
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΑΑΕ 

A. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μπαίνετε εδώ με τους κωδικούς taxisnet και κάνετε μια ηλεκτρονική 

Υπεύθυνη Δήλωση. Στο πεδίο ελεύθερου κειμένου γράφετε: ’’παρακαλώ 

να μου χορηγήσετε βεβαίωση ΜΑΑΕ σύμφωνα με τα δικαιολογητικά 

που σας επισυνάπτω, για να τη χρησιμοποιήσω στο/για 

_____________________. Τη βεβαίωση θα ήθελα να μου τη 

στείλετε στο email: ________@____.__’’ 

Αντιγράφετε τον σύνδεσμο (link) της υπεύθυνης δήλωσης και τον 

επικολλάτε στο email που θα επισυνάψετε και τα δικαιολογητικά. 

Αν η αίτηση δεν είναι για εσάς, θα πρέπει να μας στείλετε και τον 
σύνδεσμο της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης που μπορείτε να κάνετε εδώ. 

Εναλλακτικά δεχόμαστε αίτηση με γνήσιο της υπογραφής. 

 
 

B. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Συγκεντρώνετε κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, όπως 

παρακάτω: 
 

1. Ε1, Ε3, Εκκαθαριστικό, Δήλωση έναρξης/μεταβολής 
εργασιών (φορολογικό έτος 2018 ή 2019 αν έχει υποβληθεί 
αντίστοιχα) 

Τα κατεβάζετε από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μπαίνοντας με τους κωδικούς 
taxisnet εδώ. 

2. Αστυνομική ταυτότητα 
Σκανάρετε ή φωτογραφίζετε και τις δύο όψεις και μας τις στέλνετε σαν 
αρχεία φωτογραφίας. 

3. ΟΣΔΕ έτους 2018 ή 2019 και ΟΣΔΕ έτους 2020 
Τη ζητάτε από τον φορέα όπου την έχετε κάνει και σας τη στέλνει 

ηλεκτρονικά. 

4. Πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ(πρώην 
ΟΓΑ), ή Ασφαλιστικό Ιστορικό ή οποιοδήποτε πρόσφατο έγγραφο 

του ΕΦΚΑ από όπου προκύπτει η ιδιότητα ασφαλισμένου 
(αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιέας κλπ). 

Σε περίπτωση συνταξιούχου πρώην ΟΓΑ, πρόσφατο 
ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων όπου να φαίνεται η 
κατηγορία σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας κλπ).  

5. Αν υπάρχουν εξωαγροτικά εισοδήματα: σύμβαση εργασίας, 
ένσημα της χρονιάς αναφοράς, ή άλλα δικαιολογητικά κατά 

περίπτωση. 
6. Περιπτώσεις δασεργάτη, αλιέα ή εργάτη γης, απαιτούν επιπλέον 

δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για 

περαιτέρω διευκρινίσεις. 
Τα σκανάρετε ή τα φωτογραφίζετε και μας τα στέλνετε με email. 

 
 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses
https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp


 Όλα τα δικαιολογητικά που θα συγκεντρώσετε, μαζί με το link της 
υπεύθυνης δήλωσης, μας τα στέλνετε συνημμένα στο email: 

taaevrou@gmail.com. 
 Τα δικαιολογητικά τα δεχόμαστε και απευθείας από τον 

φορέα/υπηρεσία που τα εκδίδει ή από τον λογιστή/μελετητή σας. 

 Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο εκδίδεται ή από το 
ηλεκτρονικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων με χρήση κωδικών taxisnet  
url:http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-
2/mhtrooagrotonmenu  

ή εναλλακτικά μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ(alexandroupoli@opekepe.gr). 
 

 Μην ξεχάσετε να μας δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, σε 
περίπτωση που χρειαστούμε διευκρινίσεις. 
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