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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΙΚΟ

(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022)

Θανάσης Γ. Ξηρός
Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΣΕΙ-ΣΣΕ

3 Οκτωβρίου
Αρχίζουν οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου 
της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου. Από την 
τελετή του αγιασμού, στην οποία χορο-
στατεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος, απουσιάζουν ο Πρωθυπουργός, 
ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλάδας και οι επικεφαλής 
της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25.

Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει 
στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού των εσόδων και των εξόδων 
του κράτους για το οικονομικό έτος 
2023. Στις πιστώσεις του έχει εγγραφεί 
ποσό τριών δισεκατομμυρίων τετρα-
κοσίων εκατομμυρίων (3.400.000.000) 
ευρώ για τη χρηματοδότηση των μέτρων 
στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
και των αυξήσεων στις συντάξεις. 

Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική 
Συμμαχία ενημερώνει με επιστολή του 
τον Πρόεδρο της Βουλής για την επι-
στροφή του Π. Κουρουμπλή, βουλευτή 
στη βασική εκλογική περιφέρεια Β2 
Δυτικού Τομέα, στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματος.

10 Οκτωβρίου
Την αντίδραση των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης προκαλούν δημοσιεύματα 

στον Τύπο, τα οποία φέρουν την κυβερ-
νητική πλειοψηφία να προσανατολίζεται 
στην κεκλεισμένων των θυρών συζή-
τηση του πορίσματος της εξεταστικής 
επιτροπής για τη διερεύνηση «της υπόθε-
σης της παραβίασης του απορρήτου των 
επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
– Κινήματος Αλλαγής και ευρωβουλευτή 
κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαι-
ωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού 
του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, 
την παράνομη χρήση αυτού στην ελληνική 
επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη 
ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου 
φυσικού ή νομικού προσώπου».

Αρχίζει στην αρμόδια διαρκή επιτροπή 
της Βουλής η συζήτηση του προσχεδίου 
του προϋπολογισμού των εσόδων και 
των εξόδων του κράτους για το οικονο-
μικό έτος 2023.

13 Οκτωβρίου
Συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή για 
τη διερεύνηση «της υπόθεσης της παρα-
βίασης του απορρήτου των επικοινωνιών 
του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος 
Αλλαγής και ευρωβουλευτή κ. Νίκου 
Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία 
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Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα 
παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο 
λογισμικό predator, την παράνομη χρήση αυτού 
στην ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την 
ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου 
φυσικού ή νομικού προσώπου», και εγκρίνει, 
κατά πλειοψηφία, το πόρισμά της, στο οποίο 
θα περιληφθούν και τα συμπεράσματα των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η συζήτησή του 
στην Ολομέλεια της Βουλής προγραμματίζεται 
την 21η Οκτωβρίου 2022 και θα είναι δημόσια, 
το πόρισμα όμως δεν θα δημοσιοποιηθεί, αλλά 
θα δοθεί στους βουλευτές η δυνατότητα να το 
διαβάσουν, προσερχόμενοι σε ειδικό γραφείο.

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία, με εκα-
τόν ογδόντα (180) έναντι ενενήντα εννέα (99) 
ψήφων, η άρση της ασυλίας του βουλευτή του 
Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς – 
Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Υπουργού Ν. 
Παππά για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιό-
ποινη πράξη της ψευδούς κατάθεσης, κατ’ εξα-
κολούθηση, στην προανακριτική επιτροπή που 
εξέτασε την υπόθεση των παρεμβάσεων του Δ. 
Παπαγγελόπουλου στη Δικαιοσύνη. 

14 Οκτωβρίου
Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής η επί-
καιρη ερώτηση του Αλ. Τσίπρα στον Πρωθυ-
πουργό για την ακρίβεια. 

21 Οκτωβρίου
Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το 
πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τη 
διερεύνηση «της υπόθεσης της παραβίασης 
του απορρήτου των επικοινωνιών του Προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και 
ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και 
από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επι-
βεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού 

του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την 
παράνομη χρήση αυτού στην ελληνική επικρά-
τεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών 
του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομι-
κού προσώπου». 

23 Οκτωβρίου
Δημοσιεύματα στο εβδομαδιαίο Τύπο φέρουν την 
κυβέρνηση να εξετάζει εάν το αμάχητο τεκμήριο 
της πρότ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 54 Σ., σύμ-
φωνα με το οποίο «τα αποτελέσματα της απογρα-
φής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα 
στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο 
ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής 
της», υπολογίζεται από τη δημοσίευσή τους. 

