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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.-

Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32, του ν.1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος

και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19
του ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 55, παρ. 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση –
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» (A’ 180).
β) Του άρθρου 20, παρ. 2, του ν.2469/1997 (Α38) «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
γ)

Του

π.δ.

185/2009

(Α

213)

«Ανασύσταση

του

Υπουργείου

Οικονομικών,

συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας –
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
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δ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) « Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών
Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 3, του ν. 2343/1995 (Α’211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
στ) Των άρθρων 1,3,4 και 5 του π.δ.280/1997 (Α’ 203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών
Κέντρων»,

όπως

ισχύουν

με

τις

αριθμ.

1124040/2112/Α0006/9-11-1998

(Β’

1177),

1116681/1671/Α0006/20-12-2000 (Β’ 1607) και 1005226/75/Α0006/21-1-2002 (Β’ 60)
υπουργικές αποφάσεις περί ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων ΠΕΚ.
ζ) Του άρθρου 55, παρ. 5, 6, 7 και 15 υποπαράγραφος β’, του ν.4002/2011 (Α180)
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και
τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
η) Της αριθμ. Δ6Α1133062ΕΞ2011/21-9-2011 (Β’2241) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.».
θ) Της αριθμ. Δ6Α 1131253ΕΞ2011/20-9-2011 (Β’ 2111) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
ι) Της αριθμ. Δ6Α1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β’2187) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και των Γραφείων
Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α τάξεως
και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’
Τάξεως ».
ια) Της αριθμ. Δ6Α 1133675ΕΞ2011/23-9-2011 (Β’2151) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων
Επιχειρήσεων».
ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2.-

Την

ανάγκη

αναδιοργάνωσης

του

αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης,

ελεγκτικού
της

μηχανισμού,

αύξησης

της

μείωσης του λειτουργικού κόστους

αυτής, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.
3.-

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.-

Αναστέλλουμε, από 1η Φεβρουαρίου 2012 τη λειτουργία των Περιφερειακών

Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
2343/1995 (Α’ 211), καθορίσθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 280/1997 (Α’ 203)
και ορίζουμε

ότι, από την ίδια ημερομηνία, η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους
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περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ., από τις οποίες έχει αποσπασθεί, κατά το μέρος της καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων
που επήλθαν με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρονται στις περιπτώσεις
στ’, η’. θ’, ι’ και ια’ του προοιμίου της παρούσας απόφασης.
2.λειτουργία,

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Π.Ε.Κ. των οποίων αναστέλλεται η
περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ.,

στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ΄ύλην

αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.
3.- Οι εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και το φυσικό και το μαγνητικό αρχείο των Π.Ε.Κ.,
μεταφέρονται, από την ημερομηνία αναστολής της λειτουργία αυτών, στις καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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