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ΓΗΛΧΗ 

Η εξγαζία είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή απφ ην 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζεζκφ ηνπ δηεζλνχο Franchising 

σο ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηα 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πινχηνπ. Σν Franchising είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κία ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ, 

φπνπ ν δηθαηνπάξνρνο παξαρσξεί ζην δηθαηνδφρν, έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ελφο παθέηνπ 

δηθαηφρξεζεο. Σν παθέην πεξηέρεη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, δηαθεκηζηηθή θάιπςε θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, κε ζθνπφ 

ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο 

ρξήζηεο.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη πιήξσο 

ην ζεζκφ ηνπ franchising θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπ σο κία εχθνιε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο αξρηθά ζε ηνπηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Μέζσ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο αιπζίδαο θαθέ-εζηηαηνξίσλ Palmie 

bistro, ν αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη ην ηξφπν ρξήζεο ηνπ δηεζλνχο Franchising θαη 

ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

Η εξγαζία απνηειείηαη απφ 5 θεθάιαηα. Σα πξψηα ηέζζεξα αλαιχνπλ ζε ζεσξεηηθή 

βάζε ην ζεζκφ ηνπ Franchising. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ απηνχ, νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ 

θαζψο θαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ φζνλ αθνξά ηε κεξηά ηνπ 

franchisor, ηνπ franchisee, αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

αλαιχεηαη ην Franchising απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, δειαδή ζε φηη αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο θαη ην πψο απηή επηδξά ζηνλ αληαγσληζκφ θαη 
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ηελ θνηλσληθή επεκεξία. ηε ζπλέρεηα ζην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε λνκνζεηηθή 

πιεπξά ηνπ Franchising, ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην φζνλ αθνξά ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ζεζκνχ, εμεηάδνληαη νη επελδχζεηο γεληθφηεξα, αιιά θαη ην 

Franchising ζηε Ρνπκαλία σο κία πξφζθνξε ρψξα γηα δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ε 

δηείζδπζε ηεο Διιάδαο ζηε ρψξα απηή. Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην κειεηάεη 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Franchising ζηελ αιπζίδα θαθέ-εζηηαηνξίσλ Palmie bistro, ηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ζε φιε ηε ρψξα θαη έρνπλ 

μεθηλήζεη θαη ηελ δηεζλή εμάπισζε ηνπο ζηα Βαιθάληα μεθηλψληαο απφ ηε Ρνπκαλία. 

Η έξεπλα βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη απφςεηο εηδηθψλ, ζε ζηνηρεία 

εξεπλψλ ησλ εηαηξηψλ ICAP θαη Hellastat Hellas, ζε έληππν φζν θαη ζε ειεθηξνληθφ 

πιηθφ πεξηνδηθψλ θαη ηέινο ζε ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ζπλέληεπμεο απφ ηελ 

Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ησλ Palmie bistro Αιεμία Κνπηξνπιηά, αιιά 

θαη κέζσ άκεζεο απνζηνιήο ζηνηρείσλ. 
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Δπραξηζηψ ηελ Κπξία Κνπηξνπιηά Αιεμάλδξα αλαπιεξψηξηα Γηεπζχλνληα 
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πξνζπκία κνπ έδσζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθπεξαηψζσ ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ. 
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Γισζζάξην 

FRANCHISING: Η δηαξθήο εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δπν επηρεηξήζεσλ βάζεη 

ηεο νπνίαο ε κηα επηρείξεζε, ν δηθαηνπάξνρνο (franchisor), παξαρσξεί ζηνλ 

δηθαηνδφρν (franchisee) έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ην 

δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ franchising. 

 

FRANCHISE: Σν ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ εκπνξηθά ζήκαηα θαη επσλπκίεο, πηλαθίδεο θαηαζηεκάησλ, 

πξφηππα ρξήζεσο, ζρέδηα, δηθαηψκαηα αληηγξαθήο ηερλνγλσζίαο ή δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο πξνο εθκεηάιιεπζε κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε πξντφλησλ ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

FRANCHISOR (ΓΙΚΑΙΟΠΑΡΟΥΟ Ή ΓΟΣΗ): Η επηρείξεζε ε νπνία παξέρεη 

έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο franchise ζηνπο δηθαηνδφρνπο. 

 

FRANCHISEE (ΓΙΚΑΙΟΓΟΥΟ Ή ΛΗΠΣΗ): Δίλαη ε επηρείξεζε ή ην πξφζσπν 

ζην νπνίν παξαρσξείηαη, απφ ηνλ δηθαηνπάξνρν (franchisor), ην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ franchise κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ 

ή θαη παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

FRANCHISE PACKAGE Ή PACKAGE DEAL (ΠΑΚΔΣΟ FRANCHISING): 

Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

πνπ αθνξνχλ εκπνξηθά ζήκαηα ή επσλπκίεο ή δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαηαζηεκάησλ 
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(π.ρ. πηλαθίδεο), πξφηππα ρξήζεο, ζρέδηα, ππνδείγκαηα, επξεζηηερλία, θαζψο θαη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα εθκεηάιιεπζε, πνπ παξαρσξεί ν δηθαηνπάξνρνο 

(franchisor) ζηνλ δηθαηνδφρν (franchisee), κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ πξντφλησλ ή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ ησλ 

franchisees. 

 

FRANCHISING BUSINESS FORMAT (FRANCHISING ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΓΔΝΙΑ): Μία δηαξθήο επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ franchisor θαη ηνπ 

franchisee, ε νπνία πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην πξντφλ, ηελ ππεξεζία θαη ην ζήκα, 

αιιά νιφθιεξν ην επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα, δειαδή ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην 

κάξθεηηλγθ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο, έιεγρν πνηφηεηαο θαη δηαξθή 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

 

FRANCHISE CONTRACT (ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ): Δίλαη ε 

ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ δηθαηνπάξνρνπ (franchisor) θαη ηνπ 

δηθαηνδφρνπ (franchisee), ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη ζαθήλεηα νη 

φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ο ππνςήθηνο δηθαηνδφρνο ζπλήζσο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο ζεκειηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο franchise είλαη ε θαζνιηθή νκνηνκνξθία ζηε 

κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνδφρσλ θαη φρη ε παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ 

πξνλνκηψλ θαη επλντθψλ ζπκθσληψλ ζε θάπνηνπο απφ απηνχο. Οη ζπκβάζεηο 

δηθαηφρξεζεο (franchise contract) πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε γλψκνλα φρη κφλν ην 

πεξηερφκελν ηνπο, αιιά θαη ηηο ελδερφκελεο παξαιείςεηο ηνπο. 
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FRANCHISE CONCEPT: Απνηειεί ηελ επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε (ζχιιεςε) ηνπ 

franchisor, κεηνπζησκέλε ζε ηεθκεξησκέλε εκπνξηθή πξφηαζε θαη πξαθηηθή 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, κε ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία θαη θαηνρπξσκέλε 

εηαηξηθή ηαπηφηεηα. 

 

DISCLOSURE (YΠΟΥΡΔΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ): Η ππνρξέσζε ηνπ 

δηθαηνπάξνρνπ λα παξέρεη εγγξάθσο ζε θάζε ππνςήθην δηθαηνδφρν πιήξε θαη αθξηβή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ, ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο ε νπνία είλαη 

αληηθείκελν franchise, ηελ πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ηερλνγλσζίαο, ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο πξνο ην δηθαηνδφρν, ην 

πξνβιεπφκελν θφζηνο εγθαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο franchise, ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο franchise, ηα νλφκαηα θαη ηηο 

δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη είηε απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία είηε απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ην franchising. εκεηψλεηαη φηη ε 

πιεξνθφξεζε απηή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ππνςήθην δηθαηνδφρν πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

ENTRY FEE Ή INITIAL FRANCHISE FEE (ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΙΟΓΟΤ): Δίλαη ην 

εθάπαμ πνζφ πνπ πιεξψλεη ν franchisee ζηνλ franchisor κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο franchise, γηα ηελ έληαμε ηνπ πξψηνπ ζην δίθηπν franchise. Σν entry fee 

αληηπξνζσπεχεη ηηο δαπάλεο γηα: αλάπηπμε, κεηαθεξφκελε ηερλνγλσζία (know how), 

δηθαηψκαηα εκπνξηθήο ρξήζεο ζήκαηνο, ηελ θαιή θήκε θαη πειαηεία (goodwill), 

αξρηθά ζηάδηα (παξνρή εγρεηξηδίσλ, αξρηθή εθπαίδεπζε, νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο). 
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ROYALTIES Ή CONTINUING FEES (ΤΝΔΥΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ): Υξεκαηηθά 

πνζά ηα νπνία θαηαβάιιεη ν franchisee (δηθαηνδφρνο) ζην franchisor (δηθαηνπάξνρνο) 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Οη θαηαβνιέο 

απηέο αληηζηαζκίδνπλ ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ franchisor ζην franchisee ή ηε 

ζπλερή αλαλέσζε, εμέιημε θαη πξνζαξκνγή ηεο ηερλνγλσζίαο ή αληηζηνηρνχλ ζηε 

δηαξθή ή πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε. 

 

FRANCHISE FEE (ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ): Ο ζπλήζεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

δηθαηνπάξνρνο (franchisor) παίξλεη ηε ζπλερή ακνηβή ηνπ απφ ηνλ δηθαηνδφρν 

(franchisee), είλαη κε ηε κνξθή ελφο πνζνζηνχ επί ηνπ ηδίξνπ ηνπ δεπηέξνπ. Ο άιινο 

ηξφπνο είλαη κέζσ κίαο επηβάξπλζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη ν δηθαηνπάξνρνο ζην δηθαηνδφρν. Σν πνζνζηφ ηεο ακνηβήο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ franchisee ζε franchisee θαη πξέπεη λα αληαλαθιά ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη ζην δηθαηνδφρν θαη επηπιένλ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ 

απφδνζε ηεο αμίαο ρξήκαηνο ηνπ. 

 

ANNUAL RENEWAL FEE (ΔΣΗΙΟ ΣΔΛΟ ΑΝΑΝΔΧΗ ΤΜΒΑΗ): Η 

ζχκβαζε franchise, ε νπνία παξέρεηαη απφ ην δηθαηνπάξνρν, κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα 

κφλν ελφο έηνπο θαη ν δηθαηνδφρνο λα έρεη ην δηθαίσκα απηφκαηεο αλαλέσζεο ηεο ζην 

ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ηέινπο αλαλέσζεο 

ζχκβαζεο (annual renewal fee). Η ρξέσζε απηήο ηεο ακνηβήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ακνηβήο αλαλέσζεο δελ είλαη πάγηα ηαθηηθή θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη επηβνιέο 

ζπαλίσο αλαθέξνληαη ζηηο ζπκβάζεηο. 
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FRANCHISE COMMITMENT AGREEMENT (ΓΔΜΔΤΣΙΚΗ ΤΜΦΧΝΙΑ 

ΣΟ FRANCHISE): Απνηειεί κία γξαπηή δήισζε, ηελ νπνία παξέρεη ν 

δηθαηνπάξνρνο ζηνλ πηζαλφ ηδηνθηήηε ηνπ franchise θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

πξφζεζε ηνπ δηθαηνπαξφρνπ (franchisor) λα πνπιήζεη ην franchise ηνπ. 

 

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ FRANCHISE: Πξφθεηηαη γηα έλα ελεκεξσηηθφ 

έληππν ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ππνςήθηνπο επελδπηέο (franchisees). Δλδεηθηηθά ν 

ελεκεξσηηθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη: 

 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν-franchisor. 

 Δκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

 Πεξηγξαθή ηνπ franchise concept, ησλ πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ 

 Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

 Αξηζκεηηθή θαη γεσγξαθηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη κειινληηθνί ζηφρνη. 

 Παξερφκελε ππνζηήξημε ηνπ franchisor ζην franchisee ζην αξρηθφ ζηάδην, 

θαζψο θαη ζε ζπλερή βάζε (ongoing support). 

 Βαζηθά ζεκεία ηεο χκβαζεο Franchise. 

 

OPERATION MANUAL (ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ): Δγρεηξίδηα, ηα νπνία 

δίδνληαη απφ ηνπο δηθαηνπαξφρνπο (franchisors) πξνο ηνπο δηθαηνδφρνπο(franchisees), 

σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ δηθαηφρξεζεο γηα λα πξνζθέξνπλ αλαιπηηθέο 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ζηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κία 

επηρείξεζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα ηεο 

δηθαηφρξεζεο. 
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PILOT STORE (ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ): Σν αξρηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν 

αλήθεη ζην δφηε θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ έρεη εθαξκνζηεί θαη ειεγρζεί γηα 

ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε εκπνξηθή απνδνρή ηνπ franchise concept, ε βησζηκφηεηα 

θαη ε δπλακηθή ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε δπλαηφηεηα ηππνπνίεζεο κεζφδσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν. 

 

FRANCHISE TRAINING (ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ FRANCHISE): Δίλαη ε εθπαίδεπζε 

πνπ παξέρεη ν franchisor (δηθαηνπάξνρνο) ζην franchisee (δηθαηνδφρν) θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ, ζρεηηθά κε ην franchise θαη ηηο κεζφδνπο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.  

 

QUALITY CONTROL (ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ): Καιείηαη ν έιεγρνο πνπ 

εθηειεί ν franchisor (δηθαηνπάξνρνο) επί ηφπνπ ζηηο κνλάδεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

franchise, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ δηθαηνδφρσλ (franchisees) ηνπ 

δηθηχνπ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εγρεηξίδηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ franchise. 

 

BUY BACK OPTION (ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΞΑΓΟΡΑ): Δίλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία -ζε πεξίπησζε ιήμεο ή ιχζεο κίαο ζχκβαζεο franchise- ν δηθαηνπάξνρνο αζθεί 

ην ζπκβαηηθφ ηνπ δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην δηθαηνδφρν λα ηνπ πνπιήζεη είηε ηελ 

επηρείξεζή ηνπ, είηε κέξνο απηήο, είηε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ  

θπξηφηεηα ηνπ δηθαηνδφρνπ θαηά ηε ιχζε ή ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 
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 «Σν Franchising είλαη ε ζύγρξνλε απάληεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο» 

(Γεκήηξηνο ηνχθαο, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ην 2006) 

 

Δηζαγσγή 

Η ιέμε “Franchise” πξνέξρεηαη απφ ηελ παιηά γαιιηθή ιέμε “franc” πνπ ζεκαίλεη 

“ειεχζεξνο”. ηνλ Μεζαίσλα ν φξνο ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηε Δπξψπε γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ρνξήγεζε ελφο πξνλνκίνπ ή άδεηαο. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε ην 

Franchising απνηειεί κηα κέζνδν marketing πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, βαζηδφκελε ζηε ρξήζε ελφο θνηλνχ δηαθξηηηθνχ 

γλσξίζκαηνο θαη ζηελ θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν εθκεηάιιεπζε ελφο ζπλφινπ εηδηθψλ 

γλψζεσλ
1
. 

Σν Franchising ή αιιηψο ε Γηθαηφρξεζε
2
 είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζε κηα ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δπν επηρεηξήζεσλ, φπνπ ν Franchisor
3
 

(δφηεο, δηθαηνπάξνρνο) παξαρσξεί ζηνλ Franchisee
4
 (ιήπηε, δηθαηνδφρν) έλαληη 

άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ελφο 

παθέηνπ franchise. Σν παθέην πεξηέρεη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, δηαθεκηζηηθή θάιπςε θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία κε ζθνπφ ηελ 

εκπνξηθή πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο 

ρξήζηεο
5
. 

                                                 
1
http://www.serresbiz.com/312c/el/other/Thesis/Franchising-empirical.pdf, Κεθάιαην Α Πξνζέγγηζε 

ηνπ Franchising απφ εκπεηξηθή-νηθνλνκηθή άπνςε 
2
 ην ππφινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο ν φξνο “Franchising” ζα αλαθέξεηαη ελαιιαθηηθά θαη σο 

“Γηθαηφρξεζε”. 
3
 ην ππφινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο ν φξνο “Franchisor” ζα αλαθέξεηαη ελαιιαθηηθά θαη σο “δφηεο” ή 

“δηθαηνπάξνρνο”. 
4
 ην ππφινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο ν φξνο “Franchisee” ζα αλαθέξεηαη ελαιιαθηηθά θαη σο “ιήπηεο” ή 

“δηθαηνδφρνο”. 
5
 Franchising, Μ. Ι. ππξηδάθεο,  Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή  2007, ζει.4 

http://www.serresbiz.com/312c/el/other/Thesis/Franchising-empirical.pdf
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Έρεη απνδεηρζεί φηη ην Franchising ηφζν δηεζλψο, φζν θαη ζηελ Διιάδα, έρεη βνεζήζεη 

πνιιέο επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ εληππσζηαθή αλάπηπμε. Γη‟ απηφ αξθεηνί ππνςήθηνη 

επελδπηέο (franchisees) ζεσξνχλ φηη είλαη κία ειθπζηηθή ππφζεζε. Η ζεακαηηθή 

είζνδνο ρηιηάδσλ εηαηξηψλ ζην ρψξν ηνπ Franchising πνπ έρεη ζεκεησζεί ηελ 

ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηε ρψξα καο, απνδεηθλχεη πσο νη επηρεηξήζεηο ην 

αληηκεησπίδνπλ σο κία δπλακηθή κέζνδν αλάπηπμεο. ήκεξα, νη κεγαιχηεξεο 

αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ή πνιπθαηαζηεκάησλ αλά ηνλ θφζκν έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

ηελ κέζνδν απηή.  

Σν 1976 ε Διιεληθή Δηαηξεία Δζηηαηνξίσλ Γξήγνξεο Δμππεξέηεζεο Goody‟s ήηαλ ε 

πξψηε πνπ μεθηλνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο ζηελ Διιάδα κε ηε κέζνδν ηνπ Franchising. 

Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα πνηθίισλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα ιεηηνπξγνχζαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ρψξα 

καο. Δπίζεο θαλείο δελ ζα κπνξνχζε ηφηε λα πηζηέςεη φηη κηα εηθνζαεηία αξγφηεξα, 

ηφζεο επηρεηξήζεηο ζα επέιεγαλ απηή ηε κέζνδν γηα λα αλαπηπρζνχλ, θαζηζηψληαο ην 

Franchising ηελ πιένλ δεκνθηιή ζηξαηεγηθή marketing ζηελ Διιεληθή 

Δπηρεηξεκαηηθή αγνξά. Βέβαηα ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη 

νη εθαηνληάδεο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη θάζε ρξφλν ζε θάπνην δίθηπν 

Franchising ή πνπ έρνπλ έιζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε θάπνηνλ Γηθαηνδφρν 

(Franchisor) γηα λα εληαρζνχλ ζην δίθηπν ηνπ. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ην 

Franchising θαη ζηελ Διιεληθή Αγνξά αιιά θαη ζηε Γηεζλή, βνήζεζε λα εηζαρζνχλ 

λένη επηρεηξεκαηίεο, αιιά επίζεο βνήζεζε ζεκαληηθά ηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο 

επηρεηξήζεηο λα εμαπισζνχλ. 

Σν Franchising είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κνρινχο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ 

πνιιψλ ρσξψλ ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 30 ρξφληα. Ξεθίλεζε ζαλ κέζνδνο αλάπηπμεο 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο (fast food) 
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θαηφξζσζε κέζα ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα εηζβάιεη ζε ζρεδφλ θάζε 

είδνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. εκαληηθφηαην επίηεπγκα ηνπ ήηαλ ην φηη 

ζπλέιαβε ηα κέγηζηα ζηε αλαδηακφξθσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ 

παγθνζκίσο. Αθφκε κε ηελ ππάξρνπζα έληνλε ηάζε παγθνζκηνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηα δηαξθψο απμαλφκελα νηθνλνκηθά κεγέζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ζε πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ Franchising σο 

επηρεηξεκαηηθή κέζνδν, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα επηηαρχλεηαη ζπλερψο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - Franchising 

 

1. Δηζαγσγή ζηηο δηεζλείο επελδύζεηο 

1.1 Λίγα ιόγηα γηα ηηο δηεζλείο επελδύζεηο 

Οη δηεζληθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη θχξηνη πξσηαγσληζηέο ζηελ παγθφζκηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε (R&D) θαη ζηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ, αγαζψλ, πιηθψλ 

παξαγσγήο θαη ηερλνινγίαο. Έλα απφ ηα θεληξηθά εξγαιεία αλάπηπμήο ηνπο είλαη νη 

μέλεο επελδχζεηο (Foreign Investment). Μία δηεζληθή επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζεγγίζεη μέλεο αγνξέο θαη λα επηηχρεη ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηηο επηδηψμεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο
6
. 

Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο κέζσ ησλ εμαγσγψλ πξνο απηή. Η 

επηρείξεζε παξάγεη ην πξντφλ ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα 

εζληθά φξηα ηεο έδξαο ηεο, θαη θαηφπηλ ηα εμαγάγεη ζε μέλεο αγνξέο. Η εμαγσγή θαη ε 

δηαλνκή ηνπ πξντφληνο γίλεηαη απεπζείαο απφ ηελ επηρείξεζε ή κέζσ αληηπξνζψπσλ. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη λα παξάγεη ε επηρείξεζε ην πξντφλ εθηφο ηεο έδξαο ηεο, 

ζχκθσλα κε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα παξάγεη πιένλ 

απνδνηηθά ζε κηα άιιε ρψξα ιφγσ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

ζα έρεη ε εθεί παξαγσγή. 

 

 

 

                                                 
6
 “Γηεζληθέο Δπηρεηξήζεηο, ζεκεηψζεηο Γεσξγφπνπινπ Αληψλε”, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 
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1.2 Σξόπνη Γηεζλώλ Δπελδύζεσλ 

ηα πιαίζηα ηεο ελαιιαθηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ππάξρνπλ 

αξθεηνί ηξφπνη πνπ δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ. Ο θάζε έλαο απφ απηνχο έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Η θάζε επηρείξεζε αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζέιεη λα επηηχρεη αιιά θαη κε ηηο παξαγσγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο επηιέγεη πνην 

ηξφπν ζα εθαξκφζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη απφ απηνχο είλαη: 

1. Σν licensing (παξνρή θαηόπηλ αδείαο): ν αδεηνδφρνο (licensor) παξαρσξεί ην 

δηθαίσκα ζηνλ αδεηνιήπηε (licensee) λα παξάγεη θαη λα δηαθηλεί θάπνην πξντφλ 

ηνπ πξψηνπ κε αληάιιαγκα ζπλήζσο θάπνηα ακνηβή κε ηε κνξθή πνζνζηνχ 

επί ηεο ηηκήο αλά κνλάδα πξντφληνο (loyalties). Η ηδηνθηεζία κπνξεί λα αθνξά 

θάπνηα παηέληα, ηερλνγλσζία, εκπνξηθά ζήκαηα, ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

marketing θ.α.
7
. 

2. Σν Franchising (δηθαηόρξεζε)
8
: Η παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ 

δηθαηνπάξνρν (franchisor) ζε έλαλ ηνπηθφ επηρεηξεκαηία (δηθαηνδφρν- 

franchisee) λα ιεηηνπξγήζεη έλα ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο κε 

αληάιιαγκα ηελ πιεξσκή ζηνλ πξψην ελφο πνζνχ "δηθαησκάησλ" (royalty fee) 

θαη ελφο πνζνχ ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί
9
. 

3. Σα joint-ventures (θνηλνπξαμίεο): Η απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην κηαο λεντδξπζείζαο 

ηνπηθήο επηρείξεζεο. Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

                                                 
7
 “ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία”, Βαζίιεο Μ. Παπαδάθεο, Δθδφζεηο 

Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2007, ζει.394 
8
 Θα αλαπηπρζεί ζην βαζηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. 
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ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο ή δχν θαη ηξηψλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Οη εηαίξνη 

ζρεκαηίδνπλ κία ζπκκαρία ζηελ νπνία κνηξάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(φρη απαξαίηεηα ζε ίζε βάζε)
10

. 

4. Σα management contracts (εηαηξηθά ζπκβόιαηα): Η παξνρή δηνηθεηηθψλ 

γλψζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νξγαλσηηθέο αδπλακίεο. Η 

κνξθή απηή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθαξκφδεηαη φηαλ κία 

επηρείξεζε κε ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηελ Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη 

Λεηηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ απνθαζίδεη λα επεθηαζεί δηεζλψο, 

αλαιακβάλνληαο ην Γηνηθεηηθφ Έιεγρν κηαο άιιεο επηρείξεζεο ζην εζσηεξηθφ 

ή ην εμσηεξηθφ.
11

 

5. Η Wholly owned subsidiary (πιήξεο ηδηνθηεζία): Η ιεηηνπξγία ηδηφθηεηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο. Η κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ εηαηξία, ζηνηρείν πνιιέο θνξέο 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηινγή ηξφπνπ εηζφδνπ ζε κηα αγνξά. 

πγρξφλσο εάλ είλαη επηηπρήο, είλαη θαη ε πιένλ επηθεξδήο ιχζε.
12

 

6. Σα contractual alliances: Η ακνηβαία ζπκκαρία-ζπλεξγαζία δχν πνιπεζληθψλ 

γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο θνηλνπξαμίαο, φκσο ηψξα ε 

ζπλεξγαζία αθνξά πην ζηξαηεγηθνχο, πην καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο
13

. 

ινη νη παξαπάλσ ηξφπνη δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην ηη επηδεηά ε θαζεκηά απφ απηέο, 

                                                                                                                                            
9
“Γηεζληθέο Δπηρεηξήζεηο, ζεκεηψζεηο Γεσξγφπνπινπ Αληψλε”, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 
10

 “Γηεζλήο Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Οξγαληζκνί”, Πέηξνο Π. Παπαγεσξγίνπ Ph. D., 

Γηνλχζηνο Π.  Υηφλεο, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, ζει. 35 
11

 “ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία”, Βαζίιεο Μ. Παπαδάθεο, 

Δθδφζεηο Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2007, ζει.397 
12

“Γηεζληθέο Δπηρεηξήζεηο, ζεκεηψζεηο Γεσξγφπνπινπ Αληψλε”, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
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δειαδή αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπο θαη κε 

βάζε ην ηη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη ηξφπνη απηνί. Η παξνχζα αλάπηπμε έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ ελαιιαθηηθή κνξθή δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ “Franchising”. 

 

1.3 Franchising 

1.3.1 Οξηζκόο Franchising 

Ο φξνο Franchising είλαη ζήκεξα έλαο δηεζλήο επξχηαηεο ρξήζεο νηθνλνκηθφο φξνο. 

Με ηε ζχκβαζε Γηθαηφρξεζεο (Franchising) κηα εκπνξηθή επηρείξεζε (δηθαηνπάξνρνο 

ή franchisor ή δφηεο) πνπ δηαζέηεη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ηερλνγλσζία παξαρσξεί, κε αληάιιαγκα, έλα κέξνο απφ απηά ζε κηα άιιε επηρείξεζε 

(δηθαηνδφρνο ή franchisee ή ιήπηεο). Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα είλαη ην 

εκπνξηθφ ζήκα, επξεζηηερλίεο, πξνγξάκκαηα Η/Τ, ηερλνγλσζία θιπ. Απαξαίηεηα ζηε 

ζχκβαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ δηαθξηηηθνχ 

ηίηινπ ηνπ δηθαηνπαξφρνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ιήπηεο πνπ έρεη μερσξηζηή εκπνξηθή επηρείξεζε θαη επσλπκία, 

επσθειείηαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θαιήο θήκεο ηνπ δφηε. Ο δφηεο κε ηε ζχκβαζε 

απηή επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ρσξίο λα δηαζέζεη δηθά ηνπ θεθάιαηα (φπσο ζα έθαλε 

κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ή πξαθηνξείσλ) δηακέζνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ιήπηε.  

Ο ιήπηεο θαηαβάιιεη αληάιιαγκα ηφζν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο (κε ηελ 

νπνία εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα) φζν θαη ζηε ζπλέρεηα θαη γηα φζν θαηξφ ρξεζηκνπνηεί 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπ παξέρνληαη. Δπηπιένλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο 

εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ δφηε θαη λα πθίζηαηαη ηνλ έιεγρν ηνπ. Ο δφηεο απφ ηε δηθή 
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ηνπ πιεπξά είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη φζα έρεη ππνζρεζεί ζηα νπνία κπνξνχλ 

πεξηιακβάλνληαη ηερληθή ππνζηήξημε, δηαθήκηζε, πιεξνθφξεζε θιπ
14

.  

Σν Franchising, ινηπφλ, είλαη κηα κέζνδνο πνπ δηέπεηαη απφ έλα ζπκβφιαην 

ζπλεξγαζίαο δηθαηνπάξνρνπ- δηθαηνδφρνπ, ην νπνίν δεζκεχεη ηα δχν κέξε ζε κηα 

ζηελή θαη καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ζπλεξγαζία κε ζηφρν ην ακνηβαίν 

φθεινο (win-win situation)
15

. 

 

Αλαπαξάζηαζε Λεηηνπξγίαο Franchising 

Γηάγξακκα 1 

 

Σν Franchising κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο: ζε ιηαληθέο 

πσιήζεηο, ζε εζηηαηφξηα, ζε κεηαθνξέο, ζε ζπκβνπιεπηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή 

κεζηηηθέο εηαηξείεο, ζε ππεξεζίεο courier, επηζθεπψλ, αλαθαηλίζεσλ, θαζαξηφηεηαο, 

επηζθεπψλ απηνθηλήησλ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη αθφκα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

                                                                                                                                            
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

14 Γεξ. Αλαζηαζφπνπινο, Δπηηνκή Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Δθδφζεηο άθθνπια. 
15

 Η win-win situation, ή αιιηψο win-win game (ή παηρλίδη κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ζηε Θεσξία 

Παηγλίσλ), είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε ζπλεξγαζία, ν ζπκβηβαζκφο, ή ε ζπκκεηνρή ηεο 

νκάδαο νδεγεί φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κία θαηάζηαζε φπνπ επσθεινχληαη. Ο φξνο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην παηρλίδη κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο ή win-lose situation, φπνπ ην θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν 

θεξδίδεη, ελψ θάπνηνο άιινο ράλεη. (www.wisegeek.com) 
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ειηθησκέλνπο ή ζε ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο. Δίλαη πιένλ κηα άκεζε, απηή, αμηφπηζηε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ Διιάδα.  

 

1.3.2 Σν Franchising σο ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο 

Σν Franchising απνηειεί κία κέζνδν ηαρείαο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο εκπνξηθήο ππεξνρήο ζε λέεο αγνξέο θαη 

ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε κέζσ 

ηδίσλ θαηαζηεκάησλ. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πεγψλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ ησλ ακνηβψλ εηζφδνπ θαη ησλ royalties 

(continuous fees ή ζπλερή δηθαηψκαηα), πέξα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δίλαη έλαο ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο επέθηαζεο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

ηδηαίηεξα φπνπ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί θεθαιαίσλ.  

 

Η επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο κε Franchising
16

: 

 Δπηηπγράλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ φγθνπ αγνξψλ 

 Δπηηπγράλεη θεξδνθνξία θαη δεκηνπξγεί ππεξαμίεο 

 Γεκηνπξγεί ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηα 

 Μεηαθέξεη ηερλνγλσζία 

 Χζεί ην ζχλνιν ηεο αγνξάο ζε πςειφηεξα πξφηππα. 

 Γηεπξχλεη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

 Δληζρχεη ηελ απαζρφιεζε θαζψο ζπλεηζθέξεη ζηελ απμεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

                                                 
16

 “Σν Franchising ζηελ Διιάδα: Ιζηνξηθή εμέιημε, δπλακηθή θαη πξννπηηθέο”, Andersen, Arthur, 

Δκπνξηθή Σξάπεδα, Afisorama, ICAP 1998 
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 Δληζρχεη ηελ αλάπηπμε ζε πξνζσπηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, θαη εζληθφ επίπεδν 

 Δληζρχεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ππνδνκή ησλ νηθνλνκηψλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη, κηα επηρείξεζε franchise πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Γηαθεθξηκέλν θαη αληαγσληζηηθφ πξντφλ 

 Αλαγλσξηζκέλν θαη θαηνρπξσκέλν εκπνξηθφ ζήκα 

 Πιήξσο απνηππσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν λα αλαπαξάγεηαη 

εχθνια ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά γλψζεσλ ζηνπο franchiseee 

Σν παθέην ηνπ franchisor ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο franchisees θαη ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο, πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ, δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, έιεγρν δηαρείξηζεο θαη 

ππνζηήξημε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εκπνξεπκάησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, 

ηελ εκπνξία θαη ηε δηαθήκηζε. 

 

1.3.3 Μνληέιν ηεο ρέζεο ησλ Franchise 

Γηα λα κειεηήζνπκε ην Μνληέιν ηεο ζρέζεο  ησλ Franchise, ζα εμεηάζνπκε ηελ 

Δηθφλα 2. Σν Μνληέιν ηεο ρέζεο ησλ Franchise ζηελ Δηθφλα 2 είλαη δπλακηθφ: 

θαζψο ηα γεγνλφηα επεξεάδνπλ ηε κία πιεπξά ηνπ κνληέινπ, ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ θαη νη άιιεο πιεπξέο ηνπ κε κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ κηα λέα δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ άδεηα έθεξε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε κεησκέλε θαηαβνιή γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζα άιιαδε θαη ην 

νηθνλνκηθφ κνληέιν. Μηα αιιαγή ζηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ζα ππαγφξεπε ηελ 

αιιαγή ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν franchisor. Οπνηαδήπνηε αιιαγή δεκηνπξγεί κηα 
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δηαδνρηθή επίπησζε θαηά κήθνο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο – κηα επαλαδεκηνπξγία ηεο 

ζρέζεο. 

Σν Μνληέιν ηεο ρέζεο ησλ Franchise μεθηλά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο επθαηξίαο θαη 

ηε κνξθνπνίεζε, ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψλεη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ην 

θφζηνο ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, ην νπνίν ζα απνθέξεη ηε δήηεζε 

θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Σν νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ ζα 

πξνθχςεη, είλαη ε εθδήισζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ πξσηαξρηθνχ πειάηε-ζηφρνπ θαη 

ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. Σα θαζήθνληα ηνπ franchisor είλαη 

επηθεληξσκέλα ζηελ απφδνζε θαη ηε δηαβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ. Ο franchisee 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα. Με ην κνίξαζκα ηνπ θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο 

ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο δπλεηηθήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο, δεκηνπξγείηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή ζπκκαρία ησλ franchise. 

Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ καθξνπξφζεζκε ζρέζε ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ franchise, είλαη ε ζσζηή επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ε επίβιεςε ησλ 

ζεκαληηθψλ ππεπζπλνηήησλ. Χζηφζν, αθφκε θαη ζηελ πην ζηαζεξή ζρέζε, έλα 

δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ππαγνξεχεη ηηο πξνζαξκνγέο ζηε ζρέζε, κε 

ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Η 

θαηαλφεζε ηνπ επηπέδνπ αλνρήο ησλ ζπλεξγαηψλ είλαη ζεκαληηθή. Σν επίπεδν ηεο 

αλνρήο είλαη κία αλεπίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππεπζπλνηήησλ ησλ 

ζπλεξγαηψλ. Δπηηξέπεη ηα δηάθνξα ιάζε ή αλέρεηαη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ franchise θαηά ηελ απφδνζε. Οη αληηδξάζεηο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ 

αλεπίζεκσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. πσο ζεκεηψζακε θαη λσξίηεξα, ε απνηπρία σο πξνο 
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ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ηεο δπλακηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζπρλά ζε λνκηθέο πξνζθπγέο. 

Σν Μνληέιν ηεο ρέζεο ησλ Franchise δείρλεη ην πψο κηα θαηλνηνκηθή ηδέα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα franchise θαη ην δξφκν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηνλ πην 

επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν. Σν κνληέιν επίζεο απνκαθξχλεη εθείλεο ηηο ηδέεο, νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα ρξεζηκνπνηψληαο άιιεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, φπσο ε 

ζρέζε δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ, ε ζπκθσλία παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ή ηα 

πξαθηνξεία πνπ αλήθνπλ ζε εηαηξίεο
17

. 

