
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 58/31790 
     Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση 

βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Β’ 151).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπ’ αρ. 134416/14-02-2011 υπουργική απόφα-
ση σχετικά με τη «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής 
και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία 
προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, 
αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προ-
σώπων - επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο 
Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης 
των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών» (Β’ 273).

7. Την υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 (ΑΔΑ: 
99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών, σχετικά με την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του 
δημοσίου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».

8. Την υπ’ αρ. 777/93631/31-03-2020 εγκύκλιο του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με την «Εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπη-
ρεσίες του ΥΠΑΑΤ κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων 
προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού».

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. 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 Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δο-
μών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

2. Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
01-01-2021 έως 31-12-2021, με στοιχεία του φορολογι-
κού έτους 2019. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους 
έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρω-
τικοί έλεγχοι, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δι-
κτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης 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 κωδι-
κών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολο-
γίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020.

3. Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματι-
ών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ.

4. Το υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται στο 
παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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