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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, 

σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσέρχεστε στα γραφεία μας, καθώς όλα τα αιτήματά 
σας μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά και από απόσταση. 

2. Ειδικά για την αίτηση για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ), αυτή μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να την υποβάλετε και online από τη 
σελίδα του ιστοχώρου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/citizen-pages, αρκεί  
προηγουμένως να έχετε κάνει εγγραφή και σύνδεση στις ψηφιακές μας υπηρεσίες. 

Αν παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να έρθετε στην υπηρεσία μας, σας συνιστούμε να 
παίρνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις που προβλέπονται από τις υγειονομικές 
υπηρεσίες, κατά την είσοδό σας στα γραφεία μας.  

1. Χρησιμοποιείτε το αντισηπτικό διάλυμα ή χρησιμοποιείστε τα γάντια μιας χρήσης που 
θα βρείτε στην είσοδο των γραφείων, ιδιαίτερα αν πρόκειται να ανταλλάξετε 
έγγραφα. 

2. Φοράτε μάσκα κατά την είσοδό σας, ιδιαίτερα αν έχετε την παραμικρή υποψία 
συμπτωμάτων. 

3. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον 3 βημάτων από το προσωπικό. 
4. Εισέρχεστε ένας ένας σε κάθε γραφείο. Οι υπόλοιποι μπορείτε να περιμένετε στον 

χώρο υποδοχής, μέσα ή έξω από το κτήριο. 

Στο Τμήμα μας διατίθεται αντισηπτικό διάλυμα, γάντια μιας χρήσης καθώς και 
ψηφιακό θερμόμετρο laser για τη θερμομέτρησή σας από απόσταση, εφόσον συναινείτε. 
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Ο κορωνοϊός είναι υπόθεση όλων μας. 

Ο καθένας μας οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους. 

Η ευθύνη μας είναι ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πώς μπορείτε να εξυπηρετηθείτε 

με ασφάλεια και από απόσταση: 

 στο τηλέφωνο: 2551028481 
 στα e-mail: alextaa@minagric.gr και taaevrou@gmail.com 
 στον ιστοχώρο μας: http://taae.evrou.decentral.minagric.gr 

 
 
 

  Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
     

 
 

Γεώργιος Ρουμελιώτης 
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