 

 

Μνληέιν ηεο ρέζεο ησλ Franchise 

Γηάγξακκα 2 
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 “FRANCHISING, Απφ ηα πξψηα βήκαηα έσο ηελ θεξδνθνξία”, Steven Spinelli, Robert M. 

Rosenberg, Sue Birley, Δθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο 2004, ζει. 31 
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1.3.4 Μηα κηθξή Ιζηνξία γηα ην Franchising 

Αλ θνηηάμνπκε πίζσ ζην ρξφλν ζην πσο αλαπηχρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο μεθίλεζαλ αηνκηθά. Σα παληνπσιεία, ηα 

θαξκαθεία ηα θαηαζηήκαηα κε ξνχρα, ηα ινγηζηηθά γξαθεία, ηα βελδηλάδηθά θαη άιια 

είδε επηρεηξήζεσλ ήηαλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ν θάζε επηρεηξεκαηίαο είρε θηηάμεη 

κφλνο ηνπ πξνζπαζψληαο λα θεξδίζεη ρξήκαηα. ια ήηαλ θαιά θαη φινη επεκεξνχζαλ 

κέρξη ην 1940 θαη ην 1950 φπνπ θαη μεθίλεζε κηα λέα επνρή. Σν ζθεπηηθφ ησλ 

“αιπζίδσλ” μεθίλεζε λα εηζβάιιεη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη λα θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Έηζη ν θάζε αλεμάξηεηνο επηρεηξεκαηίαο εμαηηίαο ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο δχλακεο ησλ “αιπζίδσλ” αλαθάιπςε πσο ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα 

ζπλππάξμεη. Έηζη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, νη επηρεηξεκαηίεο απηνί ηειηθά, δελ κπφξεζαλ 

λα αληαγσληζηνχλ ηε δχλακε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ αιπζίδσλ θαη 

αλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Αξγφηεξα, νη αιπζίδεο επηθξάηεζαλ 

ζε φιεο ηηο αγνξέο, αθφκα θαη ζηηο ηνπηθέο, ζηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ, δειαδή 

ην 1960, 1970 θαη 1980. 

Καζψο ε ηζηνξία εμειηζζφηαλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ αιπζίδσλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

εηζβάιινπλ ζηηο θαηλνχξηεο αγνξέο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ζην κπαιφ 

ηνπ θαηαλαισηή άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο 

ζηνπο αλεμάξηεηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Κάπνηα απφ απηά ήηαλ: 

 ε καδηθή δηαθήκηζε 

 ν ζπλδπαζκφο δχλακεο ζηελ αγνξά 

 νη ηερληθέο marketing 

 νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 
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 ε αλαγλσζηκφηεηα ηεο επσλπκίαο, θαη ην πην ζπνπδαίν: 

 Απηέο νη δνθηκαζκέλεο επηρεηξήζεηο έγηλαλ ην πξφηππν γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

franchise.  

Έηζη ηειηθά απηφ πνπ ζπλέβε ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν θφζκσλ. Η δχλακε θαη ε 

εκπεηξία ηεο αιπζίδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πάζνο θαη ηελ αθνζίσζε ησλ 

αλεμάξηεησλ επηρεηξεκαηηψλ. Γειαδή ε δηαδηθαζία ηνπ Franchising. 

 

1.3.5  Ιζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Franchising 

Η ηερληθή ηεο παξαρψξεζεο αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ 

Franchising, είλαη ζε ρξήζε εδψ θαη αξθεηνχο αηψλεο. Ιζηνξηθά ππήξμαλ δηάθνξα 

ζπζηήκαηα κε βάζε ηα νπνία παξαρσξνχληαλ δηθαηψκαηα ή εμνπζίεο αληί θαηαβνιήο 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Τπήξμε γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα ησλ Βαξφλσλ ζηελ Αγγιία, 

φπνπ ν βαζηιηάο παξαρσξνχζε δηθαηψκαηα ζηνπο Βαξφλνπο γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

θφξσλ. Πξάγκαηη ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ε πξψηε ζπιινγηθή αγσγή βαζηζκέλε 

ζην ζεζκφ ηνπ “Franchising”, ήηαλ απηή πνπ αζθήζεθε απφ ηνπο βαξφλνπο θαηά ηελ 

εμέγεξζε ηνπο ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά Ισάλλε. 

Άιιεο πεγέο πάιη ππνζηεξίδνπλ φηη ην αξρηθφ ζθεπηηθφ ηνπ Franchising μεθίλεζε 

φηαλ ν Πάπαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξψζεη θφξνπο, έδσζε ην δηθαίσκα ζε 

νξηζκέλνπο αλζξψπνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ κηα νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη 

άλζξσπνη απηνί ζα θξαηνχζαλ έλα κεξίδην απφ απηά πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη θαη ηα 

ππφινηπα ζα ηα έδηλαλ ζηνλ Πάπα. Έηζη ν Πάπαο δεκηνχξγεζε, ρσξίο λα ην γλσξίδεη, 

ηελ πξψηε ζρέζε franchise.  

Σν ζχζηεκα ησλ ζπληερληψλ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην Λνλδίλν θαηά ηνλ 12ν κ.Υ. αηψλα 

ήηαλ επίζεο κηα κνξθή Franchising. Με απζηεξά λνκηθή νξνινγία ν φξνο Franchising 
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ζήκαηλε ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ απφ ηνλ βαζηιηά, ελψ ζε ρψξεο φπσο είλαη νη 

Η.Π.Α θαη ε Απζηξαιία νξίζζεθε απφ ηα δηθαζηήξηα φηη ην Franchising ζεκαίλεη 

παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο απφ ηελ θπβέξλεζε. Μέρξη ζήκεξα κάιηζηα ππάξρνπλ ζηελ 

Αγγιία νξηζκέλα δίθηπα Franchising πξνεξρφκελα απφ εθείλε ηελ επνρή, φπσο π.ρ. ε 

παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο γηα ηε δηνξγάλσζε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ. 

Σν Franchising, ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, εκθαλίζηεθε 

γηα πξψηε θνξά ζηηο Η.Π.Α ην 1863 φηαλ ε εηαηξεία ξαπηνκεραλήο Singer αλέπηπμε 

ηελ ηερληθή πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε εκπνξηθή εθαξκνγή ηνπ Franchising. Απφ ηφηε 

θαη άιιεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν Franchise γηα λα επεθηαζνχλ ζε 

αγνξέο ηηο νπνίεο αιιηψο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πιεζηάζνπλ ιφγσ πςεινχ θφζηνπο θαη 

άιισλ θηλδχλσλ. Ήηαλ πεξί ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα φηαλ πάιη ζηηο Η.Π.Α 

ην Franchising πηνζεηήζεθε σο κέζνδνο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο 

βηνκεραλίεο απηνθηλήησλ, κε αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηα θαξκαθεία. Μέρξη ινηπφλ 

ηηο αξρέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ έρνπκε ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ζηηο 

Η.Π.Α ηνπ ιεγφκελνπ Franchising Πξψηεο Γεληάο. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, ε κνληέξλα επνρή ηνπ Franchising μεθηλάεη, φηαλ ην 1950 ν Ray Kroc, έλαο 

πσιεηήο κεραλψλ milkshake, αλαθάιπςε ζηελ Καιηθφξληα έλα εζηηαηφξην πνπ ην 

είραλ νη αδειθνί McDonald .Δληππσζηαζκέλνο απφ ην πιήζνο θαη ηηο λφζηηκεο 

ηεγαληηέο παηάηεο ν Kroc αγφξαζε ηα δηθαηψκαηα ηνπ franchise θαη δεκηνχξγεζε κηα 

απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Ακεξηθήο. Καη απηφ ην πέηπρε κέζσ 

Franchising. Έθηνηε, ην Franchising ζηηο Η.Π.Α αξρίδεη λα πηνζεηείηαη απφ 

επηρεηξήζεηο πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ. ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν ηνπνζεηείηαη θαη ε 

γέλλεζε ηνπ Franchising Γεχηεξεο Γεληάο. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεξηθά 

απφ ηα πην γλσζηά ζήκεξα επηρεηξεκαηηθά νλφκαηα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη κε ηε 

κέζνδν ηνπ Franchising εθείλε ηελ επνρή. 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  34 

Μέρξη ην 1960 ε αλάπηπμε ηνπ Franchising ζηηο Η.Π.Α ήηαλ ηφζν ξαγδαία πνπ 

ππνινγηδφηαλ φηη πεξίπνπ 700 ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ επηρεηξεκαηίεο επέιεμαλ απηή ηε κέζνδν γηα λα αλαπηπρζνχλ 

παξαθηλνχκελνη απφ ηε κεγάιε δήηεζε πνπ είραλ απφ θίινπο θαη πειάηεο νη νπνίνη 

βιέπνληαο ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ησλ δηάθνξσλ δηθηχσλ Franchising ήζειαλ θαη απηνί 

λα εληαρζνχλ ζε έλα ηέηνην δίθηπν. Απφ ην 1946 κέρξη ην 1972 πεξίπνπ 190.000 

δηαθνξεηηθά ζεκεία πψιεζεο ιεηηνπξγνχζαλ κε ηε κέζνδν ηνπ Franchising εληαγκέλα 

ζε πεξίπνπ 900 δηαθνξεηηθά δίθηπα. 

ηελ Δπξψπε, ηα πξψηα δεηιά βήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γαιιία ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950, ε νπνία κάιηζηα ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ε θαξδηά θαη ε ςπρή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Franchising. Σα πξψηα δίθηπα Franchising πνπ εκθαλίζζεθαλ ηφηε ήηαλ 

απηά ησλ επηρεηξήζεσλ: Prenatal, Natalys, Phildar θαη αξγφηεξα ην 1960 Roche  

Bobois, Pronuptia θαη Simone Mahler. κσο ε επξεία είζνδνο ηνπ Franchising ζηελ 

Δπξσπατθή Αγνξά ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ηελ Διιάδα, ε 

πξψηε Διιεληθή επηρείξεζε πνπ εθάξκνζε απηή ηε κέζνδν αλάπηπμεο ήηαλ ε 

Goody‟s ην 1976. 

 

1.4    Μνξθέο - Γηαθξίζεηο Franchising  

1.4.1 Μνξθέο Franchising αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Σν Franchising αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, 

δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
18

: 

                                                 
18

 www.franchisecore.gr/morfes.php 

“Δηδηθά ζέκαηα ρξεκαηνδνηηθήο δηνηθήζεσο”,  Ισάλλεο Ν. Απνζηνιφπνπινο, ζει.663 

“Franchising, Ννκηθή θαη Δπηρεηξεκαηηθή Γηάζηαζε”, Γ. Κσζηάθεο,  Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Έθδνζε 

2002, ζει.45 

http://www.franchisecore.gr/morfes.php
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1. Franchising Γηαλνκήο 

2. Franchising Τπεξεζηψλ  

3. Μεηθηφ Franchising  

4. Franchising Παξαγσγήο-Βηνκεραληθφ 

5. Υξεκαηνδνηηθφ ή Γηαρεηξηζηηθφ Franchising 

6. Μεξηθφ ή Franchising Corner ή Stand 

7. πλεηαηξηζηηθφ Franchising 

8. Franchising πλδπαζκνχ (Combination Franchising) 

9. Franchising Μεηαηξνπήο (Conversion Franchising) 

10. Πνιιαπιφ Franchising (Multiple Franchising) 

11. Franchising Πεξηζζφηεξσλ Δπσλπκηψλ ή εκάησλ (Co-Branding 

Franchising) 

12. Franchising Τπαγσγήο 

13. Franchising Ιζφηηκεο πλεξγαζίαο 

1. Franchising Γηαλνκήο: Δίλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή Franchising. Ο 

δηθαηνπάξνρνο είλαη παξαγσγφο θάπνηνπ πξντφληνο πνπ επεθηείλεη ην δίθηπν 

πσιήζεσλ ηνπ κέζσ δηθαηνδφρσλ πνπ έρνπλ θαηαζηήκαηα franchise. Ο 

δηθαηνδφρνο πσιεί ηα πξντφληα ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο ζε ιηαληθή ηηκή. 

Σέηνηνπ είδνπο δίθηπα Franchising ζηε ρψξα καο είλαη: ηα Goody‟s, Mc Donald‟s, 

Kentucky Fried Chicken (KFC), Prenatal, Sergio Tacchini, Cook- Shop, 

Παξνπζίαζε, Folli- Follie, Body Shop, Coffees Collection θ.α. 

2. Franchising Τπεξεζηώλ: Ο δηθαηνδφρνο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγφηππν ηνπ 

δηθαηνπάξνρνπ θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο 

                                                                                                                                            
“Franchising‟‟ Μ. Ι. ππξηδάθεο, Δθδφζεηο: Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα, ζει.13 
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ηειηθνχο πειάηεο. εκαληηθνχο ρψξνπο εθαξκνγήο ηνπ franchise ππεξεζηψλ 

ζπλαληάκε ζην ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ, video&dvd clubs, εθπαίδεπζεο- 

θξνληηζηεξίσλ, ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο θηλεηφ 

Franchising (mobile Franchising), εμαηηίαο ηνπ φηη νη ππεξεζίεο κπνξεί λα 

παξέρνληαη θαη εθηφο ησλ θαηαζηεκάησλ.  

Σν Franchising ησλ ππεξεζηψλ αλαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ηχπν Franchising ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο ζπζηήκαηνο Franchising 

δεδνκέλνπ φηη ζε απηφ ε ηερλνγλσζία πνπ είλαη ην θιεηδί θάζε ζπζηήκαηνο 

Franchising παίδεη πνιχ πην ζεκαληηθφ ξφιν απ‟ φηη ζην Franchising Γηαλνκήο 

πξντφλησλ. 

Γίθηπα Franchising ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο είλαη ηα: Holiday Inn, 

Hilton, Hertz, Manos, Δπξσγλψζε, Axon, Balloons, Futurekids, Re/Max (ην 

κεγαιχηεξν θηεκαηνκεζηηηθφ δίθηπν ηνπ θφζκνπ), Smart Centers (πξνψζεζε 

ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ) θ.α. 

3. Μεηθηό Franchising: Μεηθηφ ζεσξείηαη ην Franchising φηαλ ζπλδπάδεη δηαλνκή 

πξντφλησλ & ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηθηνχ Franchising 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εηαηξείεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ πνπ ηαπηφρξνλα πσινχλ 

πξντφληα θαζαξηζκνχ ή εηαηξείεο πψιεζεο-κεηαπψιεζεο απηνθηλήησλ πνπ 

παξάιιεια πξνζθέξνπλ θαη ην service απηψλ.  

Γίθηπα Franchising πνπ δηαλέκνπλ πξντφληα θαη ζπγρξφλσο παξέρνπλ ππεξεζίεο 

είλαη ζηε ρψξα καο: Pizza Hut, Roma Pizza, Flocafe, Γεξκαλφο, Hondos center, 

Beauty shop, Nicolas Coiffure & Expressions, Μαξηλφπνπινο- Carrefour, θ.α. 

4. Franchising Παξαγσγήο-Βηνκεραληθό: Ο δηθαηνπάξνρνο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δίλεη ζην δηθαηνδφρν ηελ άδεηα λα παξάγεη ή λα κεηαπνηεί ηα πξντφληα 

ηνπ θαη λα ηα πσιεί ή λα ηα κεηαπσιεί ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγφηππν, ηηο 
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νδεγίεο, ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηελ ηερλνγλσζία ηνπ 

δηθαηνπάξνρνπ ηελ νπνία αλ εθκεηαιιεπηεί κε θαηάιιειν ηξφπν, ζα έρεη άκεζα 

ζεηηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Παξάδεηγκα ηνπ Franchising παξαγσγήο είλαη ε 

παξαγσγή αιθννινχρσλ ή αλζξαθνχρσλ πνηψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο Franchising παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο γηα ηνλ Γφηε: 

 Δίλαη δπλαηφλ ν Λήπηεο, επσθεινχκελνο απφ ην φηη ν Γφηεο είλαη πνιιέο 

θνξέο εγθαηεζηεκέλνο ζε θάπνηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά απφ 

ηε δηθή ηνπ, λα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα παξαγσγηθή ππνδνκή 

αληαγσληζηηθή εθκεηαιιεπφκελνο κε ειάρηζηεο δαπάλεο ηελ 

κεηαβηβαζζείζα ζε απηφλ ηερλνινγία. 

 Μηα θαθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ηνπ Γφηε απφ ηνλ Λήπηε 

κπνξεί λα βιάςεη αλεπαλφξζσηα ηε θήκε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξψηνπ. 

Οη πην γλσζηέο πεξηπηψζεηο ηνπ Franchising Παξαγσγήο είλαη ηεο Coca Cola, 

Pepsi  Cola, θ.α. 

5. Υξεκαηνδνηηθό ή Γηαρεηξηζηηθό Franchising: Απηφο ν ηχπνο Franchising 

ζπλαληάηαη θπξίσο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα θαη ζε απηφλ ηεο εζηίαζεο. Ο Γφηεο 

είλαη θεθαιαηνχρνο ν νπνίνο ρξεκαηνδνηεί ηνλ Λήπηε θαη ηνπ αλαζέηεη εμ 

νινθιήξνπ ηε δηαρείξηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο Franchising ηνπ 

δηθηχνπ. Έηζη ν ηχπνο απηφο ηνπ Franchising απνθηά ηε κνξθή ελφο 

ρξεκαηνδνηηθνχ πξντφληνο δίδνληαο ηε δπλαηφηεηα αθελφο κελ ζε θεθαιαηνχρνπο 

πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Franchising, αιιά δελ επηζπκνχλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε δηαρείξηζε, λα εηζέιζνπλ ζε απηφλ ην ρψξν, αθεηέξνπ δε ζε 

ππνςεθίνπο Λήπηεο νη νπνίνη ζηεξνχληαη θεθαιαίσλ αιιά είλαη πξφζπκνη θαη 
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ηθαλνί λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο λα απνηειέζνπλ κέιε ελφο 

δηθηχνπ Franchising. 

Ο επελδπηήο κπνξεί επίζεο λα είλαη απιψο ηδηνθηήηεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο ελφο δηθηχνπ Franchising ηνπ νπνίνπ ηε δηαρείξηζε αλαζέηεη ζε 

θάπνηνλ ηξίην. Μπνξεί αθφκε λα είλαη ν ίδηνο ν Λήπηεο πνπ αλαζέηεη ηε 

δηαρείξηζε ζε θάπνηνλ ππάιιειν είηε δηθφ ηνπ είηε ηνπ Γφηε. 

