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Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

  

Θέμα: «Άμεση ανάγκη δημιουργίας Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου-Νέας Σμύρνης και 
Αλίμου»  

Κύριε Υπουργέ, 

Η προγραμματισμένη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα 

στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως σας είχα αναφέρει και σε προηγούμενη 

Ερώτησή μου (υπ’ αριθμ. 2276) στις 28 Νοεμβρίου 2019, η Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου είναι 

μία από τις μεγαλύτερες Δ.Ο.Υ της χώρας τόσο ως προς τον αριθμό των φορολογουμένων 

όσο και ως προς τον αριθμό των συναλλαγών και εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 

φορολογούμενους. 

Για τον λόγο αυτόν και με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός της Α.Α.Δ.Ε προβλέπει και τη 

συγχώνευση της Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, σας προτείνω την άμεση δημιουργία μιας 
αυτόνομης Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου-Νέας Σμύρνης και Αλίμου με περισσότερους από 
200.000 φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των φορολογουμένων των εν λόγω Δήμων όπως έγινε πρόσφατα και με τη 

συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Περιστερίου που ήταν Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξης και από τη 

συγχώνευσή τους προήλθε η Δ.Ο.Υ. Περιστερίου (επιπέδου Α΄ τάξης). 

Να τονίσω ότι στις περιοχές αυτές πραγματοποιούνται αρκετές μεταβιβάσεις ακινήτων και 

περαιτέρω η συμμετοχή των Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης στα συνολικά 
φορολογικά έσοδα, είναι πολύ σημαντική. 
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Να σημειωθεί ότι αποτελεί αίτημα των Δημοτικών Αρχών Παλαιού Φαλήρου, Νέας 
Σμύρνης και Αλίμου η δημιουργία μιας Δ.Ο.Υ. επιπέδου Α΄ τάξης με πέντε (5) πλήρη 
τμήματα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1)Προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναστολή κλεισίματος των Δ.Ο.Υ. Παλαιού 
Φαλήρου και Νέας Σμύρνης προκειμένου να υπάρξει άμεσα ένας σωστός και 
εύστοχος σχεδιασμός; 

2)Σκοπεύετε να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας αυτόνομης Δ.Ο.Υ. Παλαιού 
Φαλήρου-Νέας Σμύρνης και Αλίμου επιπέδου Α’ τάξης που θα εξυπηρετεί 
περισσότερους από 200.000 φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα); 

3)Προτίθεστε να συνεργαστείτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ανεύρεση ενός 
κατάλληλου χώρου που θα στεγάσει την παραπάνω Δ.Ο.Υ; 

4)Πώς θα εξυπηρετηθούν χιλιάδες φορολογούμενοι, πολλοί εκ των οποίων είναι 
ηλικιωμένοι, που θα πρέπει να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα και μάλιστα χωρίς να 
υπάρχουν οι κατάλληλες συγκοινωνιακές γραμμές; 

5)Υπάρχει κάποια επιτακτική ανάγκη που επιβάλλει την άμεση αναστολή λειτουργίας 
των συγκεκριμένων Δ.Ο.Υ. (Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης) και μάλιστα εν μέσω 
των συνεπειών του Covid–19; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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