του ΠΚ. Η περί αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου νόμου διάταξη (άρ-
θρο 2 Π.Κ.) έχει εφαρμογή σε περίπτωση μεταβολής επί το επιεικέστερο κυρωτικών 
διατάξεων του ποινικού νόμου και όχι σε περίπτωση μεταβολής του κανόνα που αποτε-
λεί το λογικώς πρότερο του ποινικού νόμου (εξωποινική νομοθετική μεταβολή Εφ. Πα-
τρών 547/1992 Αρμ. ΜΣΤã [1992], 636)» (ΑΠ 2145/2004 ΠΛογ 2004, 2641).

8. Δεν εφαρμόζεται το άρ. 2 ΠΚ ως προς τους δικονομικούς κανόνες δικαίου
«Ενώ κατά γενική αρχή ο ουσιαστικός ποινικός νόμος δεν έχει αναδρομική δύ-

ναμη, παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία είναι επιεικέστερος (άρ. 2 ΠΚ), ο 
ποινικός δικονομικός νόμος, ο σχετικός προς την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία, 
εφαρμόζεται τόσο επί των μελλουσών να τελεσθούν πράξεων, όσο και επί των πριν 
από τη δημοσίευση των τελεσθεισών τέτοιων. Η αρχή nullum crimen nulla poena 
sine lege (άρ. 7 παρ. 1 ισχύοντος Συντάγματος και 1 ΠΚ), δεν ισχύει εν προκειμέ-
νω, τούτο δε διότι οι δικονομικοί νόμοι σκοπούν σε τελευταία ανάλυση στην ανίχνευ-
ση της αλήθειας και στη διασφάλιση της προσήκουσας απονομής της δικαιοσύνης 
(Ζησιάδης, Ποιν. ∆ικονομία, έκδ. βã, σελ. 23 επ., Κ. Σταμάτης, ΠοινΧρ ΚΕ/150, ΑΠ 
1001/1981 ΠοινΧρ ΛΒ/88). Οι ποινικοί δικονομικοί νόμοι, εκτός αντίθετης διάτα-
ξης, έχουν άμεση εφαρμογή από της ισχύος τους και στις εκκρεμείς ποινικές δίκες, 
με αποτέλεσμα οι μεν διαδικαστικές πράξεις που επιχειρήθηκαν υπό το κράτος του 
παλαιού νόμου να είναι ισχυρές, το δε ατέλεστο μέρος της διαδικασίας να διέπεται 
από το νέο νόμο (ΑΠ 1571/1988 ΠοινΧρ ΛΘ/390, ΠεντΕφΑθ 257/1993, Υπερά-
σπιση 1996, 538-544)» (ΜΟ∆Θηβ 345-346/2004 ΠοινΧρ ΝΕã [2005], 453).

9. Η νομοθεσία περί μετατροπής της δραχμής σε ευρώ ως επιεικέστερος ποινικός νόμος 
«Με τη διάταξη του άρ. 5 περ. 7 του Ν. 2943/2001 με την οποία προβλέπε-

ται (μετά την εισαγωγή του ευρώ) η μετατροπή των δραχμών σε ευρώ (και κατά 
την οποία το ποσό σε ευρώ, που προκύπτει από τη μετατροπή των δραχμών σε ευ-
ρώ, αναπροσαρμόζεται, αν το ποσό που προκύπτει σε ευρώ, είναι μεγαλύτερο των 
100.000 και μικρότερο των 1.000.000 ευρώ, στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτε-
ρη δεκάκις χιλιάδα ευρώ, αναλόγως του αν τα τέσσαρα τελευταία ακέραια ψηφία του 
προκύπτοντος ποσού σε ευρώ, είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα του αριθμού 5.000), 
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