Απηή ε κνξθή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ Franchising παξνπζηάδεη ην ζεκαληηθφηαην 

κεηνλέθηεκα φηη ε επηηπρία ηνπ εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ Λήπηε ή θάπνηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

6. Μεξηθό ή Franchising Corner ή Stand: Η κνξθή απηή ηνπ Franchising 

ζπληζηάηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ Γφηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο ηξίηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν (θαηάζηεκα) δελ αλήθεη ζε 

θαλέλα δίθηπν Franchising, γηα ηε δηάζεζε κέζα απφ απηφ ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ Franchising ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ κέζνδν πσιήζεσλ. 

Απηή ε κέζνδνο αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηδέα ηεο ζπγθέληξσζεο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ επψλπκσλ Franchise, ζπλήζσο απηήο ηεο θαηεγνξίαο (πρ έλδπζε) 

ζηνλ ίδην ρψξν, γεγνλφο πνπ θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο-Franchisors είλαη 

επσθειέο δεδνκέλνπ φηη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλνίμνπλ πνιιά κηθξά 

θαηαζηήκαηα κε κεησκέλν θφζηνο, αιιά θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη 

επηζθεπηφκελνη έλα κφλν θαηάζηεκα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο 

κεηαμχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επψλπκσλ πξντφλησλ. Γηα θάπνηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, θπξίσο γηα ηελ έλδπζε, ν ηξφπνο απηφο κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλαλ εμαηξεηηθφ κνριφ αλάπηπμεο. 

ηε ρψξα καο ζπλαληάκε απηφλ ηνλ ηχπν Franchising ζε νξηζκέλα κεγάια 

πνιπθαηαζηήκαηα, φπσο πρ ησλ Notos Galleries, Attica, θ.α. 
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7. πλεηαηξηζηηθό Franchising: ε απηή ηε κνξθή ηνπ Franchising ν Γφηεο 

ζπκκεηέρεη κε έλα πνζνζηφ, ζπλήζσο κέρξη 50%, ζην θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ Λεπηψλ ηνπ. ηηο Η.Π.Α ζπλαληάηαη θαη ην αληίζεην, δειαδή ε ηαπηφρξνλε 

ζπκκεηνρή ησλ Λεπηψλ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ηνπ Γφηε. 

Η κέζνδνο απηή επηηξέπεη ζηνλ Γφηε λα ειέγρεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο 

Λήπηεο ηνπ. Δθηίζεηαη φκσο ζε άιινπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο, φπσο είλαη 

πρ ε ελεξγφο αλάκεημε ηνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Λεπηψλ ηνπ, 

γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζεζκφ ηνπ Franchising γηα ηελ αξρή 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Λήπηε. Δπηπιένλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη ην 

αθφινπζν παξάδνμν επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα: ν Γφηεο λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

Λήπηεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλεηαίξνπ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία σο Λήπηεο ηνπ 

δηθηχνπ Franchising ιεηηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα δηθηχνπ. Δπλφεην 

ινηπφλ είλαη φηη απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κπνξεί εχθνια λα νδεγήζεη ζε 

ζπγθξνχζεηο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζε νιφθιεξν ην δίθηπν Franchising. ε θάζε δε 

πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα κηιάκε εδψ γηα νξζφδνμν ηξφπν αλάπηπμεο κηαο 

επηρείξεζεο κε Franchising. 

Γλσζηέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θφζκν ηνπ Franchising, φπσο πρ ε Jacadi, 

ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηά απηή ηε κνξθή ηεο θεθαιαηνπρηθήο ζχλδεζεο κε ηνπο 

Λήπηεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο Franchising. 

8. Franchising πλδπαζκνύ (Combination Franchising): Σν Franchising 

πλδπαζκνχ είλαη κηα ηερληθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο Η.Π.Α γηα λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηα δίθηπα ηα πςειφηεξα 

ελνίθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηχπν ηνπ Franchising δχν, 

ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξνη Γφηεο απνθαζίδνπλ λα ζπλεξγαζζνχλ ζπζηεγαδφκελνη 
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ζε έλαλ εληαίν ρψξν θαη δηαζέηνληαο ηα πξντφληα ή παξέρνληαο ν θαζέλαο ηηο 

δηθέο ηνπ ππεξεζίεο κέζα απφ απηφλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθελφο κελ κεηψλνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, αθεηέξνπ δε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

έλα πξνλνκηαθφ απφ θάζε άπνςε θαηάζηεκα ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

κηζζψζνπλ κεκνλσκέλα. Τπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε έλα θαηάζηεκα λα 

αλήθεη ήδε ζε θάπνηνλ Γφηε θαη απηφο λα εθκηζζψζεη θάπνην ή θάπνηα ηκήκαηα 

ηνπ ζε άιινπο Γφηεο, νπφηε θαη πάιη ζα έρνπκε ηε ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ Franchise ζηνλ ίδην ρψξν. 

Σν Franchising πλδπαζκνχ κπνξεί φκσο λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηε ζπλεξγαζία 

Λεπηψλ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη Λήπηεο ζπζηεγάδνληαη 

ζε έλα εληαίν ρψξν θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ηνλ ηξφπν εκθάληζεο απηήο ηεο κεζφδνπ 

ιεηηνπξγίαο ζε απηφλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Βέβαηα θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο κεζφδνπ ιεηηνπξγίαο είλαη πηζαλφ λα παξνπζηαζζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηε ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ησλ Λεπηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ Γνηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. 

9. Franchising Μεηαηξνπήο (Conversion Franchising): ε απηή ηε κνξθή ηνπ 

Franchising ν Λήπηεο ιεηηνπξγεί ήδε, πξηλ ηελ έληαμή ηνπ ζην δίθηπν, ηε δηθή 

ηνπ επηρείξεζε ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν είλαη φκνην κε απηφ ηεο επηρείξεζεο 

Franchising ηνπ Γφηε. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα κεζηηηθά γξαθεία θαη ηα 

γξαθεία ηαμηδίσλ. Ο Λήπηεο απνθαζίδεη ηελ κεηαηξνπή ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζε 

επηρείξεζε Franchising ηνπ δηθηχνπ επειπηζηψληαο φηη ζα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηνπ ή θαη θνβνχκελνο φηη εάλ δελ ην θάλεη ζα αληηκεησπίζεη πνιχ ζχληνκα 

ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ θάπνηνπ άιινπ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ζα αλνίμεη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θαηάζηεκα ηνπ δηθηχνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηνλ Γφηε 

είλαη φηη πξέπεη λα πείζεη ηνλ λενεηζειζφληα ζην δίθηπν ηνπ φηη νθείιεη λα 
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εγθαηαιείςεη πνιιέο απφ ηηο παιαηέο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

θαη λα πηνζεηήζεη ηηο δηθέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ν λένο Λήπηεο πνιχ δχζθνια ζα 

δερζεί λα ππνγξάςεη κηα ζχκβαζε Franchising πνπ ζα πεξηέρεη ηε ζπλήζε ξήηξα 

πεξί κε αληαγσληζκνχ κεηά ηε ιχζε ηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

απνδερζεί πσο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα ηνπ αζθψληαο ηελ ίδηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε αζθνχζε πνιχ πξηλ 

εληαρζεί ζην δίθηπν, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιχζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο Franchising. 

Παξάδεηγκα Franchising Μεηαηξνπήο ζηε ρψξα καο απνηεινχλ ηα γξαθεία 

ηαμηδίσλ “MANOS”, νξηζκέλα κέιε ηνπ νπνίνπ είραλ πξηλ ηελ έληαμε ηνπο ζε 

απηφ ηα δηθά ηνπο γξαθεία ηαμηδίσλ. 

10. Πνιιαπιό Franchising (Multiple Franchising): Αξθεηά ζπρλά φηαλ έλαο 

Λήπηεο έρεη επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

Γηθηχνπ Franchising ν Γφηεο ηνπ δίδεη ηελ άδεηα λα αλνίμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη άιια θαηαζηήκαηα είηε ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ην αξρηθφ, είηε ζπλήζσο ζε 

άιιε. Ο ηχπνο απηφο ηνπ Franchising παξνπζηάδεη γηα ην δίθηπν ην ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επίηεπμεο κεγαιχηεξεο ζπλνρήο θαη ηεο πην εχθνιεο θαη 

απνδνηηθήο κεηαβίβαζεο ηεο ηερλνγλσζίαο. Γηα ηνλ Λήπηε παξνπζηάδεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο αχμεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηδηαίηεξα ζηα έμνδα δηαρείξηζεο, δηαθήκηζεο θαη 

δηαηήξεζεο απνζεκάησλ. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα γηα ηνλ Γφηε είλαη φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη κέζα ζην δίθηπν ηνπ αξθεηνί, πνιχ ηζρπξνί 

Λήπηεο νη νπνίνη αθελφο κελ δελ ειέγρνληαη εχθνια, αθεηέξνπ δε, εάλ έζησ θαη 

έλαο απφ απηνχο θχγεη, ζα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζε νιφθιεξν 

ην δίθηπν. 
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11. Franchising Πεξηζζόηεξσλ Δπσλπκηώλ ή εκάησλ (Co-Branding 

Franchising): ε απηφλ ηνλ ηχπν Franchising, πνπ γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε 

ζηηο Η.Π.Α, έλαο Λήπηεο αλήθεη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα Γίθηπα 

Franchising, έρνληαο ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κε πεξηζζφηεξνπο Γφηεο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαζέηεη πξντφληα ή θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο δηαθνξεηηθψλ 

επσλπκηψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ θάησ απφ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή ζηέγε. Η 

θχξηα αλάγθε πνπ νδεγεί ζε απηή ηελ επηινγή είλαη ε πξνζέιθπζε κεγαιχηεξεο 

γθάκαο πειαηείαο θαζψο επίζεο θαη ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Λήπηε. 

Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα γηα ηνλ Γφηε είλαη φηη θηλδπλεχεη άκεζα λα 

απνιέζεη ηνλ έιεγρν ηνπ Λήπηε κε ζπλέπεηα ηε κε ηήξεζε απφ ηνλ δεχηεξν ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. Απηφ δελ είλαη αξθεηά εχθνιν λα 

ζπκβεί γηαηί πξαθηηθά ν Λήπηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί απνηειεζκαηηθά 

απφ θαλέλαλ απφ ηνπο Γφηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά. Αθφκε ν 

Λήπηεο δελ έρεη θίλεηξν γηα λα πξνσζήζεη εμίζνπ ηηο πσιήζεηο φισλ ησλ 

πξντφλησλ απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαπηζηψλεη φηη θάπνην απφ απηά είλαη πεξηζζφηεξν 

επηθεξδέο θαη άξα ηνπ αξθεί λα επηθεληξψζεη ζε απηφ ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνψζεζεο. Οη Γφηεο κπνξεί λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηα πξντφληα ηνπο είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθά. Ο θάζε Γφηεο αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν λα ζπλδεζεί ην φλνκά 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ κε ηελ πηζαλή απνηπρία ηεο επηρείξεζεο ελφο άιινπ Γφηε 

ζην δίθηπν ηνπ νπνίνπ επίζεο αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο Λήπηεο. Σέινο, 

πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη θαηά ηελ ηνπηθή δηαθήκηζε ησλ δηάθνξσλ 

πξντφλησλ θαζφζνλ είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ραξαρζεί κηα θνηλή δηαθεκηζηηθή 

πνιηηηθή απφ ηνπο δηάθνξνπο Γφηεο θαη λα πινπνηεζεί απφ ηνλ Λήπηε. 
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12. Franchising Τπαγσγήο: ηνλ ηχπν απηφ ηνπ Franchising, πνπ είλαη θαη ν πην 

δηαδεδνκέλνο ζηελ πξάμε, νη Λήπηεο ηνπ Γηθηχνπ ππάγνληαη ζηνλ άκεζν έιεγρν 

ηνπ Γφηε. Δίλαη ν Γφηεο εθείλνο πνπ σο ε „‟θεθαιή‟‟ ηνπ Γηθηχνπ θαζνδεγεί 

ηνπο Λήπηεο θαη ραξάζζεη ηελ ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ιακβάλνληαο 

βέβαηα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Ο Γφηεο απνηειεί ην κνλαδηθφ θέληξν 

εμνπζίαο κέζα ζην Γίθηπν Franchising πνπ απηφο δεκηνχξγεζε. ην Franchising 

Τπαγσγήο απνζαξξχλεηαη απφ ηνλ Γφηε ε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε είδνπο 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Λεπηψλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζχλαςε επηθίλδπλσλ 

ζπκκαρηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξηγκνχο ζην Γίθηπν. 

13. Franchising Ιζόηηκεο πλεξγαζίαο: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο απηήο ηνπ 

Franchising είλαη εληειψο αληίζεηα κε απηά ηνπ Franchising Τπαγσγήο. Δδψ 

δεζπφδεη ε αξρή ηεο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γφηε θαη Λεπηψλ ηνπ Γηθηχνπ. 

Αληί ησλ ζηνηρείσλ ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ Γφηε θαη ησλ κνλνκεξψλ 

απνθάζεσλ γηα ηε ράξαμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Γηθηχνπ 

Franchising, ζηνηρεία πνπ επηθξαηνχλ ζην Franchising Τπαγσγήο, έρνπκε ηα 

ζηνηρεία ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Λεπηψλ ζηα θέληξα 

απνθάζεσλ. Γφηεο θαη Λήπηεο ζπζθέπηνληαη θαη ζπλαπνθαζίδνπλ γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ νπζία σο κία θνηλή επηρείξεζε. Έλα επηπιένλ θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηχπνπ απηνχ ηνπ Franchising είλαη ε δεκηνπξγία ζηελψλ 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Λεπηψλ. Έηζη απηνί ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζε 

ζέκαηα φπσο είλαη απηά ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αληαιιαγήο πξνζσπηθνχ, ηεο 

θάιπςεο πεξηνδηθψλ αλαγθψλ ζε εκπνξεχκαηα. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ δηαπηζηψλνπκε φηη ην Franchising Ιζφηηκεο πλεξγαζίαο 

βξίζθεηαη πξαγκαηηθά ζηνλ αληίπνδα ηνπ Franchising Τπαγσγήο φζνλ αθνξά ηηο 
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εζσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
19

. 

 

1.4.2 Μνξθέο Γηεζλνύο Franchising 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή πξνζπάζεηα επηρεηξήζεσλ λα δηεηζδχζνπλ ζε μέλεο 

αγνξέο παίδεη θαη ε εμάπισζε ηνπ Franchising ζε δηεζλέο επίπεδν. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

International Franchising, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο ΗΠΑ, κπνξεί λα κεζνδεπηεί 

παίξλνληαο ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

1. Ιδηφθηεην δίθηπν 

2. Απ‟ επζείαο (direct) Franchising 

3. Master franchise 

4. Αλάπηπμε πεξηνρήο (Area Development) 

5. Κνηλνπξαμία (Joint Venture) 

Αθνινπζεί κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο θάζε κνξθήο θαζψο θαη ησλ θχξησλ 

πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ ηεο. πλήζσο, ε κνξθή πνπ ζα πάξεη ε δηεζλήο 

επέθηαζε ζπλεπάγεηαη ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ή ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζηελ μέλε 

ρψξα. 

1. Ιδηόθηεην δίθηπν (Δμ ηδίσλ πόξσλ) 

Η επηηπρήο αλάπηπμε ελφο ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ρξεηάδεηαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο. Δπηπιένλ, απηή ε κνξθή ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο 

είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαζψο, αθφκα θαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηαπηφρξνλα πνιιά δίθηπα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Απφ 
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ηελ άιιε πιεπξά, ε επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζέηεη πνιχ ζηέξεεο βάζεηο 

πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί κειινληηθά λα αλαπηπρζεί θαη έλα ζχζηεκα franchise. 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο επελδπηήο απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ζην εμσηεξηθφ (πνπ κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ζπγαηξηθήο ή 

ππνθαηαζηεκάησλ), ζα έξζεη αληηκέησπνο κε ηα εμήο ζέκαηα: 

 Δχξεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηελ αιινδαπή 

 Πξνζαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ζηηο ζπλήζεηεο θαη 

ηα γνχζηα ηεο μέλεο ρψξαο. Γηα ηελ πξνζαξκνγή απηή, ην πηζαλφηεξν είλαη 

φηη ζα ρξεηαζηεί ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη ζα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά 

ηελ μέλε ρψξα. 

 Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ ζηελ μέλε ρψξα 

 

2. Απ’ επζείαο Franchising (Direct Franchising) 

ηελ πεξίπησζε απηή ν franchisor βξίζθεη franchisees ζηελ μέλε ρψξα ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε θαλελφο ηξίηνπ. Η κνξθή απηή ηνπ δηεζλνχο Franchising πξνζθέξεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε μέλε ρψξα είλαη ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε θαη δελ αλακέλεηαη 

λα αλαπηπρζεί κεγάιν δίθηπν. Αληίζεηα, δελ πξνζθέξεηαη φηαλ ε μέλε ρψξα βξίζθεηαη 

καθξηά, έρεη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί κεγάιν δίθηπν. 

Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα είλαη: 

 ε γιψζζα 

 ε ηνπηθή, δηαθνξεηηθή λνκνζεζία 

 ε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα 

 σο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ε αλάγθε λα πξνζαξκνζζεί ην franchise ζηηο 

ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
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ε θάζε πεξίπησζε θαη πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ην έδαθνο, είλαη ζθφπηκν λα 

ππάξμεη θάπνην πηινηηθφ θαηάζηεκα. 

 

3. Master Franchising 

Μία πνιχ ζπρλή κνξθή αλάπηπμεο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ην Master Franchising, ην 

νπνίν δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

a. Σν Master Franchise Πεξηνρήο 

b. Σν Master Franchise  Δμσηεξηθνχ 

 

a. Master Franchise Πεξηνρήο 

O δηθαηνπάξνρνο (Franchisor) επηδηψθεη λα βξεη έλαλ δηθαηνδφρν (Franchisee) πνπ 

λα είλαη ζε ζέζε λα πάξεη ηνλ έιεγρν επξχηεξσλ πεξηνρψλ κηαο ρψξαο.  

