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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 20:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 31.07.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 7003 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

100/2020 
από το πρακτικό της 9ης/ 30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα   : Ψήφισμα για νέα νομοθετική ρύθμιση στο θέμα των αλλοδαπών εργατών γης ενόψει της 

περιόδου συγκομιδής μήλων, όσο και των άλλων αγροτικών προϊόντων όπως τα αχλάδια, τα 

κάστανα και οι ελιές. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 6823/26.07.2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαρμπέρης Πέτρος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος  

23. Ευσταθίου Ηλίας 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

ήταν παρόντες οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Θέμα   : Ψήφισμα για νέα νομοθετική ρύθμιση στο θέμα των αλλοδαπών εργατών γης ενόψει της 

περιόδου συγκομιδής μήλων, όσο και των άλλων αγροτικών προϊόντων όπως τα αχλάδια, τα 

κάστανα και οι ελιές. 

 

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα 

με τις οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το 

εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Καφετσιούλης που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος: 

 

«ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΡΧΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Οι Αγρότες του Δήμου Αγιάς, μεμονωμένα και υπό την αιγίδα των πολυάριθμων Συνεταιρισμών και 

Σωματείων μας, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αγωνία μας, τόσο για την επικείμενη περίοδο συγκομιδής 

των μήλων Αγιάς, που σημειωτέον αντιπροσωπεύει το 20% της πανελλήνιας παραγωγής μήλων, όσο και για 

μεγάλο όγκο διαφορετικών αγροτικών προϊόντων όπως αχλάδια, κάστανα, ελιές κ.α, η οποία ξεκινά σταδιακά 

από 15 Αυγούστου έως 15 Νοέμβρη περίπου. Δεδομένου ότι η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και πλήττει 

όλους τους κλάδους, ζητούμε από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να νομοθετήσουν, ώστε να 

περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες, δείχνοντας τα ίδια ευήκοα ώτα που επέδειξαν δύο περίπου μήνες 

πριν, όταν εισάκουσαν του προβληματισμούς μας και εξέδωσαν την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 90/1.5.2020 (αρ.42), όπως 

κυρώθηκε αυτή με το Ν.4690/20 (άρ. 2 Μέρος Θ’). 

Η τελευταία αυτή ρύθμιση, υπήρξε ευεργετική ώστε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες για 

εποχιακό εργατικό προσωπικό. Ωστόσο επειδή στην επικείμενη περίοδο, η ανάγκη για απασχόληση εργατών  

θα είναι μεγαλύτερη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η εν λόγω ρύθμιση παρουσιάζει τα εξής 

προβλήματα: 

➢ Όσον αφορά στους εργάτες που μετακλήθηκαν βάσει της ως άνω ΠΝΠ, η πλειοψηφία αυτών, 

έχει ήδη εξαντλήσει τα 2/3 του δικαιώματος παραμονής των 90 ημερών εντός χρονικού 

διαστήματος 180 ημερών, που τους δίνει η πράξη, ή θα την εξαντλήσει σύντομα καθώς 

ΜΑΤΑΙΑ αναμένει την έκδοση ΑΜΚΑ από τον ΟΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η οποία καθυστερεί 

λόγω έλλειψης προσωπικού!!! Συνεπώς, θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο οι εργάτες μας, 

είτε να μην μπορούν να εισέλθουν στη χώρα λόγω υπέρβασης του ορίου των ημερών είτε να 

πρέπει να αποχωρήσουν λίγο μετά την είσοδό τους.  

Όλα αυτά βέβαια εφόσον τα σύνορα με την Αλβανία είναι ανοικτά. 

Συνεπώς, δεδομένου του μεγάλου όγκου των προϊόντων της περιοχής μας αλλά και όλων των 

αγροτικών περιοχών της χώρας, στην επικείμενη συγκομιδιτική περίοδο, αιτούμαστε: 

▪ Την παράταση ισχύος του αρ.42 ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020 για είσοδο νέων εργατών από τη 

γείτονα Αλβανία.   

▪ Σχετικά με τους αλλοδαπούς εργάτες που εισήλθαν με την ΠΝΠ και έχουν ήδη αποχωρήσει για 

τη χώρα τους, χωρίς να τους απομένουν ημέρες όπως προαναφέραμε, να εξευρεθεί τρόπος να 

εισέλθουν ξανά χωρίς να προσμετρώνται οι προηγούμενες ημέρες εργασίας αλλά να 

ξεκινήσει νέο 90 ήμερο, λόγω ανωτέρας βίας και εκτάκτων συνθηκών. 
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▪  Επικουρικά, σε περίπτωση που το παραπάνω δεν είναι εφικτό, να ρυθμιστεί ένας ευέλικτος 

και μη χρονοβόρος τρόπος να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου  για εργασία, στους ως άνω 

αλλοδαπούς, από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων, σύμφωνα με την παρ.6 του ΑΡ.5 του  

Ν.4251/2014, λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε.  

