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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

Αθήνα 25Φεβρουαρίου2019 

Στις25.02.2019 συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων η 

επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής κ. Πάνου Σκουρολιάκου με 

θέμα την«Φημολογούμενη Καταργηση της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών». 

Ο κ. Σκουρολιάκοςστηνπρωτολογία του, ανέλυσε την αγωνία της τοπικής 

κοινωνίας του Δήμου Αχαρνών  μετά την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων για την κατάργηση- συγχώνευση  35 καταστημάτων στην 

περιοχή της Αττικής τoν Φεβρουάριο του 2018. Επίσης τόνισε πως από το 2013 

καταργήθηκε το δικαστικό και το επιχειρηματικό τμήμα της εφορίας,  ενώ 

παράλληλα εντείνονται οι φήμες πως η ΔΟΥ Αχαρνών είτε θα μεταφερθεί στο 

κατάστημα της ΔΟΥ Ελευσίνας ή στο κατάστημα της ΔΟΥ Παλλήνης. Με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονα λειτουργικά και κοινωνικά προβλήματα 

διότι αν εφαρμοσθεί  η συγκεκριμένη απόφαση,  ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος 

της Αττικής και ο μεγαλύτερος δήμος της Ανατολικής Αττικής μένει χωρίς 

εφορία.  

Κλείνοντας την πρωτολογία του ανέδειξε τα έντονα κοινωνικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αχαρνών τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα 

προβλήματα παραβατικότητας  και ζήτησε από την αρμόδια Υπουργό όχι μόνον 

να μην καταργηθεί το κατάστημα της Δ.Ο.Υ. αλλά να αναβαθμιστεί και η 

υφιστάμενη λειτουργία του.  

Από πλευράς της η Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου 

τόνισε τις ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ για την κακή 

κατάσταση που επικρατούσε στις ΔΟΥ ανά την Ελλάδα και ειδικότερα του τότε 

Γενικού Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη που με απόφαση του 

καταργήθηκαν τα δύο τμήματα (Επιχειρηματικό και Δικαστικό)  από την Δ.Ο.Υ. 

Αχαρνών. Κλείνοντας ανέδειξε την αποτελεσματική δουλειά  της Κυβέρνησης με 

την σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  και την αναβάθμιση 

του πληροφοριακού συστήματος ώστε η πλειοψηφία των Ελλήνων 

φορολογούμενων να μπορεί να εξυπηρετείται  μέσω του εν λόγω συστήματος και 

όχι από τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ. 

Κατά την δευτερολογία του ο κ. Σκουρολιάκοςτόνισε την σημαντικότητα της 

αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος αλλά διευκρίνισε πως οι 

κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών όπως και της πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού 
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δεν έχουν εξοικειωθεί με την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και 

μέχρι την  μετάβαση, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους κατοίκους του 

Δήμου Αχαρνών διότι η μετακίνηση  τους στους Δήμους Παλλήνης, Ελευσίνας 

και Κηφισιάς καθιστάτε πολύ δύσκολη με τις συγκοινωνίες. Πάνω σ’ αυτό 

ζήτησε από την αρμόδια Υφυπουργό όχι μόνο να παραμείνει η Δ.Ο.Υ. στις 

Αχαρνές αλλά και να αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες που παρέχει το 

κατάστημα στους πολίτες της μεγαλύτερης πόλης της Ανατολικής Αττικής. 

Στην απάντηση της η κ. Παπανάτιου είπε πως αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες 

που προκύπτουν για τους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών και δεσμεύτηκε πως 

θα ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επανεξετάσουν το θέμα ώστε η  

λειτουργία των Δ.Ο.Υ. να συνάδει με τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 

 

Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος 

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 

 


