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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων Αγνάντων και Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών 

Τζουμέρκων, οι οποίοι υπάγονται φορολογικά στη ΔΟY Ιωαννίνων παρότι μόνιμοι 

κάτοικοι και επαγγελματίες στην Π.Ε. Άρτας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

μεταβαίνουν στα Ιωάννινα για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων που 

αφορούν τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων ενώ για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες μεταβαίνουν στην 

Άρτα, με αποτέλεσμα να χάνονται ώρες εργασίας, να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος 

μετακίνησης και σε πολλές περιπτώσεις να απαιτείται η μετακίνηση μεταξύ των Νομών 

για περισσότερες από μία φορές λόγω απαίτησης μετακίνησης δημοσίων εγγράφων 

μεταξύ των υπηρεσιών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χιλιομετρική απόσταση είναι αρκετά μεγάλη τόσο για τη 

μετάβαση στα Ιωάννινα όσο και για τη μετάβαση των κατοίκων των περιοχών αυτών στην 

Άρτα, με άμεσο αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να απαιτούνται διπλάσιες 

ώρες και κόστος για τη διεκπεραίωση των ζητημάτων του δημοσίου και των αντίστοιχων 

υπηρεσιών.  

Η Διοίκηση του  Επιμελητηρίου Άρτας υποστηρίζει το αίτημα των κατοίκων για τη 

φορολογική τους ένταξη στη Δ.Ο.Y. Άρτας ώστε να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα 

και αιτείται την άμεση ανταπόκρισή σας, δεδομένου ότι εκτός των άλλων προβλημάτων 
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που δημιουργεί η φορολογική τους ένταξη στην Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, προσκρούει στο 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στις περιοχές αυτές είναι 

εγγεγραμμένες στη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ  του Επιμελητηρίου Άρτας και είναι μέλη του 

Επιμελητηρίου Άρτας. 
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