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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

CHAMBER OF HERAKLION 

     ΤΜΗΜΑ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
                   (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ) 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:   

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………….. 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………... 

ΕΔΡΑ-Δ/ΝΣΗ: 

___________________________  

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______  

Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________  

Τηλ. :  ____________________________  

 

E-Mail : ___________________________  

 

 

Α.Μ. ΕΒΕΗ:     ………………………………….. 

 
Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ.:   ………………………………….. 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ,  ___ / ___ /202_ 

 

 
 

Σημείωση : Για κάθε καταχώριση στο ΓΕΜΗ 

καταβάλλεται τέλος 10,00 € (Σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρο 14 παρ. 2 ΚΥΑ Κ1-802/2011 - 
ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011) & άρθρο 2, παρ. β,  ΚΥΑ 

79752/2014 – ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014 και τέλος 
εγγραφής στο ΕΒΕΗ 10,00 €   

 

 

Προς  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 

 

        Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4601/2019 & Ν. 
4635/2019 όπως ισχύει, τα συνημμένα 

δικαιολογητικά: 

  

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

Που αφορούν ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε  

…...…………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………… 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες: 

 
Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται 
 ο/η ………………………………………………………………………………… 
με ΑΔΤ / αριθ. Διαβατηρίου ____________ 

 
 

 
 

Αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παρούσης ΠΑΡΕΧΩ 
ως αιτών/υπογράφων τη ρητή συγκατάθεσή μου στο 
Επιμελητήριο Ηρακλείου για τη συλλογή και επεξεργασία 
των προσωπικών μου δεδομένων και για την πληρέστερη 
ενημέρωσή μου ως προς την επεξεργασία αυτή καθώς και 
για τα δικαιώματά μου μπορώ να ανατρέχω στην ιστοσελίδα 
του ΕΒΕH www.ebeh.gr  

 
 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 
 

 

Για τις Πολιτικές Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων & τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ στον ιστοχώρο του 
ΕΒΕΗ www.ebeh.gr 

http://www.ebeh.gr/
http://www.ebeh.gr/
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:1 

 
 

α) Έκθεση εκτίμησης -ΜΟΝΟ σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία. Συντάσσεται 
κατά το άρ.17,Ν.4548/2018 (υποβάλλεται & καταχωρίζεται μέσω αυτοματοποιημένης αίτησης)  

 
β) Λεπτομερής έκθεση διαχειριστών/Δ.Σ. (ΑΠΑΛΛΑΓΗ: β1. μέτοχοι/εταίροι συμφωνούν 

εγγράφως {απαιτείται θεώρηση του εγγράφου}, ή β2. το σύνολο των εταίρων είναι και 
διαχειριστές). Όταν υπάρχει απαλλαγή βάσει νόμου, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στην 

απόφαση. 
 

γ) Απόφαση συνέλευσης/εταίρων.2 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: γ1)Τη νομική μορφή και την επωνυμία 

υπό τη νέα νομική μορφή. γ2)Το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών 
συμμετοχών. γ3)Τους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού. γ4) 

Τυχόν ειδικά δικαιώματα εταίρων ή μετόχων. γ5) Ότι ειδικότερο προβλέπεται από τη νομική μορφή 
βάσει νόμου. Επίσης όταν είναι απαιτητό, περιλαμβάνεται και απόφαση για αύξηση κεφαλαίου.) 

  
δ) Κωδικοποιημένο Καταστατικό (συμβολαιογραφικό έγγραφο για ΑΕ, ΕΠΕ και όπου 

προβλέπεται από το νόμο π.χ. εισφορά ακινήτου.) 
 

ε) Προέγκριση της Νέας Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου, μόνο σε περίπτωση 

τροποποίησης της υφιστάμενης επωνυμίας (Η προέγκριση εκδίδεται από το Επιμελητήριο και έχει 
κόστος 10,00 €) 

 
 

 
Η κατάθεση της παρούσας αίτησης γίνεται με φυσική παρουσία στο Επιμελητήριο με 

προσκόμιση των κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικών, νομίμως υπογεγραμμένα σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, (αρχεία WORD, PDF ) 

 

 
 

 
1Α.     Νόμος 4601/2019  
α)Ειδ. διατάξεις για ΟΕ/ΕΕ (άρ.118-127),  

β)Ειδ. διατάξεις για ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ (άρ.128-133),  

γ)Ειδ.διατάξεις για Αστικ. Συνεταιρισμών (άρθρο135-138) 

 Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 

 Η ΕΕ μετατρέπεται αυτοδίκαια σε ΟΕ σε περίπτωση: εξόδου, θανάτου ή αποκλεισμού του μοναδικού Ετερ.    

 Εταίρου.  Η ΟΕ μετατρέπεται αυτοδίκαια σε ΕΕ σε περίπτωση: α) εισόδου νέου εταίρου με την ιδιότητα του 

ετερόρρυθμου εταίρου, β) μετατροπής της ιδιότητας έστω ενός εταίρου σε ετερόρρυθμο. 

2Η απόφαση λαμβάνεται όπως ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό της υπό μετατροπή εταιρείας  με τις 

αντίστοιχες πλειοψηφίες ανά νομικό τύπο. Μετατροπή κεφαλαιουχικής σε ΟΕ, απαιτεί ομόφωνη απόφαση. Όταν 

μετά τη μετατροπή εταίροι θα ευθύνονται προσωπικά ή θα μετέχουν με εξωκεφαλαιουχικές εισφορές, απαιτείται η 

ρητή συναίνεσή τους. Οι εταίροι/μέτοχοι που διαφωνούν με τη μετατροπή έχουν δικαίωμα εξόδου από την 

εταιρεία/εξαγορά μετοχών/μεταβίβαση μεριδίων του. 

 


