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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Παλαιό Φάληρο,  03/07/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αριθ. πρωτ. : 11813 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

    --------- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Ταχ. Δ/νση : Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος 

                   17562 Παλαιό Φάληρο                                        ΠΡΟΣ 

Τηλ. : 213 20 20 300 & 396                                   ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

fax   : 213 20 20 376                                                  κ. Σταϊκούρα Χρήστο 

Ηλ. Δ/νση : dimarxos.dpf@palaiofaliro.gr 

                  secretary.dpf@palaiofaliro.gr           ΚΟΙΝ.:      ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

Ιστοσελίδα: www.palaiofaliro.gr                                  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  

                                                                                   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

                                                                                          (Α.Α.Δ.Ε.) 

                                                                                   κ. Πιτσιλή Γεώργιο 

 

ΘΕΜΑ:  Κατάργηση Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Από σχετικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου πληροφορηθήκαμε την 

πρόθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να προχωρήσει στην κατάργηση 

της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. 

Η προγραμματισμένη κατάργηση θα δημιουργήσει σημαντικότατα 

προβλήματα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των Δημοτών, των κατοίκων και των 

επαγγελματιών της πόλης μας, καθώς η Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, είναι μία από τις 

μεγαλύτερες της χώρας, τόσο ως προς τον αριθμό των φορολογουμένων που 

εξυπηρετεί, όσο και ως προς τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

καθημερινά. 

Η υποχρέωση μετακίνησης χιλιάδων φορολογούμενων, πολλοί εκ των οποίων 

ηλικιωμένοι, συνιστά τεράστια επιβάρυνση και ταλαιπωρία, καθώς θα καταστεί 

πλέον χρονοβόρα, δυσχερής και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων 

συγκοινωνιακών υποδομών, δεδομένου ότι ο προτεινόμενος προς συγχώνευση Δήμος 

Γλυφάδας δεν είναι όμορος Δήμος.  Συνεπώς, όπως κανείς εύκολα μπορεί να 

αντιληφθεί, σύντομα θα αποδειχθεί επιζήμια για όλους και κυρίως για τα δημόσια 

έσοδα. 
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Για τους παραπάνω λόγους, εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση 

στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου και σας ζητούμε να επανεξετάσετε την 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προς όφελος των 

δημοτών, των κατοίκων, των επαγγελματιών της πόλης μας και εν γένει των 

υπαγόμενων στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου πολιτών.  

Προτείνουμε την έναρξη του διαλόγου για το εν λόγω ζήτημα, με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε την άμεση δημιουργία 

μιας αυτόνομης Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου - Νέας Σμύρνης – Αλίμου, με έδρα το 

Παλαιό Φάληρο.  Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προτίθεται να 

συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων που 

ενδεχομένως θα προκύψουν, όπως η εξεύρεση κατάλληλου χώρου προς μίσθωση 

από την ΑΑΔΕ, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και των χώρων 

στάθμευσης της υπηρεσίας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης 

επί του θέματος. 

 

                                                                          Με εκτίμηση, 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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