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«Έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη/κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 58/31790/02.02.21, η βεβαίωση του επαγγελματία
αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει
περαιτέρω επικύρωσης.
Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με στοιχεία του
φορολογικού έτους 2019. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι
προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων
Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το
Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι ΑΦΜ τους θα αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των
κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020.
Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ. Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την
Υπηρεσία μας (ΤΑΑΕ), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Η έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως (μόνο σε επείγουσες
περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον COVID-19 όπως ισχύουν), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αφού
προηγηθεί απαραιτήτως η ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών από τον ίδιο τον παραγωγό ή
επαγγελματία ο οποίος δρα εξ ονόματος του παραγωγού (π.χ. λογιστής, μελετητής κλπ). Η ενημέρωση
γίνεται
από
το
portal
του
Υπουργείου
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
(https://maae.minagric.gr/maae/) στην ακόλουθη πορεία της ιστοσελίδας του (minagric.gr):
Αγρότης - Επιχειρηματίας → Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων → Σύνδεση
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο για την ενημέρωση του ΜΑΑΕ όσο και για την έκδοση της
σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία μας είναι τα ακόλουθα:
 Συμπληρωμένη Αίτηση με Τηλέφωνο επικοινωνίας (για την έκδοση της βεβαίωσης από την Υπηρεσία μας)
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 Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)
 Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο
Ε3) του ιδίου έτους
 Αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος,
 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων,
 Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και ειδοποίηση πληρωμής ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) απ’ όπου προκύπτει
ο χρόνος και η ιδιότητα ασφάλισης του παραγωγού ή σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ.
 Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η
ύπαρξη Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας κατά το έτος αναφοράς (το έτος στο οποίο αναφέρεται και
το Εκκαθαριστικό). Η Ενιαία Δήλωση αναζητείται αυτεπάγγελτα.
 Στην περίπτωση αλιέα θαλάσσιων υδάτων: Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας, Άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, Άδεια εκτέλεσης πλόων. Σε όλα τα δικαιολογητικά να είναι εμφανείς οι θεωρήσεις και να είναι σε ισχύ.
Η ανωτέρω λίστα δικαιολογητικών είναι ενδεικτική. Αναλόγως των στοιχείων και των
πληροφοριών που απαιτούνται από το θεσμικό πλαίσιο και/που δηλώνει ο αγρότης/κάτοχος αγροτικής
εκμετάλλευσης, ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης και ορθός
έλεγχος κατά την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων του ΜΑΑΕ.
Ο παραγωγός αφού έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή/ενημέρωση στην εφαρμογή του ΜΑΑΕ,
δύναται είτε να αποστείλει στο e-mail της Υπηρεσίας μας keppyelmytilene@gmail.com τα παραπάνω
δικαιολογητικά είτε να τα προσκομίσει αυτοπροσώπως στην Υπηρεσίας μας λαμβάνοντας τα απαραίτητα
μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
Μετά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, αυτή θα αποδίδεται άμεσα στον πολίτη ειδάλλως θα
αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά κατόπιν συνεννόησης.
Για διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό μήνυμα ή στο τηλέφωνο της
Υπηρεσίας (2251037117).

Ε.Υ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑΑΕ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ01
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
1. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου
Βενιζέλου Ελευθερίου 6Β, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
e-mail: oee13pt@oe-e.gr
(Με τη παράκληση ενημέρωσης των μελών του)
2. Επιμελητήριο Λέσβου, Μητρώα ΓΕΜΗ & Παροχή Γενικής Πληροφόρησης προς τα Μέλη του
Επιμελητηρίου Λέσβου
Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη-Λέσβος, ΤΚ 81100
email: info@lesvos-chamber.com
(Με τη παράκληση ενημέρωσης των μελών του)
3. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λέσβου
e-mail: efeelesvou@gmail.com
(Με τη παράκληση ενημέρωσης των μελών του)

ΚΟΙΝ.:
1. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής & Αιγαίου, Γραφείο Διευθυντή
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