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Στην επιστολή του ο κ. Ψαθάς τόνισε ότι η πρόταση δεν έχει λάβει υπόψη της,
σημαντικότατες παραμέτρους που αφορούν τόσο τη λειτουργία του ίδιου του τελωνείου
όσο και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής μας.

Επισήμανε ότι η έξοδος από τη σημερινή κρίση θα γίνει αν στηριχθεί πρώτιστα ο
πρωτογενής τομέας και ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων.

Ο κ. Ψαθάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας εξάγουν προϊόντα σε πολλές χώρες του κόσμου καθώς στην
περιοχή μας δραστηριοποιούνται μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, συσκευαστήρια
εσπεριδοειδών, πτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργικοί συνεταιρισμοί, τυροκομικές μονάδες,
συσκευαστήρια ακτινιδίων, ποτοποιίες, διήμεροι αποσταγματοποιοί παραγωγής τσίπουρου,
φυτωριακές μονάδες, μονάδες παραγωγής αλλαντικών και μονάδες εμφιάλωσης
μεταλλικού νερού.

Τόνισε ότι το τελωνείο Άρτας καλύπτει την εξαγωγική δραστηριότητα 30 και πλέον
μεγάλων επιχειρήσεων και πολλών άλλων μικρότερων και τα έσοδα από δασμούς και
φόρους ύψους άνω του 1.200.000 € το χρόνο μαζί με τη Φορολογική Αποθήκη ντόπιας
ποτοποιίας που αποφέρει έσοδα 200.000 €, το τοποθετούν στη 2η θέση ανάμεσα στα
Τελωνεία της 7ης Τελωνειακής Περιφέρειας. Ο τζίρος του εξαγωγικού τομέα στην Άρτα
ανέρχεται δε στο ποσό των 200.000.000 €.

Το Τελωνείο Άρτας είναι το μοναδικό της ευρύτερης περιοχής που διαθέτει την απαραίτητη
υποδομή για τη στήριξη τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών και του τομέα
μεταποίησης.

Ο κ. Ψαθάς επισήμανε το γεγονός ότι το Τελωνείο Άρτας, εξυπηρετεί επιχειρήσεις και
πολίτες ακόμα κι εκείνων που η διαμονή τους βρίσκεται στα πλέον απομακρυσμένα ορεινά
χωριά της Άρτας (αποσταγματοποιοί παραγωγής τσίπουρου), διαδικασία η οποία είναι ήδη
δύσκολη. Χωρίς βασικές κρατικές υπηρεσίες και υποστηρικτικές δομές ο στόχος της
ανάπτυξης, της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και της τόνωσης της απασχόλησης
απομακρύνεται ενώ, παράλληλα, αποδυναμώνεται και η υγιής επιχειρηματική
δραστηριότητα και δη το πιο κρίσιμο κομμάτι της, εκείνο που αναφέρεται στις εξαγωγές
προϊόντων και στην μεταποίηση. Ιδίως σε μια περίοδο που από την Περιφέρεια Ηπείρου
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καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και τόνωσης της
οικονομίας και της απασχόλησης.

Καταλήγοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς τόνισε ότι σε μια περιοχή
που έχει δοκιμαστεί σκληρά και καταβάλει σήμερα μεγάλη προσπάθεια παραγωγικής και
οικονομικής ανάταξης η δυσμενής μεταβολή του δικτύου των τελωνειακών υπηρεσιών είναι
βέβαιο ότι ισοδυναμεί με μια ακόμη υποβάθμιση αλλά και μ’ ένα ακόμη αντικίνητρο για την
προσέλκυση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών και την στήριξη των υφιστάμενων
επιχειρήσεων.
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