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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32, του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 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» (ΦΕΚ Α΄ 180).
β) Του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισµός και βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 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.∆. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων».
δ) Του Π.∆. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259) « Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών
Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 3, του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
στ) Των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του Π.∆. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών
Κέντρων», όπως ισχύουν µε τις υπ’ αριθµ. 1124040/2112/Α0006/9.11.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1177),
1116681/1671/Α0006/20.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1607) και 1005226/75/Α0006/21.1.2002 (ΦΕΚ Β΄
60) υπουργικές αποφάσεις περί ανακαθορισµού της κατά τόπον αρµοδιότητας ορισµένων Π.Ε.Κ.
ζ) Του άρθρου 55, παρ. 5, 6, 7 και 15 υποπαράγραφος β΄, του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180)
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου − Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση − Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και

Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
η) Της υπ’ αριθµ. ∆6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (ΦΕΚ Β΄2241) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόµενων ∆.Ο.Υ.».
θ) Της υπ’ αριθµ. ∆6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (ΦΕΚ Β΄2111) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών «Αναστολή λειτουργίας ορισµένων ∆.Ο.Υ.».
ι) Της υπ’ αριθµ. ∆6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (ΦΕΚ Β΄2187) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών «Κατάργηση των Τµηµάτων Ελέγχου ∆.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου
∆.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τµηµάτων ∆ικαστικού ∆.Ο.Υ. Α΄ τάξεως και
ανακαθορισµός καθ’ ύλην αρµοδιότητας Τµηµάτων και Γραφείων των ∆.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Τάξεως».
ια) Της υπ’ αριθµ. ∆6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2151) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών «Έναρξη λειτουργίας της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.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.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Την ανάγκη αναδιοργάνωσης του ελεγκτικού µηχανισµού, αύξησης της αποτελεσµατικότητας
της φορολογικής διοίκησης, 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,
αποφασίζουµε:
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 (ΦΕΚ A΄
211), καθορίστηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203) και
ορίζουµε ότι, από την ίδια ηµεροµηνία, η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητά τους
περιέρχεται στις ∆.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. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Π.Ε.Κ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία,
περιέρχονται στις ∆.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 ∆.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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