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ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Προτείνεται  όπως τα άρθρα 1 ,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: 
 

Σύσταση  -  επωνυμία – διακριτικός τίτλος  

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Άρθρο 1 
Επωνυμία 

 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι 

«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.». 

Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η 

εταιρεία θα χρησιμοποιεί την παραπάνω 

επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην 

αντίστοιχη ξένη γλώσσα. 

 

Η ανωτέρω επωνυμία καθώς και οι 

επωνυμίες “HELLENIC DUTY FREE 

SHOPS” και “DUTY FREE SHOPS” ανήκουν 

αποκλειστικά στην εταιρεία. 

 

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε όλες τις 

συναλλαγές είναι «FOLLI FOLLIE GROUP» 

 

Άρθρο  1 

Επωνυμία 
 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «FOLLI-

FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΉ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

ο διακριτικός της  τίτλος «FOLLI-FOLLIE 

GROUP». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή 

η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε 

πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη 

γλώσσα. 
 

 

Άρθρο  2 
Σκοπός  

               ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Άρθρο  2 
Σκοπός  

            ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: 

A.α.) Η εκμετάλλευση των κάθε είδους 

καταστημάτων αφορολογήτων και 

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: 

§Α.α.) Πρός διαγραφή 
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αδασμολογήτων ειδών και καταλαμβάνει 

τόσο τα υπάρχοντα καταστήματα, όσο και 

αυτά τα οποία πρόκειται να ιδρυθούν στους 

χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς 

αερολιμένες και λιμένες ή στην αλλοδαπή. 

Επίσης, η εμπορία φορολογημένων ειδών, 

τόσο σε τελωνειακά ελεγχόμενους όσο και 

στους ελεύθερους χώρους των χερσαίων 

μεθοριακών σταθμών, διεθνών αερολιμένων 

και των λιμένων της χώρας. 

β) Η ανάληψη μετά από προηγούμενη 

συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους της 

διαμεσολάβησης για τη διευκόλυνση της 

απαλλαγής ή της επιστροφής του Φ.Π.Α. 

στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί 

επιστροφής Φ.Π.Α. έναντι συμφωνημένης 

αμοιβής. 

γ) Ο εφοδιασμός αφορολόγητων και 

αδασμολόγητων, καθώς και φορολογημένων 

ειδών σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και 

λοιπά δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα και η 

πραγματοποίηση εξαγωγών σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.   

δ) Η ίδρυση καταστημάτων πώλησης 

αφορολόγητων και αδασμολόγητων, καθώς 

και φορολογημένων ειδών στην αλλοδαπή, 

καθώς και σε μέσα χερσαίων, θαλάσσιων και 

εναέριων μεταφορών  

ε) Η διαχείριση των ατελώς 

παραλαμβανομένων ειδών από πρόσωπα 

που υπηρετούν σε αναγνωρισμένους διεθνείς 

οργανισμούς περιλαμβανομένου του ΝΑΤΟ.  

στ) Η πώληση πάσης φύσεως 

εμπορευμάτων, προϊόντων και ειδών και η 

παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τόσο σε 

τελωνειακά ελεγχόμενους όσο και σε 

ελεύθερους χώρους μεθοριακών σταθμών, 

λιμένων, τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Α.β.) Πρός διαγραφή 

 

 

 

 

 

 

 

§Α.γ.) Πρός διαγραφή 

 

 

 

 

 

§Α.δ.) Πρός διαγραφή 

 

 

 

§Α.ε.) Πρός διαγραφή 

 

 

 

§Α.στ.) Πρός διαγραφή 
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αερολιμένων της χώρας, καθώς και η ίδρυση, 

λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως 

σταθμών εφοδιασμού, πρατηρίων διάθεσης 

αφορολογήτων πετρελαιοειδών προιόντων 

και καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, όπως εστιατορίων, καφέ, 

μπαρ, ζαχαροπλαστείων, 

παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει 

χώρων εστίασης και αναψυχής. 

ζ) Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε 

εταιρείες, θυγατρικές ή μη, οι οποίες να 

μπορούν να ασκούν κάθε νόμιμη 

δραστηριότητα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας, πλην της 

εκμετάλλευσης καταστημάτων 

αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών 

στην Ελλάδα. 