▪ Η ως άνω θεώρηση εισόδου, να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεών μας χωρίς καταβολή νέου 

παραβόλου, με τις εξής επιλογές: α. σύμβαση  για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος 

ενός (1) έτους με δικαίωμα εργασίας συνολικής διάρκειας 6 μηνών ή β. ομοιόμορφη θεώρηση 

εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με 

διάρκεια παραμονής 90 ημέρες για εποχική εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 

Ν.4251/2014 

▪ Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017 του ΕΦΚΑ, και για τους νεοεισερχόμενους μετακλητούς με 

την ως άνω θεώρηση. 

▪ Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017 για όλους τους μετακλητούς εποχικούς εργάτες του 

ν.4251/2014 και να επεκταθεί η ισχύς του άρθρου 36 του Ν.4690/2020 και σ’ αυτούς καθώς η 

επικόλληση ενσήμου δεν συνάδει με την αγροτική εργασία και δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. 

▪ Να διευκρινιστεί ο τρόπος καταγγελίας της ως άνω μετάκλησης σε περίπτωση αποχώρησης του 

εργάτη για προσωπικούς λόγους, πριν συμπληρωθεί το ελάχιστο διάστημα απασχόλησης ή όταν 

δεν προσέλθει καθόλου στην εργασία του (πχ. δεν πέρασε από τα σύνορα) 

 

Ζητούμε λοιπόν, από το Κράτος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μας στηρίξει ως 

κλάδο, στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, συνδράμοντας με νομοθετική παρέμβαση-

πρωτοβουλία, ώστε να μην αφανιστεί ο πλέον παραγωγικός κλάδος του τόπου μας λόγω της 

κρίσης COVID -19. Eιδάλλως μένουμε αβοήθητοι, να υποκύπτουμε στον εκβιασμό των νόμιμα 

διαμενόντων αλλοδαπών, οι οποίοι ζητούν την αύξηση του ημερομισθίου στα εξωφρενικά ποσά 

των 50 ή 60€, χωρίς εργόσημο, εκτοξεύοντας έτσι το κόστος της παραγωγής μας, το οποίο είτε 

θα επωμιστούμε οι ίδιοι είτε θα μετακυλήσουμε στον πολίτη με ανυπολόγιστες συνέπειες για την 

κοινωνία που ήδη μαστίζεται από απανωτές κρίσεις. 

 

Αγιά, 10/7/2020 

Με εκτίμηση» 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής με σκοπό την 

επεξεργασία του τελικού κειμένου του ψηφίσματος. Συγκεκριμένα πρότεινε στην Επιτροπή να 

συμμετέχουν: 

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Αργυρούλης 

2. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Ευάγγελος Κρανιώτης 

3. Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας 

4. Ο εισηγητής και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» Απόστολος 

Καφετσιούλης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Τη σύνταξη ψηφίσματος για νέα νομοθετική ρύθμιση στο θέμα των αλλοδαπών εργατών γης ενόψει της 

περιόδου συγκομιδής μήλων, όσο και των άλλων αγροτικών προϊόντων όπως τα αχλάδια, τα κάστανα και οι 

ελιές. 

 

Β. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος θα διαμορφωθεί από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν: 

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Αργυρούλης 

2. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Ευάγγελος Κρανιώτης 

3. Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας 
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4. Ο εισηγητής και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» Απόστολος 

Καφετσιούλης. 

 

Γ. Το ΤΕΛΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον ηλεκτρονικό και έντυπο 

τύπο του Ν. Λάρισας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Υγείας, 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να 

κοινοποιηθεί στους Βουλευτές και τους Δήμους του Ν. Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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ΤΕΛΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 100/2020 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα 

και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΦΟΡΕΑ Ή ΑΡΧΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Οι Αγρότες του Δήμου Αγιάς, μεμονωμένα και υπό την αιγίδα των πολυάριθμων Συνεταιρισμών και 

Σωματείων μας, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αγωνία μας, τόσο για την επικείμενη περίοδο 

συγκομιδής των μήλων Αγιάς, που σημειωτέον αντιπροσωπεύει  το 20% της πανελλήνιας παραγωγής 

μήλων, όσο και για μεγάλο όγκο διαφορετικών αγροτικών προϊόντων όπως αχλάδια, κάστανα, ελιές κ.α, η 

οποία ξεκινά σταδιακά από 15 Αυγούστου έως 15 Νοέμβρη περίπου. Δεδομένου ότι η υγειονομική κρίση 

συνεχίζεται και πλήττει όλους τους κλάδους, ζητούμε από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς 

να νομοθετήσουν , ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες. 

