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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΤ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ  
 

ΣΟ ΕΝΩΙΑΚΟ ΜΗΣΡΩΟ  
 

Η διαδικαςία ζκδοςθσ των κλειδαρίκμων για τθν πρόςβαςθ των εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςώπων, κακώσ 

και των επιπρόςκετων εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςώπων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του Ενωςιακοφ 

Μθτρώου, περιλαμβάνει δφο ςτάδια:  

α) Ενεργοποίηςη λογαριαςμοφ και ηλεκτρονική ζκδοςη του κλειδαρίθμου. 

Η διαδικαςία εγγραφισ και απόκτθςθσ κλειδαρίκμου περιγράφεται ςε αρχείο, το οποίο για λόγουσ 

αςφαλείασ κα ςασ γνωςτοποιθκεί μετά τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικών, που απαιτοφνται για το 

άνοιγμα του λογαριαςμοφ τθσ εταιρείασ ςτο Ενωςιακό Μθτρώο. Παρακαλείςκε να ακολουκείτε 

προςεκτικά τισ οδθγίεσ πρόςβαςθσ και να μασ ενθμερώςετε με e-mail για τθν εγγραφι ςασ ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα του Ενωςιακοφ Μθτρώου. 

β) Προςκόμιςη τησ αίτηςησ ζκδοςησ κλειδαρίθμου και παραλαβή του κλειδαρίθμου ςασ.  

Η παραλαβι του κλειδαρίκμου μπορεί να γίνει με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  

1) είτε από κάκε ζναν αντιπρόςωπο ξεχωριςτά, με τθν προχπόκεςθ τθσ προςκόμιςθσ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ 

του κλειδαρίκμου του, 

2) είτε από ζναν αντιπρόςωπο, με τθν προχπόκεςθ τθσ προςκόμιςθσ, αφενόσ τθσ κεωρθμζνθσ αίτθςθσ 

ζκδοςθσ των κλειδαρίκμων και αφετζρου τθσ κεωρθμζνθσ εξουςιοδότθςθσ όλων των υπολοίπων 

αντιπροςώπων,  

3) είτε από courier/υπάλλθλο τθσ εταιρείασ, ο οποίοσ κα προςκομίςει αφενόσ τισ κεωρθμζνεσ αιτιςεισ 

ζκδοςθσ των κλειδαρίκμων και αφετζρου τισ κεωρθμζνεσ εξουςιοδοτιςεισ όλων των υπολοίπων 

αντιπροςώπων. 
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Παρακαλείςκε να μασ ςτείλετε αρχικά με e-mail τθν κεωρθμζνθ αίτθςθ ζκδοςθσ του κλειδαρίκμου ςασ, 

κακώσ και τθν εξουςιοδότθςθ ςασ για ζλεγχο.  

 

Θα ειδοποιθκείτε ςτθ ςυνζχεια με e-mail, για τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ των κλειδαρίκμων ςασ, 

προκειμζνου να τουσ παραλάβετε με ζναν από τουσ ανωτζρω τρόπουσ, προςκομίηοντασ όλα τα 

δικαιολογθτικά ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Δ/νςθ Κλιματικισ 

Αλλαγισ και Ποιότθτασ Ατμόςφαιρασ, Τμιμα Μθχανιςμών Αγοράσ και Μθτρώου Εκπομπών, Πατθςίων 

147, Τ.Κ. 112 51, Ακινα, 5οσ όροφοσ. 

 

 


