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                                                                                   Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα: «Άμεση ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου 

– Νέας Σμύρνης και Αλίμου» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Μετά το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, οι πάνω από 100.000 

φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που υπάγονταν σε αυτήν είναι 

υποχρεωμένοι να μετακινούνται πολλά χιλιόμετρα καθώς από τις 10 Αυγούστου 

2020 εξυπηρετούνται από την Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας που βρίσκεται στην οδό Γούναρη 

στην Άνω Γλυφάδα. 

Αντίστοιχη ταλαιπωρία υφίστανται και οι φορολογούμενοι που υπάγονταν στη 

Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης μετά τη συγχώνευση της με τη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας. 

Οι δύο παραπάνω Δ.Ο.Υ. εξυπηρετούσαν συνολικά πάνω από 200.000 πολίτες 

ενώ η  Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου ήταν από τις μεγαλύτερες της χώρας τόσο ως 

προς τον αριθμό των φορολογούμενων όσο και ως προς τον αριθμό των 

συναλλαγών και σε αυτήν υπάγονταν και οι κάτοικοι του Αλίμου. 

Η Δημιουργία μιας αυτόνομης Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου – Νέας Σμύρνης-Αλίμου 

Επιπέδου Α’ Τάξεως είναι απολύτως αναγκαία και εφικτή λύση για την ποιοτική 

εξυπηρέτηση των εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων και κατοίκων των 

παραπάνω περιοχών. 

Ως αντιστάθμισμα για το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ο Διοικητής της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανακοίνωσε στις αρχές 

Αυγούστου 2020 τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης – Ενημέρωσης 
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φορολογουμένων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων στον Δήμο Παλαιού 

Φαλήρου. Όμως η λειτουργία ενός τέτοιου Γραφείου είναι αδύνατον να 

εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό τόσο από τους 

πολίτες όσο και από τους εργαζόμενους της Α.Α.Δ.Ε. 

Επειδή οι φορολογούμενοι και κάτοικοι των παραπάνω περιοχών υφίστανται 

μεγάλη ταλαιπωρία και υποχρεώνονται να μετακινούνται πολλά χιλιόμετρα, χωρίς 

να υπάρχουν οι κατάλληλες συγκοινωνιακές γραμμές και εν μέσω της 

παρατεταμένης πανδημίας του Covid-19. 

Επειδή το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου έχει προκαλέσει από την πρώτη 

στιγμή δυσλειτουργίες και στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας λόγω του μεγάλου όγκου των 

καθημερινών συναλλαγών. 

Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη για ποιοτική εξυπηρέτηση των εκατοντάδων 

χιλιάδων κατοίκων / φορολογούμενων Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης και 

Αλίμου μέσω της δημιουργίας μιας αυτόνομης Δ.Ο.Υ επιπέδου Α΄ τάξης. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1)  Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στη δημιουργία και λειτουργία μιας 

αυτόνομης Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης Παλαιού Φαλήρου – Νέας Σμύρνης - Αλίμου 

ώστε να μην ταλαιπωρούνται αναίτια οι κάτοικοι και φορολογούμενοι των 

περιοχών; 

2) Προτίθεστε να συνεργαστείτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 

ανεύρεση ενός κατάλληλου χώρου που θα στεγάσει την παραπάνω Δ.Ο.Υ; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 

 

Πολιτικό Γραφείο 

Καραγεώργη Σερβίας 7 (6ος όροφος), Τ.Κ.105 63 - Αθήνα (Σύνταγμα) 

Τηλ.2104836000, Φαξ:2104836001, www.vspanakis.gr, e-mail: spanakis@parliament.gr 

http://www.vspanakis.gr/
mailto:spanakis@parliament.gr