24 Οκτωβρίου
Ο Υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπερίτρης, σε 
συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, μεταξύ 
άλλων αναφέρει: «Δυστυχώς, δεν υπάρχουν 
οι πολιτικές συναιρέσεις, ώστε να μπορούμε να 
μιλούμε με άνεση, όπως θα συνέβαινε σε άλλες 
χώρες, για την απλή αναλογική. Η εποχή της 
κρίσης στην οποία ζούμε απαιτεί γρήγορα αντα-
νακλαστικά, χρειάζεται μια κυβέρνηση που να 
μπορεί με πολύ γρήγορη και ισχυρή εντολή να 
δίνει λύσεις … Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος 
της τετραετίας με την απογραφή του 2021, από 
μια πρώτη εκτίμηση φαίνεται ότι δεν θα υπάρ-
ξουν μεγάλες, αλλά σημειακές, αλλαγές στις 
εκλογικές περιφέρειες». Εξάλλου, ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, επαναλαμβάνει ότι: «Η επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση θα γίνει με βάση την καινούργια 
απογραφή». 

Με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βου-
λής η Φ. Μπακαδήμα, βουλευτής στη βασική 
εκλογική περιφέρεια Β΄ Πειραιά, του ανακοι-
νώνει την αποχώρησή της από την κοινοβου-
λετική ομάδα του ΜέΡΑ25 και την ανεξαρτη-
τοποίησή της.



78

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ (ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 5

25 Οκτωβρίου
Ο Ανδρ. Πάτσης, βουλευτής στη βασική εκλο-
γική περιφέρεια Γρεβενών, δίνει εξηγήσεις στον 
γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της 
Νέας Δημοκρατίας για τις καταγγελίες σε βάρος 
του σχετικά με τις επαγγελματικές του δραστη-
ριότητες στην εξαγορά κόκκκινων δανείων και 
τη σύναψη συμβάσεων παροχής νομικών υπη-
ρεσιών με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Οι εξηγή-
σεις του, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του γραφείου του Πρωθυπουργού, «δεν κρί-
νονται επαρκείς και οι δραστηριότητές του δεν 
συνάδουν ούτε με τη βουλευτική ιδιότητα ούτε 
και με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας» και με 
απόφαση του Κ. Μητσοτάκη διαγράφεται από 
την κοινοβουλευτική ομάδα της πλειοψηφίας. 

Η αποστροφή του λόγου της Β. Βλάχου, 
εισαγγελέως που εποπτεύει την Εθνική Υπηρε-
σία Πληροφοριών, κατά την ακρόασή της στην 
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας ότι «θα παρακολουθούσε με την υπογραφή 
της ακόμη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
εάν πήγαινε να πουλήσει την πατρίδα» προκαλεί 
την έντονη αντίδραση των μελών της επιτρο-
πής βουλευτών του Συνασπισμού της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία και 
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος – 
Κίνημα Αλλαγής.

2 Νοεμβρίου
Σε κοινή συνεδρίαση των συναρμόδιων, πέντε 
συνολικά, διαρκών επιτροπών της Βουλής 
συζητείται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της κυβέρ-
νησης «για την πρόληψη και τη θωράκιση των 
ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς επί-
σης τη γρήγορη διερεύνηση των σχετικών υπο-
θέσεων με στόχο την υποδειγματική καταδίκη 
των ενόχων και την περίθαλψη των θυμάτων». 
Στη συζήτηση παίρνουν μέρος ο Πρωθυπουρ-
γός, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας και ο επικεφαλής της κοινο-

βουλευτικής ομάδας του Πανελληνίου Σοσιαλι-
στικού Κινήματος – Κίνημα Αλλαγής.

3 Νοεμβρίου
Τα μέλη της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνά τις παρα-
κολουθήσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών 
ευρωβουλευτών, συναντάται με τον Υπουργό 
Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, τον πρόεδρο και 
εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων 
που συμμετείχαν στην εξεταστική επιτροπή για 
τη διερεύνηση «της υπόθεσης της παραβίασης 
του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και ευρωβου-
λευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από άλλα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα 
παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο 
λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού 
στην ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την 
ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου 
φυσικού ή νομικού προσώπου». Ο Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος – 
Κίνημα Αλλαγής Ν. Ανδρουλάκης με γραπτό 
υπόμνημα διατυπώνει τις απόψεις του για την 
υπόθεση της παρακολούθησης των τηλεφωνι-
κών του επικοινωνιών. 