 

B.Επίσης: 

1 α) H κατασκευή χρυσών και αργυρών 

κοσμημάτων και ωρολογίων μετά ή άνευ  

ημιπολυτίμων ή πολυτίμων  λίθων, β) η 

κατασκευή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, 

εξαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων του 

εξωτερικου κοσμημάτων, ωρολογίων, 

οπτικών ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων, 

αξεσουάρ ενδύσεως και  παιδικών ειδών-

παιγνιδιών, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, 

κάθε είδους  και πάσης φύσεως, και γ) η 

διάθεση όλων αυτών στο εσωτερικο και στο 

εξωτερικο, με οποιονδηποτε τρόπο λιανικά ή 

χονδρικά.  

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και 

εμπορία ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, 

επίπλων, λευκών ειδών και υφασμάτων και 

γενικώς συναφών ειδών.  

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και 

εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Α.ζ.) Πρός διαγραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) α) H κατασκευή χρυσών και αργυρών 

κοσμημάτων και ωρολογίων μετά ή άνευ  

ημιπολυτίμων ή πολυτίμων  λίθων, β) η 

κατασκευή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, 

εξαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων του 

εξωτερικου κοσμημάτων, ωρολογίων, 

οπτικών ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων, 

αξεσουάρ ενδύσεως και  παιδικών ειδών-

παιγνιδιών, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, 

κάθε είδους  και πάσης φύσεως, και γ) η 

διάθεση όλων αυτών στο εσωτερικο και στο 

εξωτερικο, με οποιονδηποτε τρόπο λιανικά ή 

χονδρικά.  

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και 

εμπορία ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, 

επίπλων, λευκών ειδών και υφασμάτων και 

γενικώς συναφών ειδών.  

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και 

εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, 
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φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών 

προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, 

καλλυντικών, αρωμάτων και γενικώς 

συναφών με τ’ανωτέρω ειδών. 

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή κι 

εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, συσσωρευτών και γενικώς 

συναφών προιόντων. 

5)  Η παραγωγή, εισαγωγή κι εμπορία ειδών 

διατροφής ως και η ιδρυση και λειτουργία 

εστιατορίων, καφέ, καταστημάτων πώλησης 

ειδών ζαχαροπλαστικής καταστημάτων 

ταχείας εστίασης, και λοιπών  συναφών 

ειδών η δραστηριοτήτων. 

6) Η αγοραπωλησία ακινήτων,  η ανέγερση 

οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με 

το σύστημα της αντιπαροχής.  

7) Η εμπορία πάσης φύσεως οργάνων 

γυμναστικής και συναφών αξεσουάρ καθώς 

επίσης η αντιπροσώπευση οίκων του 

εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή, 

εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία  και 

επισκευή  αναφορικά με τ’ ανωτέρω 

προϊόντα.  

8) Η λειτουργία γυμναστηρίων, ινστιτούτων 

αισθητικής, καθώς και η λειτουργία 

γυμναστηρίων με τη μέθοδο franchising, η 

διεξαγωγή σεμιναρίων-συνεδρίων και η 

επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση 

γυμναστών και στελεχών γυμναστηρίων 

καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων 

του εξωτερικού αναφορικά με τις ανωτέρω 

υπηρεσίες και δραστηριότητες. 

9)  Η κατασκευή, συναρμολόγηση, 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία από  

οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, 

ενοικίαση, επισκευή και φύλαξη σχετικά με 

αυτοκίνητα επιβατηγά και φορτηγά, οχήματα 

παντός εδάφους (all terrain vehicles), χιονιού 

φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών 

προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, 

καλλυντικών, αρωμάτων και γενικώς 

συναφών με τ’ανωτέρω ειδών. 

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή κι 

εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, συσσωρευτών και γενικώς 

συναφών προιόντων. 

5)  Η παραγωγή, εισαγωγή κι εμπορία ειδών 

διατροφής ως και η ιδρυση και λειτουργία 

εστιατορίων, καφέ, καταστημάτων πώλησης 

ειδών ζαχαροπλαστικής καταστημάτων 

ταχείας εστίασης, και λοιπών  συναφών 

ειδών η δραστηριοτήτων. 

6) Η αγοραπωλησία ακινήτων,  η ανέγερση 

οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με 

το σύστημα της αντιπαροχής.  