 

Επειδή στην επικείμενη περίοδο, η ανάγκη για απασχόληση εργατών θα είναι μεγαλύτερη και για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , η εν λόγω ρύθμιση παρουσιάζει τα εξής προβλήματα: 

 

Όσον αφορά στους εργάτες που μετακλήθηκαν βάσει της άνω ΠΝΠ, η πλειοψηφία αυτών , έχει ήδη 

εξαντλήσει τα 2/3 του δικαιώματος παραμονής των 90 ημερών εντός χρονικού διαστήματος 180 ημερών, 

που τους δίνει η πράξη, ή θα την εξαντλήσει σύντομα καθώς ΜΑΤΑΙΑ αναμένει την έκδοση ΑΜΚΑ από 

τον ΟΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η οποία καθυστερεί λόγω έλλειψης προσωπικού!!! Συνεπώς, θα 

αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο οι εργάτες μας , είτε να μην μπορούν να εισέλθουν στη χώρα λόγω 

υπέρβασης του ορίου των ημερών είτε να πρέπει να αποχωρήσουν λίγο μετά την είσοδό τους. Όλα αυτά 

βέβαια εφόσον τα σύνορα με την Αλβανία είναι ανοικτά. 

 

Συνεπώς, δεδομένου του μεγάλου όγκου των προϊόντων της περιοχής μας αλλά και όλων των αγροτικών 

περιοχών της χώρας, στην επικείμενη συγκομιδιτική περίοδο, αιτούμαστε: 

- Την παράταση ισχύος του αρ. 42 ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 90/1.5.2020 για είσοδο νέων εργατών από τη 

γείτονα Αλβανία. 

- Σχετικά με τους αλλοδαπούς εργάτες που εισήλθαν με την ΠΝΠ και έχουν ήδη αποχωρήσει για τη 

χώρα τους, χωρίς να τους απομένουν ημέρες όπως προαναφέραμε, να εξευρεθεί τρόπος να 

εισέλθουν ξανά χωρίς να προσμετρώνται οι προηγούμενες ημέρες εργασίας αλλά να ξεκινήσει 

νέο 90ήμερο, λόγω ανωτέρας βίας και εκτάκτων συνθηκών. 

- Επικουρικά, σε περίπτωση που το παραπάνω δεν είναι εφικτό,να ρυθμιστεί ένας ευέλικτος και μη 

χρονοβόρος τρόπος να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για εργασία, στους ως άνω αλλοδαπούς, 

από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων, σύμφωνα με την παρ.6 του ΑΡ.5 του Ν. 4251/2014, λόγω 

των εκτάκτων συνθηκών που βιώνουμε. 

- Η ως άνω θεώρηση εισόδου, να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεών μας χωρίς καταβολή νέου παραβόλου, 

με τις εξής επιλογές: α. σύμβαση για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με 

δικαίωμα εργασίας συνολικής διάρκειας 6 μηνών ή β. ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας 

διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής 90 

ημέρες για εποχική εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4251/2014. 

http://www.dimosagias.gr/
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- Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017 του ΕΦΚΑ, και για τους νεοεισερχόμενους μετακλητούς με την 

ως άνω θεώρηση. 

- Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017για όλους τους μετακλητούς εποχικούς εργάτες του ν. 4251/2014 

και να επεκταθεί η ισχύς του άρθρου 36 του Ν. 4690/2020 και σ' αυτούς καθώς η επικόλληση 

ενσήμου δεν συνάδει με την αγροτική εργασία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

- Να διευκρινιστεί ο τρόπος καταγγελίας της ως άνω μετάκλησης σε περίπτωση αποχώρησης του 

εργάτη για προσωπικούς λόγους, πριν συμπληρωθεί το ελάχιστο διάστημα απασχόλησης ή όταν δεν 

προσέλθει καθόλου στην εργασία του (π.χ. δεν πέρασε από τα σύνορα). 

      

Ζητούμε λοιπόν, από το Κράτος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μας στηρίξει ως κλάδο, στις 

δύσκολες ημέρες που διανύουμε, συνδράμοντας με νομοθετική παρέμβαση – πρωτοβουλία, ώστε να μην 

αφανιστεί ο πλέον παραγωγικός κλάδος του τόπου μας λόγω της κρίσης COVID-19. 

 

 

Το παραπάνω ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον ηλεκτρονικό και έντυπο 

τύπο του Ν. Λάρισας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Υγείας, 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να 

κοινοποιηθεί στους Βουλευτές και τους Δήμους του Ν. Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αγιά 30/7/2020 

 


