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Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση 
του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοί
κησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης 
και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1
Γ ενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

1. Συνιστάται θέση Γ ενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί
κησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσμα
τικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δη
μόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων δια
φθοράς και της κακοδιοίκησης.

2. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:
α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώμα Επιθε- 
ωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαί
τερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου 
των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών το
πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαί
ου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη δι
οίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με 
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

β. Παρακολουθεί τη δράση του Σώματος Επιθεωρητών- 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιαίτερων Σωμά
των Επιθεώρησης και Ελέγχου του προηγούμενου εδαφί
ου. Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων 
που διενεργούνται και ενημερώνεται για τα πορίσματα 
αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει.

γ. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και 
Ελέγχου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό
ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και 
οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης.

δ. Μπορεί να διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθε
ωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους 
Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις

τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των 
οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική 
πράξη ή ως μέτοχος. Με προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου, 
όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά.

ε. Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής 
κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων 
Επιθεώρησης και Ελέγχου.

στ. Συγκαλεί και προεδρεύει του προβλεπόμενου από 
το άρθρο 8 Συντονισπκού Οργάνου Επιθεώρησης και 
Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και μπορεί να ελέγχει τραπεζικούς λο
γαριασμούς υπαλλήλωντης περ. α' μετά από παραγγελία 
του εισαγγελέα στο πλαίσιο διενεργούμενης σε βάρος 
τους προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης.

ζ. Μπορεί να ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλ
λονται στο Γ ραφείο του σχετικά με φαινόμενα κακοδιοί
κησης στους φορείς της περ. α' και στα Σώματα Ελέγχου 
αυτών.

η. Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζειτις 
σημαντικότερες υποθέσεις, που σχετίζονται με φαινόμε
να διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικα
σιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έρ
γο όλων των Σωμάτων Ελέγχου και Επιθεώρησης και Υπη
ρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και 
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των 
ανωτέρω Σωμάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύ
ρυθμη και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων υπηρε
σιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.. Η έκθεση του υπο
βάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον 
Πρόεδρο της Βουλής, και κοινοποιείται στα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημό
σιας Διοίκησης μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, 
τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρμό
διο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση συζητείται σε ειδική συνε
δρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και δημοσιεύεται σε 
σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

3.α. Γ ενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διορίζε
ται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει υψηλή 
επιστημονική κατάρτιση και απολαμβάνει ευρείας κοινω
νικής αποδοχής.

β. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επιλέ
γεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση



τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ασχο
λούνται με την εξεταζόμενη υπόθεση.

Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοι
χείων, ως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, κα
θώς επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων 
και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου 
των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και 
των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών, συνιστά αυτοτε
λές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επι
βληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περι
πτώσεις γ' έως και στ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
Υπαλληλικού Κώδικα.

β.ί. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη συμπε
ριφορά υπαλλήλου ή αιρετού οργάνου της τοπικής αυτο
διοίκησης ή μέλους διοίκησης νομικού προσώπου, η έκ
θεση επιθεώρησης - ελέγχου διαβιβάζεται από τον Ειδικό 
Γραμματέατου Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στο αρμόδιο πειθαρχικό όργα
νο, με πρόταση για την άσκηση ελέγχου κατά του υπαιτί
ου ή τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται 
σε πειθαρχικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, ο Ειδικός 
Γραμματέας μπορεί να προκαλέσει τη διενέργεια ένορ
κης διοικητικής εξέτασης, το πόρισμα της οποίας, πλή
ρως τεκμηριωμένο, του γνωστοποιείται χωρίς καθυστέ
ρηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν προκόψουν πειθαρχικές 
ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης αποτελεί δέσμια 
διοικητική ενέργεια για τα αρμόδια όργανα, η οποία εκ
δηλώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημε
ρών από την περιέλευση του πορίσματος.

ϋ. Η ανωτέρω ένορκη διοικητική εξέταση ενεργείται, κα
τά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 
127 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ19 Α') από Επιθεωρητές - Ελε
γκτές ή και Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που ορίζονται από τον Προϊστάμενο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., και έναν μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχι
στον Α' της ελεγχόμενης υπηρεσίας του Υπουργείου ή 
της Περιφέρειας που την εποπτεύει ή και άλλου Υπουρ
γείου ή Περιφέρειας, που προτείνεται αντίστοιχα από την 
υπηρεσία προέλευσής του, μέσα σε προθεσμία, η οποία 
ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του Προϊσταμένου του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η εντολή για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. εκδίδεται 
από τον προϊστάμενο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Αν παρέλθει άπρα
κτη η ανωτέρω προθεσμία, ο Προϊστάμενος τού- 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αναθέτει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. μόνο σε Επι
θεωρητές - Ελεγκτές ή και Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελε
γκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα λοι
πά, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φο
ρέα. Εάν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη εφαρμόζονται 
αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ
δικα.

Η άρνηση κατάθεσης σε διενεργούμενη, κατά τα ανω
τέρω, ένορκη διοικητική εξέταση αποτελεί αυτοτελές πει
θαρχικό αδίκημα, το οποίο επισύρει την ποινή του προ
στίμου έως τις αποδοχές έξι μηνών.