Η επιτροπή ελέγχου των δηλώσεων περι-
ουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) διαπιστώ-
νει ανακρίβειες στα δηλωθέντα από τον Ανδρ. 
Πάτση ακίνητα και, λόγω έλλειψης παραστα-
τικών, στο υπόλοιπο των δανειακών του υπο-
χρεώσεων για τις χρήσεις 2019 και 2020, 
καθώς επίσης στα εισοδήματα της συζύγου 
του και αποφασίζει, ομόφωνα, την παραπομπή 
του ανεξάρτητου, πλέον, βουλευτή στη δικαι-
οσύνη. Το μέλος της επιτροπής, αντιεισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου, είχε εισηγηθεί «την 
άρση του τραπεζικού, του φορολογικού και του 
χρηματιστηριακού απορρήτου του ελεγχόμε-
νου, προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η εν 
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γένει δραστηριότητά του, σύμφωνα με τα δημο-
σιεύματα, και η ενδεχόμενη σύναψη συμβάσεων 
με το Ελληνικό Δημόσιο, κατά παράβαση του 
άρθρου 57 του Συντάγματος, και την αποστολή 
των σχετικών ευρημάτων στα αρμόδια όργανα, 
με την ολοκλήρωση του ελέγχου, μετά την 
άρση». Εξάλλου, ο εισαγγελέας οικονομικού 
εγκλήματος διενεργεί προκαταρκτική εξέταση 
για την τέλεση από τον βουλευτή των αξιό-
ποινων πράξεων της φοροδιαφυγής και του 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς επίσης 
κάθε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδι-
κήματος και, συγκεκριμένα, εάν υπάρχει σχέση 
τους με υπεράκτιες εισπρακτικές εταιρείες ή 
αγοράς κόκκινων δανείων.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος – Κίνημα 
Αλλαγής ζητούν από τον πρόεδρο της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
την άμεση σύγκλησή της, προκειμένου να εξε-
τάσει όσους φέρονται να σχετίζονται με το 
κακόβουλο λογισμικό Predator, περιλαμβανο-
μένου του πρώην Γενικού Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. 

4 Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία ζητά 
από την κυβέρνηση «τέσσερις minimum ενέρ-
γειες για την αδιάβλητη διεξαγωγή των επόμε-
νων εκλογών» και, συγκεκριμένα, την καθολική 
απαγόρευση της εμπορίας κάθε κακόβουλου 
λογισμικού στη χώρα, την άμεση αντικατά-
σταση του Διοικητή και της Εισαγγελέως που 
εποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, 
καθώς επίσης τη δέσμευση ότι με την επίσημη 
έναρξη της προεκλογικής περιόδου θα διορι-
στεί, με διακομματική συναίνεση, υπηρεσιακός 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που θα έχει 
αυτονόητα την αρμοδιότητα της Εθνικής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών και όλων των υπηρε-

σιών της Ελληνικής Αστυνομίας που διαθέτουν 
σύστημα παρακολουθήσεων.

5 Νοεμβρίου
Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό 
σταθμό και απαντώντας στην ερώτηση για τη 
στάση του κόμματός του την επομένη ημέρα 
των γενικών βουλευτικών εκλογών, ο Πρόεδρος 
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος – 
Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει: «Εγώ δεσμεύομαι 
στον ελληνικό λαό ότι από την πρώτη εκλογική 
διαδικασία, με την απλή αναλογική, θα έχουμε 
σταθερότητα, αν η παράταξή μας έχει ισχυρή 
εντολή. Αν έχω μεγάλη δύναμη, γιατί αν δεν την 
έχω δεν πρόκειται να μπω σε αυτήν τη συζήτηση, 
θα πούμε στον Ελληνικό λαό ότι μπορούμε να 
επιβάλουμε αυτά τα πρόσωπα που θεωρούμε ότι 
έχουν πολιτικό ήθος και επάρκεια και να ασκή-
σουν σε Υπουργεία–πυλώνες αυτήν την πολιτική. 
Αν το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ πάρει ισχυρό ποσοστό, 
η χώρα δεν θα μπει σε περισσότερες εκλογικές 
περιπέτειες».