7) Η εμπορία πάσης φύσεως οργάνων 

γυμναστικής και συναφών αξεσουάρ καθώς 

επίσης η αντιπροσώπευση οίκων του 

εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή, 

εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία  και 

επισκευή  αναφορικά με τ’ ανωτέρω 

προϊόντα.  

8) Η λειτουργία γυμναστηρίων, ινστιτούτων 

αισθητικής, καθώς και η λειτουργία 

γυμναστηρίων με τη μέθοδο franchising, η 

διεξαγωγή σεμιναρίων-συνεδρίων και η 

επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση 

γυμναστών και στελεχών γυμναστηρίων 

καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων 

του εξωτερικού αναφορικά με τις ανωτέρω 

υπηρεσίες και δραστηριότητες. 

9)  Η κατασκευή, συναρμολόγηση, 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία από  

οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, 

ενοικίαση, επισκευή και φύλαξη σχετικά με 

αυτοκίνητα επιβατηγά και φορτηγά, οχήματα 

παντός εδάφους (all terrain vehicles), χιονιού 
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(snow mobiles), θαλάσσης (jet skies), 

μοτοσικλέτες, ποδήλατα και γενικά δίκυκλα, 

εξαρτήματα δικύκλων αξεσουάρ και λοιπά 

είδη εξοπλισμού που σχετίζονται με τα 

παραπάνω.   

10) Η παραγωγή, συναρμολόγηση, 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία από 

οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού ειδών 

ναυτιλίας, σκαφών θαλάσσης, μηχανών και 

εξαρτημάτων αυτών και λοιπών ειδών 

αναψυχής και ναυταθλητισμού, η παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης, φύλαξης και 

επισκευής των ανωτέρω ειδών (σε πλωτούς 

και χερσαίους χώρους) καθώς και υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία των 

ανωτέρω ειδών (καινούργιων και 

μεταχειρισμένων), η ενοικίαση σκαφών και 

γενικά  των ανωτέρω ειδών και τέλος η 

κατασκευή και εκμετάλλευση μαρινών, 

ενυδρείων και θεματικών πάρκων.  

11) Η κατασκευή, συναρμολόγηση, 

εγκατάσταση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή κι 

εμπορία οίκων του εσωτερικού κι εξωτερικού, 

η ενοικίαση και συντήρηση κάθε είδους 

συστημάτων ασφαλείας και λοιπών ειδών 

εξοπλισμού ασφαλείας που σχετίζονται με τα 

ανωτέρω.  

12) Η ανοικοδόμηση, μίσθωση, 

εκμετάλλευση, η παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης κι εκμετάλλευσης εμπορικών 

κέντρων, εμπορικών πολυκαταστημάτων, 

εκπτωτικών καταστημάτων ή εμπορικών 

κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών 

κέντρων, πολυκινηματογράφων, κέντρων 

εστίασης και ψυχαγωγίας, αιολικών πάρκων, 

χώρων στάθμευσης και οργανωμένων 

χώρων ψυχαγωγίας παιδιών. Επίσης η 

παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούμενης 

τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για τη 

(snow mobiles), θαλάσσης (jet skies), 

μοτοσικλέτες, ποδήλατα και γενικά δίκυκλα, 

εξαρτήματα δικύκλων αξεσουάρ και λοιπά 

είδη εξοπλισμού που σχετίζονται με τα 

παραπάνω.   

10) Η παραγωγή, συναρμολόγηση, 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία από 

οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού ειδών 

ναυτιλίας, σκαφών θαλάσσης, μηχανών και 

εξαρτημάτων αυτών και λοιπών ειδών 

αναψυχής και ναυταθλητισμού, η παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης, φύλαξης και 

επισκευής των ανωτέρω ειδών (σε πλωτούς 

και χερσαίους χώρους) καθώς και υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία των 

ανωτέρω ειδών (καινούργιων και 

μεταχειρισμένων), η ενοικίαση σκαφών και 

γενικά  των ανωτέρω ειδών και τέλος η 

κατασκευή και εκμετάλλευση μαρινών, 

ενυδρείων και θεματικών πάρκων.  