¡ϋ. Αν απάτην Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε, κατά τα ανωτέ
ρω, διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος 
από εκείνα που τιμωρούνται, κατά την παρ. 2 του άρθρου 
109 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την ποινή της οριστικής 
παύσης, ο Προϊστάμενος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ασκεί ο ίδιος την 
πειθαρχική δίωξη και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμό
διο υπηρεσιακό συμβούλιο. Αν διαπιστώνεται διάπραξη 
πειθαρχικού παραπτώματος αιρετού οργάνου της τοπι
κής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, ο φά

κελος διαβιβάζεται στο-ν Γ ενικό· Γ ραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να ασκήσει την πει
θαρχική δίωξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
ημερών από την περιέλευση της έκθεσης.

γ. Ένορκη διοικητική εξέταση μπορεί επίσης να διενερ- 
γηθεί και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετά από εισήγη
ση των Επιθεωρητών και εντολή του προϊσταμένου του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Δ.Ε. διενεργείται μό
νο από Επιθεωρητές ή Βοηθούς Επιθεωρητές του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

5. α. Μετάτοπέραςτης επιθεώρησης του ελέγχου ήτης 
έρευνας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθε
ωρητές - Ελεγκτές υποβάλλουν στον Ειδικό Γ ραμματέα 
εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία 
εκθέτουν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του 
ελέγχου και προτείνουν λύσεις ή διατυπώνουν βελτιωτι
κές προτάσεις. Ο Ειδικός Γ ραμματέας γνωστοποιείτο πό
ρισμα στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς και στις 
Υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευ
να.

β.ί. Αν κατά την κρίση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή ή Βοη
θού Επιθεωρητή - Ελεγκτή διαπιστώνονται παραβάσεις, 
που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, αυτές κα- 
ταχωρούνται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης με πρόταση 
για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης.

ϋ. Προκειμένου για διαπίστωση πειθαρχικών παραβά
σεων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 περ. 
β'του παρόντος άρθρου.

γ.ί. Εάν, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ειδικού κεφα
λαίου της ανωτέρω έκθεσης ανακύπτουν ποινικές ευθύ
νες, αντίγραφο αυτής με τα σχετικά στοιχεία κοινοποιεί
ται, από τον Ειδικό Γ ραμματέα, οπον ασκούντο την επο- 
πτεία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Εισαγγελέα Εφετών, κατά την 
πρόβλεψη του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

ϋ. Ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών διαβιβάζει το φά
κελο στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών. Σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να 
παράγγέλει στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές· και στουο 
Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτέςτου Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποί
οι στην περίπτωση αυτή ενεργούν και ώςέϊδϊκοί ανακριτι- 
κοί υπάλληλοι, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 
Η σχετική παραγγελία, με περίληψη του θέματος κοινο
ποιείται και στον αρμόδιο, κατά τόπο, Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών. Στο πλαίσιο αυτό ο εποπτεύων Εισαγγελέας 
Εφετών μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή τη συμπλήρω
ση της προκαταρκτικής ή προανακριτικής έρευνας, από 
την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας ή 
τις κατά τόπους ανακριτικές ή προανακριτικές ή Αστυνο
μικές Αρχές. Επίσης, μπορεί να κινήσει τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2713/ 
1999 (ΦΕΚ 89 Α'). Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρ
κτικής εξέτασης ή προανάκρισης, η σχηματιζόμενη δικο
γραφία διαβιβάζεται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών.

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται, το βραδύτερο εντός δι- 
μήνου, απότη λήψη της έκθεσης, να αναφέρουν στονΓενι- 
κό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Ειδικό Γ ραμμα
τέα και τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, προς 
συμμόρφωση με την έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου. Το 
αρμόδιο ή εποπτεύον Υπουργείο έχει την ευθύνη υλοποίη
σης των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιθεώ
ρησης ή ελέγχου. Οι αρχές και τα όργανα των αρμόδιων



Υπουργείων ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, που εί
ναι αποδέκτες των εκθέσεων, εφόσον από την επιθεώρηση 
ή τον έλεγχο προκύπτει ανάγκη λήψης μέτρων που εμπί
πτουν στην αρμοδιότητάτου, όπως ανάγκη παρεμβάσεων 
με νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις, υποχρε- 
ούνται να πληροφορούν εντός διμήνου απάτη λήψη της έκ
θεσης τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 
για τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν.

7. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όταν αναθέτει 
τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. οφείλει να γνωστοποιεί τούτο με πε
ρίληψη του θέματος στον αρμόδιο επιθεωρητή και στην 
υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλ
ληλος.

Άρθρο 6
Προανακριτικές αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

και δικονομικές ρυθμίσεις

1. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρη
τές - Ελεγκτές, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής 
του Σώματος, δικαιούνται να διενεργούν προκαταρκτική 
εξέταση ή προανάκριση, μετά από παραγγελία του Ει
σαγγελέα Εφετών ή του οικείου Εισαγγελέα Πλημμελειο- 
δικών, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του επόμενου άρ
θρου.

