
 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Ανάγκη να μην κλείσει η Δ.Ο.Υ. Αχαρνών   

Πληροφορούμαστε από Δημοτικές Παρατάξεις, επαγγελματίες και κατοίκους του Δήμου Αχαρνών ότι 

το Υπουργείο σας σχεδιάζει τη μεταφορά όλων των υπηρεσιών της ΔΟΥ Αχαρνών στους Αγίους Αναργύρους 

εντός του Ιουλίου 2020. Σημειώνεται, όμως, ότι η ΔΟΥ Αχαρνών υπήρξε η πρώτη Οικονομική Υπηρεσία που 

ιδρύθηκε στην Αττική. Από το 1950, οπότε εξυπηρετούσε και όλους τους γύρω Δήμους (Αγίους Αναργύρους, 

Καματερό, Χασιά, Άνω Λιόσια, Άγιο Στέφανο και Κηφισιά) και μέχρι  τώρα, λειτουργεί αδιαλείπτως. Σήμερα 

εξυπηρετεί περίπου 150.000 κατοίκους, δεδομένου ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι ο τρίτος σε πληθυσμό Δήμος 

της Αττικής και ο δωδέκατος της χώρας. Είναι σημαντικό επίσης ότι στον Δήμο Αχαρνών συγκεντρώνονται 

περί τις 50.000 βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Θεωρείται λογικό όχι μόνο να παραμείνει εντός του 

Δήμου η Εφορία, αλλά να αναβαθμιστεί σε κατηγορία Α. Η πρόθεση της ΑΑΔΕ να κλείσει τη ΔΟΥ στις 

Αχαρνές ή έστω να μεταφέρει κάποιες υπηρεσίες της στους Αγίους Αναργύρους, έχει ως αποτέλεσμα την 

τεράστια δυσαρέσκεια των δημοτών. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 1) η Υπονομαρχία, 2) το Γραφείο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3) η ΔΕΔΔΗΕ και 4) το ΙΚΑ, δημιουργώντας ταλαιπωρία, μεγάλες χρονικές 

καθυστερήσεις και περιττά έξοδα στους κατοίκους. Σημειώνεται ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΔΟΥ 

δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε οι δημότες υποχρεώνονται να προσέρχονται στα γραφεία για όλες τις φορολογικές 

εργασίες. Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 Με ποια λογική αποφασίζετε να μεταφέρετε μια καθ’ όλα απαραίτητη υπηρεσία ενός από τους 

μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής σε έναν άλλο; 

 Γιατί δεν χρησιμοποιούνται κτήρια που ανήκουν στον Δήμο Αχαρνών για τη μεταστέγαση της Εφορείας 

χωρίς μίσθωση;  

 Γιατί δεν αναβαθμίζεται σε κατηγορία Α μια υπηρεσία που εξυπηρετεί 150.000 κατοίκους; 

 Γιατί δεν έχει ακόμα αναβαθμιστεί ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών της ΔΟΥ Αχαρνών; 

 Γιατί επιχειρείται ακόμα μια υποβάθμιση της πολύπαθης πόλης των Αχαρνών; 
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