6 Νοεμβρίου
Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του σε ιδιω-
τικό τηλεοπτικό σταθμό, την επομένη του πρω-
τοσέλιδου δημοσιεύματος κυριακάτικης αντιπο-
λιτευόμενης εφημερίδας με τη λίστα προσώπων 
που φέρονταν να παρακολουθούνταν οι τηλε-
φωνικές τους επικοινωνίες από το κακόβουλο 
λογισμικό Predator, ο Πρωθυπουργός, μεταξύ 
άλλων, επισημαίνει: «Παράνομα λογισμικά υπάρ-
χουν περίπου 500 αυτή τη στιγμή στην αγορά. 
Υπάρχουν ξένες δυνάμεις που τα διαθέτουν. Υπάρ-
χουν, ενδεχομένως, οικονομικοί παράγοντες και 
εκτός της χώρας που θα τα διέθεσαν, που τα διέ-
θεταν ή που θα ήθελαν να τα διαθέσουν. Δεν είναι 
μια εύκολη υπόθεση η διασφάλιση του απορρή-
του … Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δική του 
(του κ. Τσίπρα) είναι η στρατηγική να βουλιάξει 
τον τόπο στη λάσπη και σε μια απίστευτη συζή-
τηση, όπου πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι δεν 
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είμαστε ελέφαντες και δεν πρέπει να αποδείξει 
αυτός, ο οποίος μας κατηγορεί, ότι οι κατηγο-
ρίες του στοιχειωδώς ευσταθούν … Άνθρωποι 
έφυγαν από τις θέσεις τους, διότι είχαν την 
πολιτική ευθύνη της εποπτείας αυτής της δια-
δικασίας. Διαπιστώσαμε κενά στα συστήματα 
αυτά και είμαστε έτοιμοι να τα διορθώσουμε … 
Αν ο κ. Τσίπρας θέλει πραγματικά να πάμε στη 
Βουλή και να αναμετρηθούμε, έχει την ευκαιρία 
να το κάνει. Εάν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση 
δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της πλειο-
ψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, τον προκαλώ να 
καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρ-
νησης. Να συζητήσουμε εφ’ όλης της ύλης και 
η Βουλή να τοποθετηθεί, εάν εξακολουθεί να 
εμπιστεύεται αυτήν την κυβέρνηση και αυτόν 
τον Πρωθυπουργό … Οφείλω να οδηγήσω τη 
χώρα με ασφάλεια σε εκλογές και δεν πρόκειται 
να δεχθώ καμία προϋπόθεση για να μπορέσουμε 
να κινηθούμε σε εκλογές πέραν αυτών που ορί-
ζει το Σύνταγμα. Οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος 
της τετραετίας και το εκλογικό δίλημμα θα είναι 
“μπροστά ή πίσω”. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα 
μας υποδείξει τις όποιες δυνατότητες συνεργα-
σίας. Οι δεύτερες κάλπες θα καθορίσουν τους 
κυβερνητικούς σχηματισμούς, εάν θα είμαστε 
μόνοι μας, εφόσον κερδίσουμε τις εκλογές, ή αν 
θα χρειαστεί να συμμαχήσουμε με άλλο κόμμα. 
Ο χρόνος μπορεί να γιατρέψει πολλά, μπορεί και 
όχι, αλλά το εκλογικό σώμα είναι αυτό το οποίο 
θα επιλέξει … Όταν επιλέγουμε εκατοντάδες 
υποψηφίους μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες. 
Οφείλουμε να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί για να 
σιγουρευτούμε ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί, 
ενδεχομένως, να έχουν άλλες επαγγελματικές 
προτεραιότητες, που δεν συνάδουν με την πολι-
τική, να μην τοποθετούνται στα ψηφοδέλτια …».

Με επίκαιρη ερώτησή του στον Πρωθυ-
πουργό ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία 
του ζητά να δεσμευτεί ενώπιον της λαϊκής αντι-
προσωπείας ότι «το σύνολο ή μέρος των προσώ-

πων, που με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας 
Documento φέρονται ως στόχοι παρακολούθη-
σης από το κακόβουλο λογισμικό Predator, δεν 
ήταν παράλληλα και στόχοι παρακολούθησης 
υπό τη δική σας (του) πολιτική εποπτεία ΕΥΠ, 
όπως είχε συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις με 
τον κ. Ν. Ανδρουλάκη και τον κ. Θ. Κουκάκη», και 
τον καλεί να απαντήσει, εάν «σκοπεύε(τε)ι να 
δώσε(τε)ι τη θεσμική δυνατότητα στα πρόσωπα 
της εν λόγω λίστας να απευθυνθούν στην ΑΑΔΕ, 
προκειμένου να μπορέσουν να διαπιστώσουν εάν 
είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ 
με τη “νόμιμη” διαδικασία της επισύνδεσης κατό-
πιν εισαγγελικής διάταξης». 

