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Online αίτηση ΜΑΑΕ  
Με χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ 
 

Για να κάνει χρήση ένας πολίτης τις ψηφιακές μας υπηρεσίες, θα πρέπει 

πρώτα να εγγραφεί και να συνδεθεί στον ιστοχώρο μας, με την παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Εκδίδει ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από την εφαρμογή 

www.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet, με την οποία δηλώνει 

υπεύθυνα ότι ‘’επιθυμώ να αντιστοιχίσετε τα προσωπικά μου στοιχεία 

ταυτότητας με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό, με τα οποία θα μπορώ να 

χρησιμοποιώ τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ και τα οποία 

παρακαλώ να μου αποστείλετε στο email: …………………..’’ 

2. Αποστέλλει την υπεύθυνη δήλωση στο email: alextaa@minagric.gr 

3. Το Τμήμα μας εκδίδει και αποστέλλει το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό. 

4. Ο πολίτης συνδέεται στον ιστοχώρο μας και αποκτά πρόσβαση στη 

σελίδα του πολίτη (citizen page) και σε όλες τις ψηφιακές 

εφαρμογές που περιέχονται σ’ αυτήν. 

 

Online αίτηση ΜΑΑΕ 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί το ίδιο εύκολα, από smartphone, tablet, 

laptop ή desktop. Παρακάτω περιγράφεται ολόκληρη η διαδικασία. 

Ο πολίτης:  

 

1. Συνδέεται στον ιστοχώρο του ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ: 

 

 

http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/psifiakes-ypiresies#gia-ton-politi
http://www.gov.gr/
mailto:alextaa@minagric.gr
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Επιλέγει ‘’Ψηφιακές υπηρεσίες’’ και ‘’Citizen pages Για τον πολίτη’’: 

 

 

Επιλέγει ‘’Βεβαίωση ΜΑΑΕ citizen page’’: 

 

Επιλέγει ‘’Αίτηση ΜΑΑΕ’’: 
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2. Συμπληρώνει τα στοιχεία του και ανεβάζει τα δικαιολογητικά: 

 

 

Αν η αίτηση υποβάλλεται από smartphone ή tablet, η επιλογή των αρχείων 

μπορεί να γίνει, είτε από αυτά που είναι ήδη αποθηκευμένα στη συσκευή, 

είτε με απευθείας φωτογράφισή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/psifiakes-ypiresies#gia-ton-politi


ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 

 
Online υποβολή αίτησης ΜΑΑΕ στο ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ 
http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/psifiakes-ypiresies#gia-ton-politi 

4 
 

 

3. Αποτυπώνει ψηφιακά την υπογραφή του και αποστέλλει την αίτηση 

πατώντας ‘’Υποβολή αίτησης’’. 

 

4. Βεβαιώνεται για την επιτυχή αποστολή με σχετικό μήνυμα: 

 

Το ΤΑΑΕ ΕΒΡΟΥ: 

5. παραλαμβάνει την αίτηση, ελέγχει τα δικαιολογητικά, εκδίδει και 

αποστέλλει με email τη βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο, σε μορφή 

που μπορεί να διακινηθεί και ηλεκτρονικά και εκτυπωμένη σε χαρτί. 

 

 

 

 

 

Αποθηκεύστε τον ιστοχώρο μας στην 

οθόνη του κινητού σας για άμεση 

πρόσβαση στις υπηρεσίες μας! 

http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/psifiakes-ypiresies#gia-ton-politi