11) Η κατασκευή, συναρμολόγηση, 

εγκατάσταση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή κι 

εμπορία οίκων του εσωτερικού κι εξωτερικού, 

η ενοικίαση και συντήρηση κάθε είδους 

συστημάτων ασφαλείας και λοιπών ειδών 

εξοπλισμού ασφαλείας που σχετίζονται με τα 

ανωτέρω.  

12) Η ανοικοδόμηση, μίσθωση, 

εκμετάλλευση, η παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης κι εκμετάλλευσης εμπορικών 

κέντρων, εμπορικών πολυκαταστημάτων, 

εκπτωτικών καταστημάτων ή εμπορικών 

κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών 

κέντρων, πολυκινηματογράφων, κέντρων 

εστίασης και ψυχαγωγίας, αιολικών πάρκων, 

χώρων στάθμευσης και οργανωμένων 

χώρων ψυχαγωγίας παιδιών. Επίσης η 

παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούμενης 

τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για τη 
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δημιουργία καταστημάτων, εκθεσιακών 

περιπτέρων κ.λπ. στους ανωτέρω χώρους ή 

αλλού.   

13) Η εκπροσώπηση κατ’ αποκλειστικότητα ή 

μη, ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών ή 

εμπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή 

εμπορίας, παροχής υπηρεσιών των ανωτέρω 

υπό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13 

προϊόντων και υπηρεσιών και η διάθεση 

αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 

λιανικά είτε χονδρικά.  

2.Για την εκπλήρωση του σκοπού της 

δύναναται να ασκούνται από την εταιρία και 

οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων με 

ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, ή νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 

κράτη που αφορούν στους σκοπούς της 

εταιρίας. 

β) Η σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών, η 

διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρίες, 

κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών των 

εταιριών που έχουν ως σκοπό την άσκηση 

στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας καθώς και η 

ίδρυση κάθε είδους υποκαταστημάτων ή 

πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην 

Ελλάδα ή η εγκατάστασή τους στο εξωτερικό. 

γ) Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή 

ιδιωτικούς με αντικείμενα συναφή προς τους 

σκοπούς της εταιρίας. 

δ) Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, 

καθώς και η κατάρτιση συμβάσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων τα οποία 

αγοράζει η αντισυμβαλλόμενη (εκμισθώτρια) 

εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε από 

δημιουργία καταστημάτων, εκθεσιακών 

περιπτέρων κ.λπ. στους ανωτέρω χώρους ή 

αλλού.   

13) Η εκπροσώπηση κατ’ αποκλειστικότητα ή 

μη, ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών ή 

εμπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή 

εμπορίας, παροχής υπηρεσιών των ανωτέρω 

υπό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 προϊόντων και 

υπηρεσιών και η διάθεση αυτών στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό, λιανικά είτε 

χονδρικά.  

2.Για την εκπλήρωση του σκοπού της 

δύνανται να ασκούνται από την εταιρία και οι 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων με 

ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, ή νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 

κράτη που αφορούν στους σκοπούς της 

εταιρίας. 

β) Η σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών, η 

διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρίες, 

κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών των 

εταιριών που έχουν ως σκοπό την άσκηση 

στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας καθώς και η 

ίδρυση κάθε είδους υποκαταστημάτων ή 

πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην 

Ελλάδα ή η εγκατάστασή τους στο εξωτερικό. 

γ) Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή 

ιδιωτικούς με αντικείμενα συναφή προς τους 

σκοπούς της εταιρίας. 

δ) Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, 

καθώς και η κατάρτιση συμβάσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων τα οποία 

αγοράζει η αντισυμβαλλόμενη (εκμισθώτρια) 

εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε από 
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τρίτους είτε από την ίδια την εταιρία  

ε) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση ή 

εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος 

ευρεσιτεχνίας, σήματος ή διοικητικής αδείας, 

αναγκαίων σύμφωνα με τα ανωτέρω ως και η 

παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της 

εταιρίας 

τρίτους είτε από την ίδια την εταιρία  

ε) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση ή 

εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος 

ευρεσιτεχνίας, σήματος ή διοικητικής αδείας, 

αναγκαίων σύμφωνα με τα ανωτέρω ως και η 

παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της 

εταιρίας.  

 

 