8 Νοεμβρίου
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά από τον 
πρόεδρό της την άμεση σύγκληση της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 
προκειμένου να διερευνηθούν τα σχετικά με τις 
υποκλοπές, σύμφωνα με τα αιτήματα και άλλων 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, και καταθέτει 
συμπληρωματικό κατάλογο προσώπων που 
πρέπει να κληθούν σε ακρόαση, επειδή είχαν 
σχέση με τις συνακροάσεις του τηλεφωνικού 
κέντρου στα γραφεία του κόμματος.

9 Νοεμβρίου
Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής απο-
φασίζει –μετά την υποβολή συγκλινόντων αιτη-
μάτων από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του 
Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς – 
Προοδευτική Συμμαχία, του Πανελληνίου Σοσι-
αλιστικού Κινήματος – Κίνημα Αλλαγής και του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος– να κλη-
θούν σε ακρόαση από την Ειδική Μόνιμη Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρώην Γενι-
κός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας του 
Πρωθυπουργού και στελέχη των εταιρειών 
που φέρονται να εμπορεύονται κακόβουλα 
λογισμικά παρακολούθησης τηλεφωνικών επι-
κοινωνιών. 
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14 Νοεμβρίου
Απευθυνόμενος στα μέλη της Πολιτικής Γραμ-
ματείας της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουρ-
γός, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «…Η προεκλο-
γική περίοδος για τις εκλογές του 2023 ξεκί-
νησε στις 8 Ιουλίου 2019, γιατί η καλύτερη προ-
ετοιμασία εκλογών είναι το πλούσιο έργο που 
έχουμε παράγει στα 3,5 χρόνια. Βασικός στόχος 
μας είναι η αυτοδύναμη Ελλάδα με πρωταγωνί-
στρια τη ΝΔ … Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο στις 
δημοκρατίες. Η Δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει. 
Για να μην υπάρχουν σκιές και να διαλυθούν τα 
νέφη τοξικότητας που μολύνουν την πολιτική 
ατμόσφαιρα».

18 Νοεμβρίου 
Συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση η σύνθεση 
του Ειδικού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου 
έχει παραπεμφθεί ο πρώην Υπουργός Επι-
κρατείας Ν. Παππάς, για το πλημμέλημα της 
παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση του 
διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, και 
ο εκδότης Χρ. Καλογρίτσας για το, επίσης, 
πλημμέλημα της συνέργειας στο παραπάνω 
αδίκημα.

 
21 Νοεμβρίου
Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στη Βουλή 
τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξό-
δων του κράτους για το οικονομικό έτος 2023.

23 Νοεμβρίου
Αρχίζει στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βου-
λής η συζήτηση του προϋπολογισμού εσόδων 
και των εξόδων του κράτους για το οικονομικό 
έτος 2023.

25 Νοεμβρίου
Ολοκληρώνεται η συζήτηση στην αρμόδια 
διαρκή επιτροπή της Βουλής του προϋπολογι-
σμού των εσόδων και των εξόδων του κράτους 
για το οικονομικό έτος 2023.

26 Νοεμβρίου
Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια επίσκεψης 
του στην Καλλιθέα σε δηλώσεις του αναφέ-
ρει: «Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές, δικαιολογη-
μένα θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική 
ευθεία για τις εκλογές του 2023 … και η Νέα 
Δημοκρατία θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη».

Ο Κ. Τζαβάρας, βουλευτής της συμπολίτευ-
σης στη βασική εκλογική περιφέρεια Ηλείας, 
ζητά με επιστολή του από τον πρόεδρο της Ειδι-
κής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
να τον αντικαταστήσει στη σύνθεση των μελών 
της κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή 
της, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, στην οποία έχει, 
μεταξύ άλλων, κληθεί να καταθέσει ο πρώην 
Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας 
του Πρωθυπουργού. Θα αντικατασταθεί από 
τον Γ. Βλάχο, βουλευτή στη βασική εκλογική 
περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Σε δηλώσεις 
του τις προηγούμενες ημέρες, ο αντικαταστα-
θείς βουλευτής είχε κάνει λόγο για εισαγγελείς, 
οι οποίοι «αντί να κάθονται και να κλώθουν, καλό 
θα είναι να βγουν στη δράση». Ο Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου χαρακτηρίζει τις δηλώσεις 
«εντελώς άστοχες και άδικες που ενσπείρουν 
ανησυχία και αμφιβολίες στους πολίτες».

28 Νοεμβρίου
Ο Κ. Μητσοτάκης, στη συνάντησή του στο Λον-
δίνο με τον επικεφαλής διεθνούς επενδυτικού 
οίκου, αναφέρει: «Πάντα πίστευα ότι χρειάζεσαι 
δύο πλήρεις θητείες στην Ελλάδα, ώστε πραγμα-
τικά να “αλλάξεις σελίδα” και να ανέβεις επίπεδο 
στην αντίληψη που υπάρχει για τη χώρα».