2. α. Υποθέσεις οι οποίες αφορούν αδικήματα του άρ
θρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου, τα οποία αποδίδονται 
σε υπαλλήλους τοίι άρθρου 13 α του Π.Κ. εκδικάζονται 
κατά προτίμηση.

β. Η προανάκριση στις υποθέσεις αυτές ολοκληρώνεται 
εντός τριών (3) μηνών, ενώ η κυρία ανάκριση το αργότε
ρο εντός έξι (6) μηνών.

γ.ί. Στις κακουργηματικού χαρακτήρα υποθέσεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, μόλις πε- 
ρατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλλεται από τον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, 
ο οποίος εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις 
για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατή
ριο με απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση, με πρότα
σή του, στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει σύμ
φωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 309 
έως και 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

μ. Εάν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι προκύπτουν εν
δείξεις και ότι η δικογραφία δεν πρέπει να επιστραφεί 
προς συμπλήρωση, εφόσον συμφωνεί και ο Πρόεδρος 
Εφετών, εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο με απευ
θείας κλήση ως προς όλους τους κατηγορουμένους και 
για τα συναφή πλημμελήματα.

δ. Προκειμένου για υποθέσεις, σε βαθμό πλημμελήμα
τος, είτε μετά την περάτωση της προανάκρισης, είτε και 
χωρίς τη διενέργεια αυτής, ο αρμόδιος Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικών εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο, 
με απευθείας κλήση στη συντομότερη δυνατή δικάσιμο.

3. Στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης η 
ανάκριση για τα εγκλήματα του άρθρου 2 παρ. 3 του πα
ρόντος νόμου διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους 
ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση μόνο αυτών των 
εγκλημάτων.

Δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής, εκκρεμής 
πειθαρχική διαδικασία, η οποία είναι συναφής με τη δικα
ζόμενη υπόθεση. ν ,

4. α. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, όταν ασκεί ποινι
κή δίωξη σε υποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου

οφείλει να γνωστοποιεί την ποινική δίωξη, με περίληψη 
του θέματος στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και στην αρμόδια υπηρεσία 
στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

β. Οι Γραμματείς των δικαστηρίων ή δικαστικών συμ
βουλίων, οφείλουν να διαβιβάζουν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στην 
υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος τα 
παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα του πρώτου 
και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και τις 
πρωτόδικες, τελεσίδικες και αμετάκλητες καταδικαστι- 
κές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν τις υποθέ
σεις αυτές.

Άρθρο 7
Δικαστική Εποπτεία

1. α. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ασκεί την εποπτεία 
εφαρμογής του παρόντος νόμου για όσες ρυθμίσεις σχε
τίζονται με θέματα ποινικής ευθύνης υπαλλήλων.

β. Πέραν των αρμοδιοτήτων, κατά τις προβλέψεις του 
άρθρου 5 παρ. 5 περ. γ' και των επόμενων παραγράφων, 
παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες, σε κάθε περίπτωση που 
ζητείται η συνδρομή του από τον Προϊστάμενο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, εφόσον κατά 
τη διενέργεια Επιθεώρησης, Ελέγχου ή έρευνας ανακύ
πτουν ποινικές ευθύνες.

2 .0  αρμόδιος, κατά τόπο, Εισαγγελέας Εφετών, ή ο κα
τά παραγγελίαν αυτού Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών 
ασκεί εποπτεία στις προκαταρκτικές έρευνες ή προανα
κρίσεις που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές -Ελε
γκτές και τους Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Ειδικότερα στην εποπτεία αυτή περιλαμβάνε
ται και το δικαίωμα να παραγγέλλει τη διενέργεια προκα
ταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, να λαμβάνει γνώση 
των υποθέσεων, που έχουν ποινικό χαρακτήρα, να παρα
κολουθεί την πορεία τους, να παρέχει οδηγίες, να δίδει 
παραγγελίες σε άλλες προανακριτικές ή Αστυνομικές Αρ
χές του κράτους, να ζητεί από αυτές τη συνδρομή τους ή 
τη συμπλήρωση των ερευνών που κάνει το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., να 
παρίσταται κατά τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων 
και να ασκεί τα δικαιώματα του άρθρου 6 του Ν. 2713/ 
1999 (ΦΕΚ89 Α').

3. Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών υποβάλλουν, ανά εξάμη
νο, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, αναλυτική κατά
σταση των εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 2α' 
του προηγούμενου άρθρου. Από τις καταστάσεις αυτές 
πρέπει να προκύπτει η τήρηση των προθεσμιών της περί
πτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Επίσης, μνη
μονεύονται σε αυτές τα ονοματεπώνυμα των κατηγορου
μένων, οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ή υπηρετού
σαν, τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται, το 
δικονομικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές δικο
γραφίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Άρθρο 8
Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης 

και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)
1. Το συσταθέν με το άρθρο 8α'του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 

59 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 14 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'), Συντονιστικό 
Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) έχει σκοπό 
την παρακολούθηση και το συντονισμό της Επιθεώρησης 
και του Ελέγχου από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και από όλα τα ιδιαίτε
ρα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
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