
 

Αθήνα,  Σεπτεμβρίου 2019 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών  

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της ΔΟΥ Αχαρνών . 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών επικρατεί έντονη 
ανησυχία για την επαναφορά του σχεδιασμού κατάργησης της ΔΟΥ Αχαρνών. Σύμφωνα με 
την ενημέρωση που είχαν οι εφοριακοί υπάλληλοι από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, κ. Πιτσιλή, εντός του τρέχοντος έτους θα καταργηθεί οριστικά το 
κατάστημα της ΔΟΥ στο Δήμο Αχαρνών. 

Τονίζουμε πως το Φεβρουάριο του 2019  κατατέθηκε η υπ’ αριθμόν 374 Επίκαιρη Ερώτηση 
 προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Φημολογούμενη κατάργηση της ΔΟΥ 
Αχαρνών». H τότε αρμόδια Υφυπουργός Οικονομικών κα. Παπανάτσιου αναγνωρίζοντας το 
πρόβλημα είχε απαντήσει επακριβώς: «Η Κυβέρνησή μας έχει αποδείξει εμπράκτως την 
πρόθεση αντιμετώπισης προβλημάτων, αυτά που ανακύπτουν και αγγίζουν την 
καθημερινότητα των απλών πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα αναφέρω τους 
προβληματισμούς που μας θέσατε στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αναφορικά με το αν στο πλαίσιο εξέτασης σχεδίου αναδιοργάνωσης των ΔΟΥ προτίθεται να 
συγχωνεύσει κάποιες από τις υπηρεσίες, αλλά και αναφορικά με το αν έχουν εξεταστεί οι 
επιπτώσεις που θα επιφέρουν αυτές στις κατά τόπους κοινωνίες. 

Θα επαναθέσουμε στον ίδιο (Διοικητή της ΑΑΔΕ), καθώς και στο Συμβούλιο Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την αναστολή των όποιων πιθανών προτάσεων 
υπάρχουν επί ενός τέτοιου σχεδίου, έως ότου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να 
εξυπηρετούνται άμεσα και με ευκολία από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.» 

Επίσης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις με 
τους αρμόδιους φορείς, συνδικαλιστές και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι 
εξέφρασαν την αγωνία των κατοίκων του Δήμου, αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης της 
ΔΟΥ. Το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί εκατόν πέντε χιλιάδες ΑΦΜ, δεκατέσσερεις 
χιλιάδες βιβλία β’ κατηγορίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν περίπου εξήντα χιλιάδες 
φορολογικές δηλώσεις άρα είναι εύκολο να αντιληφθούμε πως είναι αναγκαία η 
λειτουργία του συγκεκριμένου φορολογικού καταστήματος για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων του μεγαλύτερου δήμου της Ανατολικής Αττικής. 

Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων ήταν ο σχεδιασμός για την κατάργηση της ΔOY Αχαρνών 
να ανασταλεί, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση αφουγκράστηκε τα προβλήματα που θα 
προέκυπταν από τον εν λόγω σχεδιασμό στην καθημερινότητα των πολιτών.   

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 



Προτίθεται να συνεχίσει την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, ώστε να 
εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του μεγαλύτερου Δήμου της Ανατολικής Αττικής ή θα 
επαναφέρει τον σχεδιασμό του 2013 για την κατάργηση της ΔΟΥ Αχαρνών; 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ 