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Γενικής 
Γραμματείας του Πρωθυπουργού εμφανίζε-
ται ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας και, απαντώντας σε 
ερωτήσεις των μελών της δίχως να επικαλεστεί 
το απόρρητο, ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε αυτο-
βούλως, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, 
ούτε ο ίδιος ούτε και ο Πρωθυπουργός τελού-
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σαν σε γνώση των νομίμων επισυνδέσεων της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καμία δημό-
σια υπηρεσία δεν έχει αποκτήσει και δεν έχει 
κάνει χρήση κακόβουλου λογισμικού παρακο-
λούθησης. Αντιθέτως, δεν εμφανίστηκαν για να 
καταθέσουν τα, επίσης, προσκληθέντα στελέχη 
εταιρειών που φέρονται να εμπορεύονται κακό-
βουλα λογισμικά παρακολούθησης τηλεφωνι-
κών επικοινωνιών.

2 Δεκεμβρίου
Ο Πρωθυπουργός συναντάται με την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και την ενημερώνει για τις τρέ-
χουσες πολιτικές εξελίξεις. Κατά την έναρξη της 
συνάντησής τους και αναφερόμενος στις τρά-
πεζες επισημαίνει ότι «…θα έχουν υψηλή κερδο-
φορία … έχουν στηριχθεί πολύ … είμαι σίγουρος 
ότι θα καταλήξουμε σε μια θετική λύση για τους 
δανειολήπτες» και η Κ. Σακελλαροπούλου απα-
ντά ότι οι τράπεζες πρέπει να παίξουν σημαντικό 
ρόλο, «έστω και πιεζόμενες, ρίχνοντας ιδιαίτερο 
βάρος στα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας».

5 Δεκεμβρίου
Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από την 
Αρκαδία όπου περιοδεύει, θέτει το δίλημμα των 
επόμενων εκλογών ως εξής «ή δεύτερη φορά 
στη συμφορά ή δεύτερη εντολή στην προκοπή», 
προσθέτοντας «δεν θα επιτρέψω παιγνίδια με 
τις Ένοπλες Δυνάμεις και δεν θα δεχθούμε μαθή-
ματα από αυτούς που είναι η θλιβερή εξαίρεση … 
Δεν μπορούν όλα να γίνονται εργαλεία στο όνομα 
κάθε πρόσκαιρου κομματικού συμφέροντος … Η 
πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει 
τη χώρα». 

Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία επισκέ-
πτεται τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μετά 
το πέρας της συνάντησής τους δηλώνει: «Οι απο-
καλύψεις των τελευταίων μηνών για τη μετατροπή 
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε παραθε-
σμικό παράκεντρο παρακολούθησης πολιτικών 

αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, 
δημοσιογράφων επιχειρηματιών, ακόμη και δικα-
στών, αποτελούν μεγάλη πληγή για την ίδια τη 
δημοκρατία. Η παρακολούθηση των αρχηγών των 
Ενόπλων Δυνάμεων θέτει σε διακινδύνευση την 
ίδια την εθνική μας ασφάλεια. Έχουμε όλοι ευθύνη 
να μην αφήσουμε αυτή τη βαριά σκιά να πλανά-
ται πάνω από το πολιτικό μας σύστημα και από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις. Όλοι έχουμε ευθύνη για την 
αναζήτηση των στοιχείων, των αποδείξεων, για 
τη διαλεύκανση αυτής της δύσοσμης υπόθεσης 
και την αποκλειστική ευθύνη για να χυθεί άπλετο 
φως την έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη … Θέλω να 
ελπίζω και ελπίζω ότι σε αυτή τη χώρα οι θεσμοί 
της Δημοκρατίας λειτουργούν ακόμα. Θέλω επί-
σης να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στο θεσμό 
της Ελληνικής Δικαιοσύνης». 