Ο θχξηνο δηθαηνδφρνο κηαο πεξηνρήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζηξαηνινγήζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί πξφζζεηνπο δηθαηνδφρνπο. Παξάιιεια ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζηελ πεξηνρή πνπ ηειεί ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ.  

Σν θφζηνο γηα λα γίλεη θάπνηνο Master Franchisor είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ 

έλα θαλνληθφ Franchise, φκσο πςειφηεξν είλαη θαη ην θέξδνο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ν 

θχξηνο δηθαηνδφρνο ζα εηζπξάμεη θαη έλα πνζνζηφ ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινληαη 

απφ άιινπο δηθαηνδφρνπο ζηελ πεξηνρή. Ο θχξηνο δηθαηνδφρνο ζα ζπκκεηάζρεη 

επίζεο ζηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο Franchise. 

 

b. Master Franchise Δμσηεξηθνύ 

Ο δηθαηνπάξνρνο πνπ επηζπκεί λα αλαπηχμεη ηελ επηρείξεζε ηνπ κέζσ ηνπ 

Franchise δηεζλψο, ρνξεγεί ζε έλαλ θχξην δηθαηνδφρν (Master Franchisee), ην 
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δηθαίσκα λα αλαπηχμεη ην Franchise ζε άιιε ρψξα. Ο θχξηνο δηθαηνδφρνο είλαη 

αξκφδηνο γηα ηε ζηξαηνιφγεζε άιισλ ππν-δηθαηνδφρσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ επηιεγκέλε ρψξα.  

O δηθαηνπάξνρνο πνπ επηδηψθεη λα αλαπηπρζεί δηεζλψο πξέπεη λα έρεη έλα 

απνδεδεηγκέλν αξρείν αλαπηπμηαθήο πνξείαο ζηε ρψξα ηνπ φπνπ θαηαγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο νη κέζνδνη ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνπ αθνινπζεί. Αλακέλεηαη 

απφ ηνλ θχξην δηθαηνδφρν λα δηαηεξεί ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη ν δηθαηνπάξνρνο 

θαη ε επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

εγρεηξίδην.  

Ο θχξηνο δηθαηνπάξνρνο πξνζθέξεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηε γλψζε ηνπ γηα ηελ ηνπηθή 

λννηξνπία θαη ηελ θαηαλφεζε-γλψζε ησλ ηνπηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηεο ηνπηθήο 

ηδηνθηεζίαο, πιενλεθηήκαηα πνπ ζε αληίζεζε πεξίπησζε δελ ζα είρε ν 

δηθαηνπάξνρνο. 

ηα πιαίζηα κηαο ζχκβαζεο Master Franchising ρψξαο ή πεξηνρήο, ε αλάπηπμε 

ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε 

ιεπηνκεξή γλψζε απηήο ηεο ρψξαο ή πεξηνρήο. 

Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηάζεη έλαο Franchisor πξηλ πξνβεί ζε κία ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλεξγαζία είλαη: 

 Η δπζθνιία εληφπηζεο ηνπ θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε ζηνλ νπνίν ζα δψζεη ην 

Master Franchise 

 Σν θαηά πφζν δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη ζπλεπψο ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα ππνζηεξίμεη ην μέλν 

Master Franchise 

  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί κέρξη λα “ζπγρξνληζηεί” κε ηνλ 

αιινδαπφ Master Franchisor 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ην Master Franchising έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

γηα ηνλ θχξην δηθαηνδφρν (Master Franchisee): 

 Δηζαγσγή ζηελ Αγνξά: Ο Master Franchisor έρεη ήδε αθηεξψζεη ρξφλν 

γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, 

ηνπο λφκνπο, ηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Καηά ζπλέπεηα ν θίλδπλνο κηαο ιαλζαζκέλεο απφθαζεο ιφγσ κηαο 

αλεπαξθνχο βάζεο πιεξνθνξηψλ κεηψλεηαη θαη ε είζνδνο επάλσ ζηελ 

αγνξά επηηαρχλεηαη.  

 Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη: Ο Master Franchisee είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρείξεζεο. πλεηζθέξεη έλα κε ακειεηέν πνζφ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαιακβάλεη ζε κεγάιε έθηαζε ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί θαη λα αλαπηπρζεί 

ην ζχζηεκα Franchise ζηηο πεξηνρέο αλάζεζεο ηνπ. ε αληάιιαγκα ν 

θχξηνο δηθαηνδφρνο ιακβάλεη έλα κεξίδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο ησλ 

ππν-δηθαηνδφρσλ πνπ βξίζθνληαη, επηιέγνληαη, θαη εθπαηδεχνληαη απφ 

απηνχο. 

 Υξόλνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη: ζνλ αθνξά ζηε ρνξήγεζε ησλ 

εληαίσλ αδεηψλ, νη δηθαηνπάξνρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζνπλ 

ελδειερψο ηα ερέγγπα ελφο ζπλεξγάηε ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή. Η 

θαηάξηηζε, ε εκπεηξία θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ θχξησλ δηθαηνδφρσλ 

θαζνξίδνπλ κέρξη πνην ζεκείν ην θνξηίν εξγαζίαο ησλ δηθαηνπαξφρσλ 

κπνξεί λα κεησζεί θαη πψο ην ζχζηεκα ζα αλαπηπρζεί κέζα ζε απηφ ην 

έδαθνο. Δάλ νη θχξηνη δηθαηνδφρνη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εκπεηξίαο 

φληαο ηδηνθηήηεο άιιεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ 
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ζπκβνπιέο απφ ηελ αξρή θαη λα ιακβάλνπλ ηε βνήζεηα απφ ηελ θχξηα έδξα 

κφλν φηαλ έρνπλ πξνβιήκαηα πνπ δε ιχλνληαη. 

 Πνηνηηθά πξόηππα: Δάλ νη δπλαηφηεηεο θαη ε ππνρξέσζε ησλ Master 

Franchisees αληηζηνηρνχλ κε εθείλεο ησλ δηθαηνπαξφρσλ, είλαη βέβαην φηη 

θαη νη ππν-δηθαηνδφρνη ζα θζάζνπλ θαη απηνί ζην επηζπκεηφ επίπεδν 

απφδνζεο. Οη δηεζλψο επηηπρήο ζπκβάζεηο Franchising δίλνπλ κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ επίβιεςε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ακνηβαίσλ πξνηχπσλ ηεο 

πνηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ηα Master Franchising 

πεξηιακβάλνπλ ην ζχζηεκα ππνβνιήο εθζέζεσλ. 

 Άκεζε επαθή: Πέξα απφ ηελ ζπκθσλία κε ηνπο θχξηνπο δηθαηνδφρνπο, νη 

δηθαηνπάξνρνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο επαθήο κε ηνπο ππν-

δηθαηνδφρνπο. Σέηνηεο επαθέο γίλνληαη κέζσ ηαθηηθψλ ζπλεδξίσλ θαζψο 

επίζεο θαη πεξηζηαζηαθψλ επηζθέςεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Σέηνηεο 

ζπλεδξηάζεηο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε αμία ηεο ζπκβνιήο ησλ ππν-

δηθαηνδφρσλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα, έρνπλ ζπρλά ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο νηθνγελεηαθήο αηκφζθαηξαο. Παξάγνπλ ζεηηθή ελέξγεηα 

θαη έλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Κπξώζεηο: Δίλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη θχξηνη δηθαηνδφρνη είλαη 

αλίθαλνη λα επηηχρνπλ ηα θαζνξηζκέλα πνηνηηθά πξφηππα κέζα ζηηο ρψξεο 

ή πεξηνρέο ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο ζπκβνπιέο ησλ εγρεηξηδίσλ ζχκβαζεο. 

κσο αθφκα θαη αλ απηφ ζπκβεί, νη δηθαηνπάξνρνη κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο γηα λα απνηξέςνπλ ηπρφλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

απηά ηα εδάθε. Δπίζεο, αλ νη δηθαηνπάξνρνη εληνπίζνπλ έλα αλεπαξθψο 

εθπαηδεπκέλν ή αθφκα θαη ρσξίο θίλεηξν δίθηπν δηθαηνδφρσλ, έρνπλ ην 
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δηθαίσκα άκεζεο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο. Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, 

φζν πξνζεθηηθά ξπζκηζκέλνη θαη αλ είλαη νη φξνη ιχζεο ζε κία ζχκβαζε 

Franchise, πνιιά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. 

ε φηη αθνξά ηέινο, ζηηο ακνηβέο ηνπ master franchisee, απηέο πξνέξρνληαη 

απφ ην κνίξαζκα ησλ franchise fees κεηαμχ franchisor θαη franchisee. Η 

κνλαδηθά ζηαζεξή παξάκεηξνο ζηε δηαπξαγκάηεπζε απηή είλαη ην ζπλνιηθφ 

χςνο ηνπ franchise fee – πνπ ζπλήζσο είλαη ην ίδην κε απηφ ζηε ρψξα ηνπ 

franchisor – απφ ην νπνίν ζα πξνέιζνπλ νη ακνηβέο ησλ δχν κεξψλ. Σα 

ππφινηπα απνηεινχλ κέξνο ηεο κεηαμχ ηνπο δηαπξαγκάηεπζεο
20

. 

4. Αλάπηπμε πεξηνρήο (Area Development) 

πρλά θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πνιππινθφηεηα ηνπ direct Franchising ζην 

εμσηεξηθφ, ρσξίο απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζε κηα ρψξα λα 

εμαξηάηαη απφ έλαλ κφλν franchisee, επηιέγεηαη ε επέθηαζε κε ηε κέζνδν αλάπηπμεο 

πεξηνρήο.  

Η κέζνδνο απηή έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φηαλ: 

 Η αγνξά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ε θάζε πεξηνρή έρεη  ηδηαηηεξφηεηεο  

 Η αγνξά είλαη πνιχ κεγάιε. ηελ πεξίπησζε απηή φπνπ ε αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο απαηηεί κεγάια θεθάιαηα, ε εχξεζε πνιιψλ area developers είλαη 

επθνιφηεξε (φρη φκσο εχθνιε) απφ ηελ εχξεζε ελφο Master Franchisee. 

Δπηπιένλ κε ηνλ ηξφπν απηφ  θαηαλέκεηαη ν θίλδπλνο απνηπρίαο ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ δηθηχνπ – αθνχ ππάξρεη πιένλ ζεκαληηθφο αξηζκφο area developers – θαη 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη benchmarking
21

 κεηαμχ ησλ area  developers. 

                                                 
20

 “Franchising-Ννκηθή θαη Δπηρεηξεκαηηθή Γηάζηαζε”, Γ. Κσζηάθεο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Β΄Έθδνζε 

1998 
21

 Benchmarking είλαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή ζχγθξηζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζηψλ ή πξαθηηθψλ κε απηέο ησλ θαιχηεξσλ αληαγσληζηψλ ή απηψλ 
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Η αλάπηπμε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νξίσλ επζχλεο ηνπ θάζε area developer, ψζηε λα κελ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια 

δίθηπα κέζα ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Έλαο θίλδπλνο πνπ ελέρεη ε αλάπηπμε κε ηε κέζνδν απηή είλαη νη area  developers, 

πνπ ειέγρνπλ πιένλ ην δίθηπν, λα απηνλνκεζνχλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ “θνηλφ κέησπν” 

έλαληη ηνπ franchisor πξνβάιινληαο απαηηήζεηο αλαζεψξεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνο 

φθεινο ηνπο. 

5. Κνηλνπξαμία (Joint Venture) 

Πνιιέο θνξέο ε επηινγή ηεο θνηλνπξαθηηθήο κνξθήο επηβάιιεηαη απφ ην ζεζκηθφ 

θαζεζηψο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιέο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο δφζεθαλ θαη δίλνληαη ζεκαληηθά θνξνινγηθά θίλεηξα ζηηο θνηλέο 

επηρεηξήζεηο. 

πσο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θνηλνπξαμίαο – πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Franchising 

ζπλήζσο παίξλεη ηε κνξθή θνηλήο επηρείξεζεο – ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπλεηαίξνπ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Πέξα απφ απηφ φκσο, ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ 

νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέξνπο, αιιά θαη ε κνξθή  

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Η αλάπηπμε κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή Master 

Franchise ή area development νπφηε ηζρχνπλ φινη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

Αλ θαη ην μεθίλεκα θάζε ζπλεξγαζίαο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν κηαο θνηλνπξαμίαο, 

γίλεηαη ιφγσ ησλ θαιψλ πξννπηηθψλ πνπ πξνζθέξεη, είλαη ζθφπηκν λα ζθεθηεί θαλείο 

πνιχ ζνβαξά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαθνπεί ε ζπλεξγαζία 

απηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνδίδεη, θαζψο ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο δελ είλαη 

                                                                                                                                            
πνπ ζεσξνχληαη “άξηζηεο” ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. (ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή 

θαη Γηεζλήο εκπεηξία, Σφκνο Α‟, Βαζίιεο Μ. Παπαδάθεο, 5
ε
 έθδνζε, ζει.133) 
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επελδπηηθή θαη έηζη ην άιιν κέξνο ζπλήζσο αλαιακβάλεη ζεκαληηθά δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα ζηελ θνηλή εηαηξία
22

. 

 

1.5 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ύκβαζεο Franchising 

Οη αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο δσήο έρνπλ ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία 

ζπζηεκάησλ δηαλνκήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία απφ λνκηθή 

άπνςε δελ είλαη δπλαηφ λα ππαρζνχλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο γλσζηνχο ηχπνπο ηεο 

εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο, παξαγγειίαο θαη πξαθηνξείαο. Πξφθεηηαη γηα ζπκβαηηθέο 

κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξφζβαζε ησλ παξαγσγψλ θαη ρνλδξεκπφξσλ ζε 

κία άιιε αγνξά δηακέζνπ ηεο αλάζεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξίηεο 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο. Δίλαη πξντφληα ηεο θαζεηνπνίεζεο, εμεηδίθεπζεο ζην 

εκπφξην, ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη απνηέιεζκα ηεο ηειεηνπνίεζεο 

ηνπ marketing ζηα καδηθά θαηαλαισηηθά αγαζά. Σα ζπζηήκαηα απηά δηαλνκήο 

δεζπφδνπλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη παξνπζηάδνπλ κία κεγάιε 

πνηθηιία ζπκβαηηθψλ ηχπσλ, απνηειψληαο πξφθιεζε γηα ηε δνγκαηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ. 

Σν Franchising απνηειεί ηελ πην ζχλζεηε απφ ηηο ζχγρξνλεο απηέο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ην απνηππψλεη. Πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα κία ηδηφξξπζκε, κε 

ξπζκηζκέλε απφ ην λφκν εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ζχκβαζε δηεπηρεηξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, απφξξνηα ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ, κε βάζε ηελ νπνία έρνπλ νη 

ζπλαιιαζζφκελνη ην δηθαίσκα λα δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα ην πεξηερφκελν κηαο 

ζχκβαζεο. 

                                                 
22

How to Franchise Internationally, Howard, Eversheds, M. Medelson, Franchise World 1998 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  53 

 

Σα θχξηα γεληθά γλσξίζκαηα ηεο χκβαζεο Franchise είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε δεκηνπξγία ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ δηαξθνχο παξνρήο 

 ε ίδξπζε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 

 ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο εμέιημεο ηεο  

 ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

 ε ππαγσγή ηνπ ιήπηε ζηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ δφηε 

 

1.6 Η Γνκή ηεο ύκβαζεο Franchising 

Η χκβαζε Franchise θαηαξηίδεηαη ζηε ζπλαιιαθηηθή πξάμε εγγξάθσο κε βάζε 

ζπλήζσο πξνζπληαγκέλν έληππν ηεο δφηξηαο επηρείξεζεο (Franchisor) θαη απνηειείηαη 

ζπλήζσο απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα κέξε
23

:  

i. Σν Πξννίκην 

ii. Σηο Κχξηεο Τπνρξεψζεηο ηνπ Γφηε (franchisor) 

iii. Σηο Κχξηεο Τπνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε θαη (franchisee) 

iv. Λνηπέο δηαηάμεηο 

 

Ι. Πξννίκην 

Δδψ θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο, ππνγξακκίδεηαη ε 

αλεμαξηεζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη θαηφπηλ πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ "παθέηνπ" Franchise, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ηελ επσλπκία, ηα 

δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο (πηλαθίδεο), ηα πξφηππα ρξήζεσο, ηα 

                                                 
23

 Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο χγρξνλεο Οηθνλνκίαο (Leasing-Factoring-Forfaiting-Franchising), 

Απφζηνινο . Γεσξγηάδεο, Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια, ζει. 202 
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ζρέδηα, ηα δηθαηψκαηα αληηγξαθήο, ηηο ηερλνγλσζίεο ή ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

πνπ παξαρσξνχληαη απφ ηνλ δφηε ζηνλ ιήπηε γηα εθκεηάιιεπζε. ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα φηη ν Λήπηεο ζα πξέπεη λα ειέγμεη πξνζεθηηθά αλ ην 

εκπνξηθφ ήκα θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ηνπ Γφηε είλαη λνκίκσο 

θαηνρπξσκέλα. 