Κατά την ακρόαση των φορέων από την 
αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής, η οποία 
επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου με τις τρο-
ποποιήσεις της νομοθεσίας για το απόρρητο 
των επικοινωνιών, ο Χρ. Ράμμος, Πρόεδρος 
της συνταγματικά κατοχυρωμένης ομώνυμης 
αρχής, εκφράζει την αντίθεσή του στη ρύθ-
μιση που αφαιρεί την αρμοδιότητα ενημέρωσης 
θιγέντος από την Αρχή και την αναθέτει σε τρι-
μελές όργανο, στο οποίο συμμετέχουν ο Διοι-
κητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και 
ο εισαγγελέας που την εποπτεύει, θεωρεί ότι 
η συμμετοχή τους το «καθιστά μη ανεξάρτητο» 
και ζητά η γνωστοποίηση στον θιγέντα να είναι 
άμεση, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋπο-
θέσεις, και να περιλαμβάνει τον λόγο και την 
αιτιολογία της πρωτοβουλίας. Εξάλλου, ο Πρό-
εδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα αναφέρει ότι το νομοσχέ-
διο περιέχει διατάξεις που θίγουν τον πυρήνα 
των ατομικών δικαιωμάτων.

8 Δεκεμβρίου
Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Συνα-
σπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προο-
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δευτική Συμμαχία παίρνουν τον λόγο και αντι-
παρατίθενται κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια 
της Βουλής του σχεδίου νόμου με τις τροπο-
ποιήσεις της νομοθεσίας για το απόρρητο των 
επικοινωνιών.

13 Δεκεμβρίου
Αρχίζει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση 
του προϋπολογισμού των εσόδων και των εξό-
δων του κράτους για το οικονομικό έτος 2023.

16 Δεκεμβρίου
Ο Γ. Κύρτσος, ανεξάρτητος βουλευτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει εκλεγεί με 
τον συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας, και ο Τ. 
Τέλογλου, δημοσιογράφος, ζητούν εγγράφως 
από την Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών να τους πληροφορήσει εάν έχουν 
τεθεί υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών. Μετά την υποβολή του 
αιτήματός τους, επιθεωρητές της Αρχής επι-
χειρούν, δίχως όμως αποτέλεσμα, να διενερ-
γήσουν έλεγχο σε ιδιωτική εταιρεία – πάροχο 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ο Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, από τον οποίο ζητήθηκε να 
διατυπώσει γνώμη για τη νομιμότητα της πρω-
τοβουλίας, διευκρινίζει ότι η γνώμη του δεν 
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά προτίθεται να 
αναθέσει άμεσα σε αντιεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου να επεξεργαστεί γνωμοδότηση, με βάση 
το ισχύον νομικό πλαίσιο, που θα καταλαμβάνει 
όλους τους παρόχους.

17 Δεκεμβρίου
Η Ολομέλεια της Βουλής –με εκατόν πενήντα 
έξι (156) ψήφους, δηλαδή τόσες όσοι οι βου-
λευτές της συμπολίτευσης, έναντι εκατόν σαρά-
ντα τριών (143)– ψηφίζει τον προϋπολογισμό 
των εσόδων και των εξόδων του κράτους για 
το οικονομικό έτος 2023.

Στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της ετή-
σιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης 

Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «…Είναι 
βέβαιο ότι αν μελετήσουμε σωστά και ψύχραιμα 
αυτά τα γεγονότα, ασφαλώς και θα αντλήσουμε 
πολύτιμα και χρήσιμα συμπεράσματα για τον 
τρόπο και τη μέθοδο των ξένων δικαστικών 
Αρχών. Και δεν μπαίνω στον πειρασμό να σχο-
λιάσω τις δηλώσεις του Βέλγου εισαγγελέα που 
χειρίζεται την υπόθεση μιας χώρας που δεν κατη-
γορείται για δημοκρατικό έλλειμμα. Τι δήλωσε; 
“Χωρίς τις υποκλοπές δεν αντιμετωπίζεται το 
έγκλημα”. Επομένως, κάθε προσπάθεια υποβάθ-
μισης της χώρας μας με τον τρόπο αυτό, δηλαδή 
στην εύκολη σύγκριση των Ελληνικών δικαστι-
κών αρχών με τις δικαστικές Αρχές του Βελγίου, 
υπό διαφορετικά δικονομικά συστήματα, είναι 
τουλάχιστον άδικη. Κάθε χώρα κινείται με το δικό 
της δικαστικό σύστημα και με τους δικούς της 
μηχανισμούς. Δεν είναι ανεκτές οι συμπεριφορές 
κάποιων άλλων, κατά κανόνα εκτός Δικαιοσύνης, 
που δήθεν κόπτονται για το καλό της … Δεν είναι 
δυνατόν μια μερίδα του Τύπου, εκμεταλλευόμενη 
έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο 
περί Τύπου, να στρέφεται και να βυσσοδομεί 
όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του 
δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις 
υποδείξεις της, ακόμη και τις επιταγές της … Δεν 
είναι άξιοι να φέρουν τον κάποτε άκρως τιμη-
τικό τίτλο και ιδιότητα του εκδότη εφημερίδων 
ή περιοδικών. Κρατούν για τον εαυτό τους και 
μόνο ως επτασφράγιστο μυστικό το οικονομικό 
τους υπόβαθρο με βάση το οποίο έγιναν εκδότες. 
Ίσως όμως ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγ-
χος σε αυτούς τους ολίγους αποκαλύψει πολλά 
και ενδιαφέροντα σχετικά με τις επαγγελματικές 
τους δραστηριότητες … Πέραν των προβλημάτων 
στις σχέσεις μεταξύ Τύπου και Δικαιοσύνης, δεν 
πρέπει να παραθεωρείται ότι σημαντικές διαφο-
ρές αντίληψης και νοοτροπίας υπάρχουν μεταξύ 
Δικαιοσύνης και Πολιτικής, οι οποίες καταλήγουν 
σε θεσμικές συγκρούσεις μεταξύ τους και ενί-
οτε επιφέρουν αδικαιολόγητες αντιδράσεις των 
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πολιτικών κομμάτων και των στελεχών τους. Δεν 
πρέπει όμως να ξεχνούν ότι ο δρόμος που είναι 
υποχρεωμένη να ακολουθεί η Δικαιοσύνη είναι 
μονοσήμαντος, με οδηγό πάντοτε τις διατάξεις 
που η Βουλή των Ελλήνων θεσπίζει και απαιτεί 
να εφαρμοστούν, δηλαδή τις διατάξεις που ψηφί-
ζουν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα».