Πεξηγξάθνληαη αθφκε ν εμνπιηζκφο, ε δηαθφζκεζε θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν δφηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ θαη γεληθά ηεο εκπνξηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ρξήζηκεο, γηαηί κε βάζε απηέο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δφηε πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θχξην κέξνο ηεο ζχκβαζεο. ην πξννίκην κπνξνχλ αθφκε λα 

αλαθέξνληαη νξηζκέλνη γεληθνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο δεζκεπηηθνί γηα ηα δχν κέξε, 

φπσο π.ρ. ε ππνρξέσζε ζηελήο θαη εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο, ε αλάγθε δηαξθνχο 

ππνζηήξημεο ηνπ ιήπηε απφ ηνλ δφηε, φπσο επίζεο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ιήπηε λα 

αζθεί ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο εληαίεο νξγαλσηηθέο αξρέο 

πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ΙΙ. Κύξηεο Τπνρξεώζεηο Franchisor 

Η ζπκβνιή ηνπ Γφηε ζηε ζπλεξγαζία Franchising πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηηο 

αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

α. Σελ παξαρώξεζε ζηνλ ιήπηε ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

"παθέηνπ Franchising", ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ζην 

πξννίκην ηεο ζχκβαζεο. Η ππνρξέσζε απηή ζπγθεθξηκελνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ "παθέηνπ" Franchise ζε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο, 

επσλπκίαο ή δηαθξηηηθνχ ηίηινπ, ζηελ παξαρψξεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ηερλνγλσζίαο θιπ. 
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β. Σελ έληαμε ηνπ ιήπηε ζην ζύζηεκα κε ηελ παξνρή ζε απηόλ θπξίσο ηεο 

απαηηνύκελεο ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνδνκήο θαη ηεο αλάινγεο 

εθπαίδεπζήο ηνπ. Η γεληθή απηή ππνρξέσζε ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε κία ζεηξά απφ 

κέηξα θαη παξνρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν δφηεο κέρξη ηελ εκέξα πνπ ε 

ιήπηεο ζα αλνίμεη ην θαηάζηεκά ηνπ θαη ζα αξρίζεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ην θνηλφ σο 

κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παξνρέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αλάκεζα ζε άιια π.ρ. 

ηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηελ παξάδνζε ηνπ 

εγρεηξηδίνπ (manual) κε ηηο νδεγίεο, ηελ απνθάιπςε θαη κχεζε ζε εκπνξηθά ή/θαη 

βηνκεραληθά κπζηηθά θιπ. 

γ. Σε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ ιήπηε όζν ζα δηαξθεί ζύκβαζε. Η ππνρξέσζε απηή 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη επίζεο ζε κία ζεηξά επηκέξνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ δφηε, πνπ 

αθνξνχλ ην ζηάδην κεηά ηελ έληαμε ηνπ ζην ζχζηεκα. Πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ 

ηε δηαξθή παξνρή ζπκβνπιψλ ζε νξγαλσηηθά, ηερληθά, ρξεκαηνδνηηθά ή άιια 

ζέκαηα, ηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ηελ νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ κεηεθπαίδεπζεο, ηε ινγηζηηθή νξγάλσζε, ηε ζπληήξεζε ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ ιήπηε θιπ. 

δ. Σνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κέζα ζηελ νπνία ν ιήπηεο ζα 

δηελεξγεί ηηο πσιήζεηο κε ην δηθφ ηνπ φλνκα θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

ε. Σνλ εθνδηαζκό ηνπ ιήπηε κε πξώηεο ύιεο, κε εκηέηνηκα ή έηνηκα εκπνξεχκαηα, 

ηδίσο φηαλ ηα πξντφληα ηνπ ζπζηήκαηνο παξάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ δφηε. 

ζη. Σελ παξνρή αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Η ππνρξέσζε απηή εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ θνηλνπνίεζε απφ ηνλ δφηε ζηνλ ιήπηε ηερλνγλσζίαο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, 

δει. ηθαλήο λα ηνπ επηηξέςεη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο Franchising λα 

βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε ζηελ αγνξά θαη 
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δ. Σελ ππνρξέσζε ηνπ δόηε όζνλ αθνξά ηελ παξαρσξεζείζα πεξηνρή ηεο 

ζύκβαζεο: 

 λα κελ παξαρσξεί ζε ηξίηνπο ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεχνληαη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηνπ Franchise 

 λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο ην Franchise ή, κε παξφκνην ζχζηεκα, λα 

πξνκεζεχεη ν ίδηνο ηα πξντφληα ή λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηνπ Franchise 

Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη πνιχ ρξήζηκν λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο 

ηεο παξαρσξεζείζαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλεκκέλνο ζηε ζχκβαζε. 

 

ΙΙΙ. Κύξηεο Τπνρξεώζεηο Franchisee 

Ο ιήπηεο πσιεί ηα πξντφληα ή/θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δηθφ 

ηνπ φλνκα, γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη κε δηθφ ηνπ θίλδπλν. Η ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ζπλεξγαζία Franchising πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

α. Σελ θαηαβνιή δηθαησκάησλ ζηνλ δόηε. Η ππνρξέσζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαηαβνιή απφ ην ιήπηε ζηνλ δφηε αθελφο κελ ελφο εθάπαμ πνζνχ σο δηθαίσκα 

εηζφδνπ ηνπ ζην ζχζηεκα (entry fee), αθεηέξνπ δε ζηελ πεξηνδηθή θαηαβνιή ζηνλ 

δφηε ελφο νξηζκέλνπ πνζνζηνχ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (royalties) κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ θφξσλ, ή ζπαληφηεξα ελφο νξηζκέλνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε 

απφ ηηο πσιήζεηο. Σν πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ 

απφ ηελ έθηαζε ησλ παξνρψλ ηνπ δφηε, απφ ηε θήκε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, απφ ην κέγεζνο ησλ ηδίσλ επελδχζεσλ 

ηνπ ιήπηε θιπ. Τπάξρεη επίζεο πεξίπησζε λα ζπκθσλεζεί αληίζηξνθε πξνο ην πνζφ 
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ησλ εηζπξάμεσλ πξννδεπηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα δνζεί ζηνλ ιήπηε έλα παξαπάλσ 

θίλεηξν γηα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπ.  

β. Σελ ελεξγό πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ πξντόληνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο ζχκβαζεο Franchise σο ζχκβαζεο 

δηακεζνιάβεζεο θαηά ηελ πψιεζε, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή απνζηνιή 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη φηη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο ππνρξέσζε ηνπ ιήπηε 

είλαη λα πξνσζήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν κάξθεηηλγθ ηνπ δφηε, εμππεξεηψληαο θαη πξνζηαηεχνληαο έηζη ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ ηειεπηαίνπ. Η γεληθή απηή ππνρξέσζε ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε επηκέξνπο 

ππνρξεψζεηο πνπ επίζεο πεξηέρνληαη θαηά θαλφλα ζηε ζχκβαζε Franchise θαη 

αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ηε δηαθήκηζε, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ πσιήζεσλ ή παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ θιπ., ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηαπηφρξνλα ε ηαπηφηεηα θαη ε θήκε ηνπ 

δηθηχνπ. 

γ. Σε ζπκκόξθσζή ηνπ ζηηο νξγαλσηηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηδίσο ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο νκνηνκνξθίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζχλζεζε, ε 

παξαζθεπή, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη γεληθά ε εηθφλα ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη πάληα εληαία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ή ηελ αγνξά ζηελ 

νπνία γίλεηαη ε δηάζεζή ηνπο. 

δ. Σελ ππνρξέσζή ηνπ λα εθκεηαιιεύεηαη ην "παθέην" Franchise κόλν κε βάζε 

ηνπο ππαγόκελνπο ζηε ζύκβαζε ρώξνπο. Δδψ ν Γφηεο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη θαη 

κειεηήζεη ηδηαίηεξα ην Μηζζσηήξην πκβφιαην ηνπ Καηαζηήκαηνο ηνπ Λήπηε, ζηελ 

πεξίπησζε βέβαηα πνπ ην θαηάζηεκα δελ είλαη δηθφ ηνπ. 

ε. Σελ ππνρξέσζε ηνπ λα κελ πξνζειθύεη πειάηεο έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο 
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ζχκβαζεο, αλαθνξηθά πάληα κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηνπ Franchise. 

ζη. Σελ ππνρξέσζε λα κελ παξάγεη, πσιεί ή ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, πξντφληα αληαγσληζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπ δφηε, ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηνπ Franchise. 

δ. Σε δέζκεπζε θαη παξάιιεια ηελ ππνρξέσζε λα πσιεί ή λα ρξεζηκνπνηεί, θαηά 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, απνθιεηζηηθά εθείλα ηα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ειάρηζηεο αληηθεηκεληθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν δφηεο. 

ε. Σελ ππνρξέσζε λα πσιεί ή λα ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δφηε ή απφ ηξίηνπο 

νξηδφκελνπο απφ απηφλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ 

πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ Franchise δελ είλαη δπλαηφ ζηελ πξάμε λα 

ηζρχνπλ αληηθεηκεληθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

ζ. Σελ ππνρξέσζε λα κελ αζθεί, άκεζα ή έκκεζα, παξεκθεξή εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρή ζηελ νπνία αληαγσλίδεηαη κε ηνλ δφηε ή κε άιιν κέινο ηνπ 

δηθηχνπ. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε φηη ν ιήπηεο ζα 

εμαθνινπζεί λα ππέρεη ηελ ππνρξέσζε απηή θαη κεηά ηε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο γηα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, κφλν φκσο 

αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα φπνπ αζθνχζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Franchise. 

η. Σελ ππνρξέσζε λα κελ απνθηά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην θεθάιαην 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα δψζνπλ ζηνλ ιήπηε ηε δχλακε 

λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηαθηηθή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

θ. Σελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη πξνο πώιεζε κία ειάρηζηε ζεηξά πξντφλησλ, λα 

επηηπγράλεη έλαλ ειάρηζην θχθιν εξγαζηψλ, λα πξνγξακκαηίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο 
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παξαγγειίεο ηνπ, λα δηαηεξεί νξηζκέλα ειάρηζηα απνζέκαηα θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο 

ζην πιαίζην ηεο εγγχεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

ι. Σελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνλ δόηε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπ 

γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο δηαθεκίζεηο, γηα ηε θχζε 

ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηνπ δφηε. 

κ. Σελ ππνρξέσζε λα κελ θνηλνινγεί ζε ηξίηνπο ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηνπ έρεη 

παξάζρεη ν δφηεο. Ο ιήπηεο είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε φηη ζα ππέρεη 

απηή ηελ ππνρξέσζε θαη κεηά ηε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο. 

λ. Σελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ ηα πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δηνξγαλψλεη ν δφηεο. 

μ. Σελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα πξφηππα πνπ έρεη θαζνξίζεη ν δφηεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εκθάληζε ησλ ππαγφκελσλ ζηε ζχκβαζε ρψξσλ 

ή/θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

ν. Σελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη ζηνλ δφηε ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ησλ ππαγνκέλσλ 

ζηε ζχκβαζε ρψξσλ ή/θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ βηβιίσλ απνγξαθήο θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ. 

π. Σελ ππνρξέσζε λα κελ κεηαβάιιεη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ ππαγνκέλσλ ζηε 

ζχκβαζε ρψξσλ, δει. λα κελ αιιάδεη θαηάζηεκα, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δφηε. 

ξ. Σελ ππνρξέσζε λα κε κεηαβηβάδεη, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δφηε, ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε Franchising. 

 

ΙV. Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Δδψ ξπζκίδνληαη θπξίσο ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηνπο 

ηξφπνπο ιχζεο ηεο, ηελ απνδεκίσζε ηνπ ιήπηε, ηηο κεηαζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 
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κεξψλ, ην εθαξκνζηέν δίθαην θαη ην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ 

Γηθαζηήξην. 

 

α. Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 

Η χκβαζε Franchise ζα είλαη είηε νξηζκέλνπ είηε ανξίζηνπ ρξφλνπ. χκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηελ νπνία ηα κέξε ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ θαη κεηά ηελ 

πξνβιεθζείζα ιχζε ηεο κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 

β. Λύζε ηεο ύκβαζεο 

Η χκβαζε Franchising ιχεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

 

1. Απηφκαηε Λχζε 

Απηνκάησο ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο 

ηεο, φπσο επίζεο θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, απαγφξεπζεο ή πηψρεπζεο ελφο απφ ηα 

κέξε ή ηέινο ζηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ελφο απφ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ. Τπάξρεη βέβαηα ε δπλαηφηεηα ησλ κεξψλ λα έρνπλ πξνβιέςεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Σαθηηθή Καηαγγειία 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα χκβαζε Ανξίζηνπ Υξφλνπ απηή κπνξεί λα θαηαγγειζεί 

νπνηεδήπνηε είηε απφ ηνλ δφηε είηε απφ ηνλ ιήπηε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε χπαξμε 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεξήζεσο πξνζεζκίαο θαη ζπλήζσο ηεο 

επηδφζεσο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζην άιιν κέξνο. 

3. Έθηαθηε Καηαγγειία 

Η χκβαζε Franchising κπνξεί λα θαηαγγειζεί νπνηεδήπνηε, δει. πξηλ ηε ζπκβαηηθή 

ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιφγν θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε πξνζεζκίαο. Ο ζπνπδαίνο ιφγνο 
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κπνξεί λα είλαη είηε αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα, φπσο π.ρ. ην θιείζηκν ή ε θαηαζηξνθή 

ηεο επηρείξεζεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ζνβαξή αζζέλεηα κεγάιεο δηάξθεηαο θιπ., είηε 

λα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο ησλ κεξψλ. 

4. Λχζε κε πκθσλία ησλ πκβαιινκέλσλ 

Δίλαη απηνλφεην φηη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο ηα δχν κέξε κπνξνχλ λα 

ζπκθσλήζνπλ νπνηεδήπνηε ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ξπζκίδνληαο ηαπηφρξνλα 

θαη ηηο κεηαμχ ηνπο κεηαζπκβαηηθέο ζρέζεηο. 

 

γ. Μεηαζπκβαηηθέο Τπνρξεώζεηο ησλ Μεξώλ 

1. Τπνρξέσζε Απνδεκίσζεο 

Αμίσζε απνδεκίσζεο κπνξεί λα εγεξζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο θαηαγγειίαο 

γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ νθείιεηαη ζηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κέξνπο πνπ 

πξνθάιεζε ηελ θαηαγγειία. Η αμίσζε απηή απνδεκίσζεο ζα αθνξά ζηελ 

απνθαηάζηαζε θπξίσο ηνπ ζεηηθνχ δηαθέξνληνο θαη ηνπ δηαθπγφληνο θέξδνπο, φπσο 

επίζεο θαη απνδεκίσζε γηα ηηο ηπρφλ άζθνπεο δαπάλεο. 

Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα εθαξκνζζνχλ αλάινγα νη ζρεηηθέο πεξί απνδεκίσζεο ηνπ 

Δκπνξηθνχ Αληηπξνζψπνπ δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 219/1991. 

2. Απαηηήζεηο Απφδνζεο 

Με ηε ιήμε ηεο χκβαζεο ν δφηεο έρεη αμίσζε θαηά ηνπ ιήπηε γηα απφδνζε θάζε 

είδνπο αληηθεηκέλνπ πνπ παξέδσζε ζε απηφλ πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο 

Franchising. Σέηνηα αληηθείκελα είλαη π.ρ. ηα εγρεηξίδηα νδεγηψλ (manuals), ηα 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, ηα επηζηνιφραξηα, νη ηηκνθαηάινγνη, νη πηλαθίδεο κε ηα 

δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δφηε θιπ. 
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3. Τπνρξέσζε Παξάιεηςεο ηνπ Λήπηε 

Με ηε ιήμε ηεο χκβαζεο ν Λήπηεο ππνρξενχηαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί θαη 

εθκεηαιιεχεηαη ηα ζήκαηα, δηαθξηηηθνχο ηίηινπο, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη ινηπά 

δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γφηε, φπσο επίζεο θαη ηηο εκπνξηθέο θαη 

ηερληθέο κεζφδνπο ηνπ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα πξνζέθξνπε ελδερφκελα ζηηο πεξί 

Αζέκηηνπ Αληαγσληζκνχ δηαηάμεηο. 

4. Τπνρξέσζε Αλάιεςεο ησλ Απνζεκάησλ ηνπ Λήπηε 

Δίλαη πηζαλφηαην, κεηά ηε ιήμε ηεο χκβαζεο, λα έρεη ν Λήπηεο αδηάζεηα 

εκπνξεχκαηα ηνπ Γφηε ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε λα είλαη δχζθνιε ή θαη λα κελ 

επηηξέπεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεη δεθηφ θαη λα πξνβιέπεηαη ζηε 

χκβαζε φηη ν Γφηεο ζα ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηα ππάξρνληα Δκπνξεχκαηα ή λα 

παξάζρεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηνλ Λήπηε γηα λα ηα δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

5. Δθθξεκείο Παξαγγειίεο 

Μεηά ηε ιήμε ηεο χκβαζεο είλαη πηζαλφηαην λα ππάξρνπλ  

εθθξεκείο παξαγγειίεο εκπνξεπκάησλ ηφζν απφ ηνλ Λήπηε πξνο ηνλ Γφηε, φζν θαη 

απφ πειάηεο ηνπ Λήπηε πξνο απηφλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιέπεηαη ε απαιιαγή ηνπ Λήπηε απφ ηελ ππνρξέσζε παξαιαβήο απηψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ, φπσο επίζεο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γφηε λα εθηειέζεη ηηο πξνο ηξίηνπο 

εθθξεκείο παξαγγειίεο ηνπ Λήπηε. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα φηη ε παξάζεζε ησλ ζπζηαηηθψλ απηψλ 

ζηνηρείσλ ηεο χκβαζεο Franchise θαη' νπδέλα ηξφπν είλαη εμαληιεηηθή, κε ηελ 

έλλνηα φηη θάζε ζπλεξγαζία Franchise είλαη θάηη ην μερσξηζηφ, έρεη ηηο δηθέο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο θαη ζπλεπψο ρξεηάδεηαη ηελ δηθή ηεο, ηδηαίηεξε θάζε 

θνξά, αληηκεηψπηζε. Πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα πνπ κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ζηε 
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Ννκνζεζία ηεο Υψξαο καο ηδηαίηεξν Ννκνζέηεκα γηα ην Franchising, αιιά νχηε θαη 

πινχζηα Ννκνινγία ζρεηηθή κε απηφ
24

. 

 

1.7 Γηάθξηζε ύκβαζεο Franchising από ζπγγελείο κνξθέο 

πκβάζεσλ  

Η ζρέζε Franchising παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο γλσζηέο ήδε θαη εηδηθά ξπζκηδφκελεο ζρέζεηο φπσο: αζηηθή εηαηξία, εκπνξηθή 

αληηπξνζσπεία, πψιεζε, ζχκβαζε έξγνπ, θιπ.
25

 Η ζχγθξηζε θαη δηάθξηζε απφ ηηο 

ζρέζεηο απηέο, εθηφο απφ ην θαζαξά ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ, έρεη πξαθηηθήο θχζεσο 

ζεκαζία, αθνχ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ – θαηά ηηο πεξηζηάζεηο – εθαξκνγή 

δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο παξαπάλσ ζπγγελείο κνξθέο. 

Αλεμάξηεηα απφ απηά, πξέπεη λα παξαηεξεζεί πσο ε ζρέζε Franchising είλαη 

ηδηφκνξθε θαη είλαη ζθφπηκν ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε λα πεξηέρεηαη θαηά ην δπλαηφ 

πιεξέζηεξε ξχζκηζε
26

. 

 

1.7.1 Franchising θαη αζηηθή εηαηξία 

Η ζχκβαζε Franchising (σο δηαξθήο ελνρηθή ζρέζε) απνηειεί κία ακθνηεξνβαξή 

ζχκβαζε, γεγνλφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ θπξίσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ δφηε θαη ιήπηε, ζηελ νπνία, σζηφζν, πξνέρεη ν ζπλεξγαζηαθφο 

ραξαθηήξαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλή επηδίσμε ησλ ζπκβαιινκέλσλ λα 

πξνσζήζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο πσιήζεηο. 

                                                 
24

 “Franchising‟‟, Μ. Ι. ππξηδάθεο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή  2007 

25
 Βιέπε ελφηεηα 5.1-5.11. 
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Δμαηηίαο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, αιιά θαη ηεο χπαξμεο θνηλνχ 

νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα πξνζδψζεη ζην Franchising ηνλ ραξαθηήξα εηαηξίαο ηεο ΑΚ 

(Αζηηθφο Κψδηθαο) 741
27

. Χζηφζν, απφ λνκηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε, κφλν ν ιήπηεο 

ηνπ Franchising θέξεη ηνλ θίλδπλν, θάηη πνπ εθδειψλεηαη ηδηαίηεξα θαη απφ ηελ 

έιιεηςε ππνρξέσζεο ζπκκεηνρήο ηνπ δφηε ζηηο δεκίεο ηνπ ιήπηε. Απφ ηελ έιιεηςε 

απηή φκσο, απνπζηάδεη έλα απ‟ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο εηαηξίαο (ΑΚ 

762), φπσο επίζεο δελ ηζρχεη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 763 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ζηα θέξδε, ζην κέηξν πνπ ε ζχκβαζε 

πξνβιέπεη πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ δφηε ζηηο εηζπξάμεηο απφ ηηο πσιήζεηο. 

Αθξηβψο γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο ζα έπξεπε λα απνθξνπζηεί ε ππαγσγή 

ηνπ Franchising ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξίαο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ. Αιιά νχηε θαη σο 

αθαλήο εηαηξεία, παξά ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ νκνηνηήησλ, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί ε ζχκβαζε Franchising, αθνχ πέξα απφ ηελ έιιεηςε θνηλνχ ζθνπνχ ν 

δφηεο ζπκκεηέρεη ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ (εηζπξάμεηο) ηνπ ιήπηε, ελψ ζηελ αθαλή 

εηαηξεία ε ζπκκεηνρή αθνξά ηα θέξδε θαη ελδερφκελα θαη ηηο δεκηέο. 

 

1.7.2 Franchising θαη εκπνξηθή αληηπξνζσπεία 

Ο εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο ζεσξείηαη σο βνεζεηηθφ (φπσο ν ιήπηεο Franchising), 

πιελ αλεμάξηεην πξφζσπν ηνπ εκπφξνπ, ζην νπνίν ν έκπνξνο, θαηά θχξην ιφγν 

παξαγσγφο, αλαζέηεη ηελ έλαληη αληαιιάγκαηνο (πξνκήζεηα) κέξηκλα ησλ ππνζέζεψλ 

ηνπ ζπλήζσο απνθιεηζηηθά γηα νξηζκέλε πεξηνρή. Έηζη, ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο 

                                                                                                                                            
26

 Γηα ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο πεγή: www.nb.org, www.franchising.gr, www.franchise-success.gr, 

“ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΜΒΑΔΙ, χγρξνλα Κάζεηα πζηήκαηα Γηαλνκήο, Γηθαηφρξεζε (Franchising)”, 

Νίθε Γ. Γθνηζνπνχινπ, Δθδφζεηο Βαζ. Ν. Καηζαξνχ, Αζήλα 2008 

http://www.nb.org/
http://www.franchising.gr/
http://www.franchise-success.gr/
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εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο είηε σο παξαγγειηνδφρνο πνπ θαηαξηίδεη δηθαηνπξαμίεο 

ζην δηθφ ηνπ κελ φλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ εκπφξνπ, είηε 

σο πξάθηνξαο, ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ 

παξέρνληαο ζηνλ έκπνξν κεζνιαβεηηθέο ππεξεζίεο (άξζξν 2 ηνπ β.δ. ηεο 2/14.5.1835 

«πεξί αξκνδηφηεηαο ησλ εκπνξνδηθείσλ»), είηε σο κεζίηεο πνπ κεζνιαβεί ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ ηνπ εκπφξνπ ή ζηελ ππφδεημε ζρεηηθψλ 

επθαηξηψλ (ΑΚ 703). 

Με απηά ηα δεδνκέλα ην Franchising παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ εκπνξηθή 

αληηπξνζσπεία, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρεη νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο 

κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηείζδπζε θαη πξνψζεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά. Σφζν ν ιήπηεο, φζν θαη ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο, είλαη αλεμάξηεηνη 

επηρεηξεκαηίεο, πνπ ζπλδένληαη κε δηαξθή ελνρηθή ζρέζε κε ηνλ δφηε ή ηνλ 

αληηπξνζσπεπφκελν, ελψ επίζεο θαη νη δχν πξνσζνχλ ηηο πσιήζεηο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπο, αθνινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαη πξνζηαηεχνληαο ηα 

λφκηκα ζπκθέξνληά ηνπ. Δπηπιένλ, θαη ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο θαη ε ζχκβαζε 

εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο απνηεινχλ ζπκβάζεηο “intuitu personae”, ζπκβάζεηο 

δειαδή ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ν πξνζσπηθφο ραξαθηήξαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα δηέπνληαη ζε φια ηα ζηάδηά ηνπο απφ ηελ Αξρή 

ηεο Καιήο Πίζηεο
28

.  

Η βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο ζπκβάιιεηαη ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εκπφξνπ (παξαγσγνχ, κεγαιέκπνξνπ, επηρεηξεκαηία) 

                                                                                                                                            
27

Γηα ηα άξζξα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ βιέπε παξάξηεκα: 2.Αζηηθφο Κψδηθαο. 
28

 Η αξρή ηεο (αληηθεηκεληθήο ή ζπλαιιαθηηθήο) θαιήο πίζηεο επηηάζζεη ζηα ππνθείκελα ηνπ δηθαίνπ 

λα ελεξγνχλ θαηά ηξφπν πνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εληηκφηεηα θαη εππξέπεηα πνπ απαηηείηαη 

ζηηο ζπλαιιαγέο θαη επηβάιιεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε νκαιήο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. θνπφο ηεο αξρήο 

απηήο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ δηάθνξσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 

πξνθαινχληαη ππέξκεηξεο αδηθίεο εηο βάξνο θάπνηνπ πξνζψπνπ. (Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 

Απφζηνινο . Γεσξγηάδεο, Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια, 2002, ζει.16) 
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ηνλ νπνίν αληηπξνζσπεχεη, ελψ ν ιήπηεο Franchising ζπκβάιιεηαη πάληνηε ζην δηθφ 

ηνπ φλνκα γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη κε δηθφ ηνπ θίλδπλν. Γηα παξάδεηγκα, 

επηηξέπεηαη ε επηβνιή νξηζκέλεο ηηκήο ζηα πξντφληα πνπ ζα πσιεί ν αληηπξφζσπνο, 

ελψ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο Franchising επηηξέπνληαη κφλν ζπληζηψκελεο ηηκέο. 

Μηα άιιε δηαθνξά είλαη φηη ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο 

κε πεξηζζφηεξνπο αληηπξνζσπεπφκελνπο, φηαλ αληίζεηα ν ιήπηεο αλήθεη θαηά θαλφλα 

ζ‟ έλα κφλν δίθηπν Franchising, κε εμαίξεζε ηελ φρη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε, ζηε ρψξα 

καο ηνπιάρηζηνλ, πεξίπησζε ηνπ Franchising πεξηζζφηεξσλ επσλπκηψλ θαη ζεκάησλ. 

Δπηπιένλ, ελψ ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο έρεη δηθαίσκα ζε ακνηβή-πξνκήζεηα απφ 

ηνλ αληηπξνζσπεπφκελν, ν ιήπηεο θαηαβάιεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ 

αληάιιαγκα ζηνλ δφηε ηφζν γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην ζχζηεκα Franchising φζν θαη γηα 

ηελ παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ «παθέηνπ franchise». Αθφκε, 

ζηε ζχκβαζε εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο απνπζηάδεη ε  παξαρψξεζε ηεο άδεηαο θαη 

ρξήζεο ηνπ παθέηνπ franchise, φπσο θαη ε αλαλέσζε θαη εμέιημε ηεο ηερλνγλσζίαο 

ηνπ δφηε.  

Σέινο, κία αθφκε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε πεξηζζφηεξν ραιαξή, ζε ζρέζε 

κε εθείλε ηνπ ιήπηε, έληαμε ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

νξγάλσζε ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ. 

 

1.7.3 Franchising θαη εμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο-δηαλνκέαο 

(authorized dealer ή distributor) 

Η εκπνξηθή πξαθηηθή δηαθξίλεη απφ ηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ηε ζχκβαζε ηνπ 

παξαγσγνχ κε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν έκπνξν-δηαλνκέα, πνπ απαληάηαη είηε σο 
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ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο, είηε σο ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο, είηε 

σο ζχκβαζε επηιεθηηθήο δηαλνκήο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν εμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο-δηαλνκέαο, φκνηα φπσο θαη ν ιήπηεο 

Franchising, είλαη αλεμάξηεηνο έκπνξνο πνπ αγνξάδεη θαη κεηαπσιεί πξντφληα ζην 

δηθφ ηνπ φλνκα γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη κε δηθή ηνπ νξγάλσζε, αλαιακβάλνληαο 

πιήξσο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Η δξάζε ηνπ, φκσο, είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν 

δηαλνκήο ηνπ παξαγσγνχ θαη αθνινπζεί σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηηο νδεγίεο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζηε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο-κεηαπσιεηήο, φκνηα, φπσο θαη ν ιήπηεο Franchising, 

ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη ηα πξνο κεηαπψιεζε πξντφληα απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ή απφ επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη κε απηφλ ή απφ ηξίηε επηρείξεζε, ζηελ 

νπνία απηφο έρεη αλαζέζεη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπ. ηε ζχκβαζε 

απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο (exclusive distribution) ν εμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο έρεη 

αλαιάβεη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ παξαγσγνχ ζε 

νξηζκέλε πεξηνρή θαη απνιακβάλεη ρσξηθήο πξνζηαζίαο, έρνληαο απνθιεηζηηθή 

γεσγξαθηθή πεξηνρή δηαλνκήο φπσο θαη ν ιήπηεο Franchising. Με ην ζχζηεκα 

επηιεθηηθήο δηαλνκήο (selective distribution) ν παξαγσγφο δηαλέκεη ηα πξντφληα ηνπ 

κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ κεηαπσιεηψλ (πνπ δελ απνιακβάλνπλ ρσξηθήο πξνζηαζίαο), 

ηνπο νπνίνπο επηιέγεη κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ππνδνκή, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο πσιήζεηο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θήκε ησλ πξντφλησλ 

ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Η δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κνξθψλ 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο είλαη θπξίσο πνζνηηθή θαη ζεκειηψλεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε έληαμε θαη ελζσκάησζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εκπφξνπ-δηαλνκέα ζην δίθηπν-

ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ παξαγσγνχ είλαη θαηά θαλφλα πην ραιαξή απφ απηή ηνπ ιήπηε 

Franchising. 
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Πεξαηηέξσ δελ ππάξρεη εληαία γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζνδνο κάξθεηηλγθ, 

νχηε πςειφο θαη ιεπηνκεξεηαθφο βαζκφο νξγάλσζεο θαη νκνηνκνξθίαο, νχηε θαη 

ζπλερήο παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη ζπκβνπιψλ απφ ην θνξέα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή δελ ππάξρεη θαηά θαλφλα ε παξαρψξεζε ηεο 

άδεηαο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηερλνγλσζίαο. Αθφκε, ν απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο δελ 

θαηαβάιεη, φπσο ν ιήπηεο, ρξεκαηηθά πνζά ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ σο δηθαίσκα 

εηζφδνπ θαη δηαξθή δηθαηψκαηα, φπσο επίζεο θαη ε επηιεθηηθή δηαλνκή δελ κπνξεί λα 

αθνξά κφλν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αληίζεηα κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηε ζχκβαζε 

Franchising. ε ζρέζε κε ηελ επηιεθηηθή δηαλνκή εηδηθφηεξα, παξαηεξνχληαη θαη 

άιιεο δηαθνξέο, φπσο είλαη ην γεγνλφο φηη ε επηιεθηηθή δηαλνκή κπνξεί λα αθνξά 

κφλν πξντφληα αλψηεξεο πνηφηεηαο ή πςειήο ηερλνινγίαο. Αθφκε, ζηελ επηιεθηηθή 

δηαλνκή, νη επηιεγέληεο απ‟ ηνλ παξαγσγφ κε απζηεξά νκνηφκνξθα θαη πνηνηηθά 

θξηηήξηα δηαλνκείο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ θαη απηνί ηα πξντφληα ηνπ παξαγσγνχ 

είηε απεπζείαο ζε θαηαλαισηέο είηε ζε επηιεγκέλνπο κε ηα ίδηα θξηηήξηα ηξίηνπο 

κεηαπσιεηέο. 

 

1.7.4 Franchising θαη πώιεζε 

ην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο Franchising είλαη δπλαηή ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πψιεζεο, 

κε ηηο νπνίεο ν δφηεο δίλεη ζηνλ ιήπηε εκηέηνηκα ή έηνηκα εκπνξεχκαηα πξνο 

κεηαπψιεζε. Απηέο φκσο νη ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη κφλν ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο θαη δελ ηαπηίδνληαη κ‟ απηή θαη αθξηβψο γη‟ απηφ δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδψζνπλ ζ‟ απηή ην ραξαθηήξα αγνξαπσιεζίαο. 
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Τπνζηεξίρζεθε επίζεο, ε ζπγγέλεηα ηνπ Franchising θαη ηεο πψιεζεο ζεκειηνχκελε 

ζην ραξαθηεξηζκφ σο αληηθεηκέλνπ ηεο πψιεζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ «παθέηνπ Franchising» 

ζην ζχλνιφ ηνπ θαη σο ηηκήκαηνο ηεο πιεξσκήο ησλ δηθαησκάησλ εηζφδνπ ζην 

ζχζηεκα. Η ηερλνγλσζία, φκσο, πνπ παξαρσξείηαη κε ηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο, 

παξαρσξείηαη κφλν γηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε θαη απφ ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο δελ 

είλαη δπλαηή ε απφδνζή ηεο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Η παξαρψξεζε απηή 

επνκέλσο νδεγεί ζε κηα εθ ησλ πξαγκάησλ νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε απφθηεζε ηεο 

ηερληθήο γλψζεο εθ κέξνπο ηνπ ιήπηε, φπσο ζπκβαίλεη θαη φηαλ ε κεηαθνξά ηεο 

ηερλνγλσζίαο γίλεηαη ιφγσ πψιεζεο. Αθξηβψο γη‟ απηφ φκσο, γελλάηαη ην εξψηεκα αλ 

ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζην Franchising νη δηαηάμεηο γηα ηελ πψιεζε 

δηθαηψκαηνο. Η ηερλνγλσζία, φκσο, δελ απνηειεί δηθαίσκα, αιιά πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε. Χζηφζν, ζην κέηξν πνπ ην Franchising έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηερλνγλσζίαο κε αληάιιαγκα, ε κε ππαγσγή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ 

έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ δελ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλάινγε 

ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πψιεζεο. Κάηη ηέηνην φκσο θαη πάιη δελ 

ζπζηαζεί. Σν ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη αθελφο απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο ζχκβαζεο 

Franchising σο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ, πνπ δεκηνπξγεί δηαξθή ελνρή ζε αληίζεζε κε ην 

ραξαθηήξα ηεο πψιεζεο σο ζηηγκηαίαο ζχκβαζεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ έιιεηςεο ηεο 

ππνρξέσζεο γηα κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο πνπ απαηηεί ξεηά ην άξζξν 513 ΑΚ. 

Δηδηθφηεξα ε πψιεζε πξνυπνζέηεη κεηαβίβαζε κε ηελ έλλνηα ηεο νξηζηηθήο 

απνμέλσζεο ηνπ πσιεηή απφ ην κεηαβηβαδφκελν δηθαίσκα. ηε ζχκβαζε Franchising 

φκσο, ν δφηεο παξαρσξεί ζην ιήπηε κφλν ηε ρξήζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ινηπψλ 

ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ θαη κάιηζηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθά ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη πνζνηηθά ζην κέηξν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ δφηε. 
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1.7.5 Franchising θαη ζύκβαζε έξγνπ 

Η ππνρξέσζε ηνπ δφηε λα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ παθέηνπ 

Franchising εληάζζνληαο ηνλ ιήπηε ζην ζρεηηθφ ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ επίηεπμε 

ελφο νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έξγν θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 681 ΑΚ. Μηα ηέηνηα άπνςε, φκσο, ειέγρεηαη σο κε νξζή, αθνχ 

ππεξηηκά ην απνηέιεζκα απηφ, παξαβιέπνληαο ηηο άιιεο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

δφηε γηα ζπλερή παξνρή ππνζηήξημεο ζηνλ ιήπηε (παξνρή ζπκβνπιψλ θαη γλψζεσλ), 

ππνρξέσζε πνπ είλαη άγλσζηε ζην δίθαην ηεο ζχκβαζεο έξγνπ θαη πνπ απνξξέεη 

άκεζα απφ ηνλ δηαξθή ζπλεξγαζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ Franchising. Αθξηβψο γηα ηα 

πξναλαθεξφκελα θξίλεηαη αθαηάιιειε ε εθαξκνγή ηνπ ΑΚ 681 ζην δίθαην ηνπ 

Franchising. 