19 Δεκεμβρίου
Ο Πρωθυπουργός, από την Ημαθία όπου περι-
οδεύει, δηλώνει ότι «στις εξαιρετικά κρίσιμες 
εκλογές που έρχονται, είμαστε σίγουροι ότι και 
εάν χρειαστούν δύο εκλογές πάλι ο τελικός στό-
χος θα είναι ένας: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία 
για αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα … Βλέπετε ότι 
δεν ξέρουμε ποια κρίση θα μας ξημερώσει, βλέ-
πετε τις μεγάλες προκλήσεις στη γειτονιά μας, 
βλέπετε πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει στα-
θερό χέρι στο τιμόνι της χώρας».

Στο ψήφισμα που εγκρίνουν, ομόφωνα, τα 
μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
εκφράζεται η ανησυχία τους «για την προσπά-
θεια του πολιτικού συστήματος ο θεσμός της 
Δικαιοσύνης να εμπλακεί στις αντιπαραθέσεις 
των εκπροσώπων του … και τη διαρκή προσβολή 
της αρχής της Δίκαιης Δίκης που αποτελεί σημα-
ντική εγγύηση του Κράτους Δικαίου, στον βωμό 
της δημοσιότητας, δίχως στάθμιση μεταξύ του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της 
πληροφόρησης και των ατομικών δικαιωμάτων». 

20 Δεκεμβρίου
Μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, αντικείμενο του οποίου είναι 
«η στεγαστική πολιτική για τους νέους και η αξι-

οποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική 
κατοικία», η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της 
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία 
συναντάται με την Αγγ. Αδαμοπούλου, ανεξάρ-
τητη βουλευτή στη βασική εκλογική περιφέρεια 
Α΄ Αθηνών που έχει εκλεγεί με τη σημαία του 
ΜέΡΑ25. Μετά το τέλος της συνάντησής τους 
ανακοινώνεται η ένταξή της στην κοινοβουλευ-
τική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

21 Δεκεμβρίου
Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία συναντά-
ται με τη Φ. Μπακαδήμα, ανεξάρτητη βουλευτή 
στη βασική εκλογική περιφέρεια Β’ Πειραιά που 
έχει εκλεγεί με τη σημαία του ΜέΡΑ25. Μετά το 
τέλος της συνάντησή τους, ο Αλ. Τσίπρας ανα-
κοινώνει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, την ένταξή της στην κοινοβουλευτική 
ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Ο Γ. Κύρτσος, ανεξάρτητος βουλευτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει εκλεγεί με τον 
συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτει 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μήνυση σε 
βάρος του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών, της Εισαγγελέως που την εποπτεύει 
και αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας για 
την παρακολούθηση των τηλεφωνικών του επι-
κοινωνιών, ισχυριζόμενος ότι «η παραβίαση του 
απορρήτου των επικοινωνιών και η θέση μου υπό 
καθεστώς παρακολούθησης επιδρά αμέσως και 
ευθέως στη δυνατότητά μου να ασκώ ακωλύτως 
θεμελιώδη δικαιώματά μου».                             
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