 

1.7.6 Franchising θαη ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

ε κηα ζχκβαζε Franchising ππαγσγήο, φπνπ ε επηρείξεζε ηνπ δηθαηνδφρνπ δελ ζα 

έρεη ηελ κνξθή εηαηξίαο, αιιά ζα δηεπζχλεηαη απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη 

σζηφζν ηππηθά ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ εκπφξνπ, ε ζέζε ηνπ δελ δηαθέξεη 

νπζηαζηηθά πξνο ηα έμσ απ‟ απηή ηνπ ππαιιήινπ πνπ δηεπζχλεη κηα ζπγαηξηθή 

επηρείξεζε. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εξσηάηαη αλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε εμάξηεζεο, ψζηε λα κπνξεί ν δηθαηνδφρνο λα ραξαθηεξηζηεί 

σο κηζζσηφο ή έζησ λα εμνκνηψλεηαη κε κηζζσηφ, θαη άξα λα εθαξκφδνληαη ζ‟ απηφλ 

νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Μηα ηέηνηα άπνςε, σζηφζν, απνθιείεηαη, 

επεηδή κεηαμχ ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο θαη εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ππάξρεη ε 

βαζηθή δηαθνξά φηη ζηελ πξψηε παξαηεξείηαη ε χπαξμε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ δηθαηνδφρνπ, ζηνηρείν πνπ δελ ππάξρεη ζηε ζχκβαζε 
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εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, αληηζηάζκηζκα απηνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

απνηειεί ε αλεμαξηεζία ηνπ δηθαηνδφρνπ ζηελ ιήςε ησλ βαζηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

 

1.7.7 Franchising θαη character/Personality merchandising & 

sponsoring 

Σν Franchising δηαθξίλεηαη απφ ην character θαη personality merchandising πνπ αθνξά 

ηε ζπκβαηηθή θαη έλαληη αληαιιάγκαηνο ρξεζηκνπνίεζε νλφκαηνο (πξαγκαηηθνχ ή 

πιαζκαηηθνχ) ή εηθφλαο θάπνηνπ πξνζψπνπ γηα ηε δηαθήκηζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα κε ην personality merchandising επηρεηξείηαη ε πξνζέιθπζε 

ηνπ θνηλνχ ζε θάπνην πξντφλ κέζσ ηεο θήκεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ε εηθφλα 

ρξεζηκνπνηείηαη, ελψ ην character merchandising ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ελφο έξγνπ ηνπ πλεχκαηνο είηε απηφ είλαη βηβιίν ή θηλεκαηνγξαθηθφ 

έξγν ή ζεηξά θφκηθο, ή γεινηνγξαθίεο θιπ. 

Γηαθξίλεηαη επίζεο απφ ηε ρνξεγία (sponsoring), πνπ είλαη ζχκβαζε κε ηελ νπνία κία 

επηρείξεζε (ρνξεγφο) αλαιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο νξγαλσηή θαιιηηερληθνχ 

ή πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ ππνρξέσζε εθ κέξνπο 

ηνπο λα δηαθεκίζνπλ ην ρνξεγφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηνπ ζήκαηνο, ηεο 

επσλπκίαο, ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ, ηεο θήκεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπ. 

 

1.7.8 Franchising θαη Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ 

Ο φκηινο επηρεηξήζεσλ (ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) απνηειείηαη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, πνπ αλ θαη είλαη λνκηθά αλεμάξηεηεο, ππάγνληαη ζε εληαία 
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δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή θαζνδήγεζε, ιεηηνπξγψληαο ππφ ην ζρήκα ηεο κεηξηθήο ή 

θπξίαξρεο επηρείξεζεο (holding company, societe mere) θαη ζπγαηξηθψλ ή 

εμαξηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (subsidiaries, filiales). Χζηφζν ζηηο ζπκβάζεηο 

Franchising δελ ππάξρεη απφ λνκηθννηθνλνκηθή πιεπξά ην ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο-

δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο, νχηε ην ζηνηρείν ηεο ππαγσγήο πεξηζζνηέξσλ λνκηθά 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ζε εληαία δηνίθεζε κε ηαπηφρξνλε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε „„δεζπφδνπζα‟‟ ή „„θπξίαξρε‟‟ επηρείξεζε ηνπ 

δφηε. Αληίζεηα ππάξρεη κφλν κία κνξθή εμσηεξηθήο-νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαη απηφ 

ππφ ακθηζβήηεζε. 

 

1.7.9 Franchising θαη κίζζσζε πξνζνδνθόξνπ αληηθεηκέλνπ 

Η ζχκβαζε Franchising, πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη ε παξαρψξεζε ζηνλ ιήπηε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ «παθέηνπ» Franchising, ζα κπνξνχζε λα 

πεη θαλείο φηη κνηάδεη θαη θέξεη ην ραξαθηήξα κίζζσζεο πξνζνδνθφξνπ αληηθεηκέλνπ 

(ΑΚ 638). Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ζηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο πξνζνδνθφξσλ δηθαησκάησλ, φπσο ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη είλαη δπλαηή ε 

έζησ κεξηθή εθαξκνγή ζηε ζχκβαζε απηή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κίζζσζε 

πξνζνδνθφξνπ αληηθεηκέλνπ. Τπέξ απηήο ηεο άπνςεο ζπλεγνξεί πεξαηηέξσ θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπκβαηηθνχ απηνχ ηχπνπ σο δηαξθνχο ελνρήο. Γελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιεθζνχλ, σζηφζν, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαηηθψλ ζεζκψλ, κία εθ ησλ 

νπνίσλ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θιαζηθνχ εθκηζζσηή 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ είζπξαμε ηνπ κηζζψκαηνο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

δηαδξακαηίδνληαο θαηά θχξην ιφγν έλαλ παζεηηθφ ξφιν. Αληίζεηα, ν δφηεο ηνπ 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  73 

Franchising αλαιακβάλεη ελεξγεηηθφ ξφιν ζην ζηάδην ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ησλ δηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη απ‟ ηελ κηα ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο Franchising θαη αθεηέξνπ ηε ζεηηθή εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ αγνξά ε 

νκνηνγέλεηα θαη ε δπλακηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηφρξεζεο σο 

ζπλφινπ. 

Απφδεημε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνηειεί θαη ε δηαξθήο ζηήξημε πνπ παξέρεη ν 

δφηεο ζηνλ ιήπηε. Απηή ινηπφλ ε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δφηε ζηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ απνηειεί ην βαζηθφ γλψξηζκα πνπ δηαθξίλεη ηε ζχκβαζε 

Franchising φρη κφλν απ‟ ηελ κίζζσζε ηνπ ΑΚ 638 αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

κνξθή παξαρψξεζεο άδεηαο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο δηθαηψκαηνο. 

 

1.7.10  Franchising θαη ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ 

ηε ζχκβαζε Franchising παξαηεξείηαη θαη κηα νκνηφηεηα κε ηε ζχκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 648, φζνλ αθνξά ηε ζπλερή παξνρή ζηνλ ιήπηε 

ππνζηήξημεο κε ηελ κνξθή π.ρ. ηεο πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη ηερλνινγηθήο 

ελεκέξσζεο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ινηπφλ ν ζπκβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

δφηε, πνπ κνηάδεη θαηά πνιχ κε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ κηαο 

επηρείξεζεο. κσο, επεηδή κε ηελ αλάιεςε ζπκβνπιεπηηθνχ ή άιινπ έξγνπ παξνρήο 

νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ν δφηεο επηδηψθεη θαη ηελ εμππεξέηεζε θαη ησλ 

δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, νη πην πάλσ ππεξεζίεο παίξλνπλ ηελ κνξθή παξνρήο 

νδεγηψλ, επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ιήπηε. Αθξηβψο γη‟ απηφ 

ινηπφλ, κφλν κεξηθψο κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιισλ 

ππεξεζηψλ απ‟ ηνλ δφηε ζηνλ ιήπηε κε ηελ έλλνκε ζέζε εθείλνπ πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζχκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ (ΑΚ 648). 
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1.7.11  Franchising θαη Licensing 

Η βαζηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ζπκβάζεσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θαη ζηηο 

δχν ππάξρεη σο νπζηαζηηθφ ηνπο ζηνηρείν ε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη δηαθνξέο 

ηνπο πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, αθνξνχλ ην γεγνλφο φηη:  

a. H ζχκβαζε Franchising έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, πνπ δεκηνπξγεί ζπλερψο 

ππνρξεψζεηο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη ππφθεηηαη ζε ζπλερή εμέιημε, ελψ ε 

ζχκβαζε license έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα, πεξηνξηδφκελε ζηελ απιή 

ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα αλέρεηαη ηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ άπισλ 

αγαζψλ ηνπ απ‟ ηνλ αδεηνχρν. 

b. ην licensing ν αδεηνχρνο δελ εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, νπφηε δε γελλψληαη θαη νη αληίζηνηρεο κε ην 

Franchising ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ. Αληίζεηα, ε κφλε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη ε παζεηηθή παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαησκάησλ. 

c. Σέινο, ζην licensing ν αδεηνχρνο θαηαβάιιεη ζηνλ δηθαηνχρν πεξηνδηθψο 

ρξεκαηηθά πνζά (royalties) σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ζ‟ απηφλ ηεο 

άδεηαο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ελψ ζην Franchising ε πεξηνδηθή θαηαβνιή απ‟ ηνλ 

ιήπηε ζηνλ δφηε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δηαξθή 

δηθαηψκαηα γίλεηαη θπξίσο σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή απ‟ ηνλ δεχηεξν 

ζηνλ πξψην ππεξεζηψλ ζπλερνχο ππνζηήξημεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκβαηηθήο ηνπο ζρέζεο. 
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Καη ζηηο δπν ζπκβάζεηο ηφζν ν licensor, φζν θαη ν δηθαηνπάξνρνο ειέγρνπλ ηε ρξήζε 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο πνπ παξαρσξνχλ. 

Χζηφζν, κηα άιιε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη, αθνξά ην γεγνλφο φηη ζην licensing, ε 

παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηερλνγλσζίαο αθνξά, θαηά 

θαλφλα, ηερλνγλσζία ηερληθήο θχζεσο, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή απ‟ ηνλ αδεηνχρν 

ησλ πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πψιεζή ηνπο ζηελ ηνπηθή ηνπ αγνξά, ελψ ζην 

Franchising παξαρσξείηαη, θαηά θαλφλα, άδεηα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο εκπνξηθήο 

θχζεσο ηερλνγλσζίαο, κε ζθνπφ ηε δηάζεζε απ‟ ηνλ ιήπηε ησλ πξντφλησλ ή θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε εμαίξεζε θπζηθά ηελ πεξίπησζε ηνπ βηνκεραληθνχ 

Franchising ή παξαγσγήο. 

 

1.8 Βαζηθά Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising 

Σν Franchising απνηειεί κηα αξθεηά επηηπρεκέλε εκπνξηθή κέζνδν παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κε πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ην 

δηθαηνπάξνρν, φζν θαη γηα ηνλ δηθαηνδφρν θαη ηνλ θαηαλαισηή
29

. 

 

1.8.1 Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ 

Franchisor  

α. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν: Η γεσγξαθηθή 

επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ-δφηε κέζσ ηνπ Franchising επηθέξεη ζε 

απηφλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

                                                 
29

 Kσζηάθεο, Franchising, Β΄ Έθδνζε, 2002,  ζει.88 - Κιαδηθή Μειέηε Franchising, ICAP 2002 
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1. Η ηαρεία αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ κε ρακειφ θφζηνο, 

ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη κεγάιεο επελδχζεηο, πξάγκα πνπ ζα ήηαλ 

αλαγθαίν αλ απνθάζηδε λα δεκηνπξγήζεη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ή λα αλνίμεη 

ππνθαηαζηήκαηα.  

2. Η παξαπάλσ επηηάρπλζε ηεο επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ δφηε ζπκβάιιεη 

ζηελ ηαρεία βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά. Η 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ δφηε, εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη έρεη άκεζε 

πιεξνθφξεζε (απφ ηνπο Franchisees) γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο θάζε επί 

κέξνπο αγνξάο, θαζψο θαη απφ ηελ απνθπγή δαπαλψλ (πνπ ζα απαηηνχζε ε 

ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ/εηαηξηψλ/επηρεηξήζεσλ). 

3. Η επίηεπμε πςειψλ θεξδψλ, ρσξίο ηε δηαθηλδχλεπζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ. 

4. Η γξήγνξε αχμεζε ηεο εκπνξηθήο ηνπ θήκεο θαη πειαηείαο, ε νπνία έρεη σο 

θχξην απνηέιεζκα ηελ θαζηέξσζή ηνπ ζηελ αγνξά. 

5. Η πξνζηαζία απέλαληη ζηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Σν Franchising 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, εληζρχνληαο 

έηζη ηνλ αληαγσληζκφ έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ δηαλνκήο κε 

ππνθαηαζηήκαηα. 

6. Η εθκεηάιιεπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ δηθαηνδφρσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Franchising. 

7. Ο δφηεο δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ, νπφηε θαη κπνξεί λα πξνιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλσλ 

απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο απ‟ ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

8. Ο δφηεο έρεη εμαζθαιηζκέλε, κέζσ ηνπ δηθηχνπ, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε πεξηνρή. 

Απηφ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη άκεζα ηηο αλάγθεο ησλ 
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θαηαλαισηψλ θαη είλαη ζε ζέζε λα ραξάμεη κηα ζσζηή εκπνξηθή πνιηηηθή, πνπ 

ζα βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

9. Με ην φλνκα Franchising, ν δφηεο δηεπξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα απεπζπλφκελνο παξάιιεια ζε πνιιέο αγνξέο, κεγαιψλνληαο 

έηζη ηνλ ηδίξν ηνπ θαη άξα θαη ηνλ φγθν ησλ αγνξψλ ηνπ (θχθινο εξγαζηψλ) 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ηζρχ απέλαληη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ. Χο ηειηθφ απνηέιεζκα, επηηπγράλεη ρακειφηεξεο ηηκέο 

ιηαληθήο πψιεζεο, αθνχ δελ κεζνιαβεί θέξδνο ρνλδξεκπφξνπ, νπφηε θαη ηα 

πξντφληα ηνπ γίλνληαη θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά. 

 

β. Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ην δηθαηνπάξνρν απ’ ηελ άιιε είλαη: 

1. Η βηαζηηθή, πνιιέο θνξέο, επηινγή ησλ δηθαηνδφρσλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζην δίθηπν ηνπ Franchising, πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ 

επηθνηλσλία ή ηε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ 

δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο ιαλζαζκέλεο επηινγήο δηθαηνδφρσλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηνλ θίλδπλν βιάβεο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο θήκεο ηνπ. Έηζη, γηα ηελ 

απνηξνπή – ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ – ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ν δφηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δαπαλά ρξφλν θαη ρξήκα θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

επνπηείαο ησλ ιεπηψλ. 

2. Η ηάζε ησλ δηθαηνδφρσλ γηα αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο απέλαληη ζην 

δηθαηνπάξνρν, εηδηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζην δίθηπν 

θαη ην ελδερφκελν θάπνηνο απφ ηνπο δηθαηνδφρνπο, φηαλ απνρσξήζεη απφ ην 

δίθηπν λα γίλεη αληαγσληζηήο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ. 
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3. Η επηινγή ησλ δηθαηνδφρσλ, πνπ απαηηεί πνιχ πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο, 

θαζψο ν θάζε δηθαηνδφρνο απνηειεί έλα θξίθν ηεο αιπζίδαο, πνπ αλ ζπάζεη 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα φιν ην δίθηπν. 

4. Σα θέξδε ηνπ είλαη ιηγφηεξα απφ φηη ζα ήηαλ αλ ιεηηνπξγνχζε δηθά ηνπ 

θαηαζηήκαηα. Απηφ φκσο ην κεηνλέθηεκα αληηζηαζκίδεηαη ήδε απφ ηελ 

απνθπγή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ θιπ θαη ηνπ 

θηλδχλνπ απνηπρίαο. 

Πάλησο, απηά ηα κεηνλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Franchising 

γηα ηνλ δφηε, δελ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θάηη ζην νπνίν ζπλεγνξνχλ θαη νη έσο 

ηψξα ζηαηηζηηθέο, ζηηο νπνίεο ην πνζνζηφ ησλ απνηπρεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ 

Franchising είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ παξαηεξείηαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εληαγκέλεο ζε ζχζηεκα Franchising. 

 

1.8.2  Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ 

Franchisee 

α. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ δηθαηνδόρν είλαη: 

1. Ο ιήπηεο δεκηνπξγεί κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δίρσο λα θαηαλαιψζεη ρξφλν 

θαη ρξήκα γηα ηελ έξεπλα ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή, 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε πξνεξγαζία έρεη ήδε 

γίλεη απ‟ ηνλ δηθαηνδφρν, κε αλάινγεο δαπάλεο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Καζψο 

απαιιάζζεηαη, ινηπφλ, ν δφηεο απφ κηα ηέηνηα ελαζρφιεζε, αθήλεηαη 

ειεχζεξνο λα αθνζησζεί ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζηε δηεχξπλζε 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 
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2. Δπσθειείηαη απφ ηελ εκπνξηθή θήκε, ηελ επηηπρία θαη πειαηεία ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηά έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηηο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα Franchising. 

3. Παξακέλεη έλαο αλεμάξηεηνο επηρεηξεκαηίαο. Γηαηεξεί, ινηπφλ, ηελ λνκηθή θαη 

δηαρεηξηζηηθή αλεμαξηεζία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Λεηηνπξγεί σο ειεχζεξνο 

επηρεηξεκαηίαο, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη θίλεηξν πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηηο αηνκηθέο ηνπ επηρεηξεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο. 

4. Τπνζηεξίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ απφ ην 

δηθαηνπάξνρν, ζε φινπο ηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

εμνηθνλνκεί ρξφλν, ρξήκα θαη θφπν, αθνχ ν δφηεο ηνπ παξέρεη ηε ρξήζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ, εκπνξηθψλ θαη ηερληθψλ κεζφδσλ, δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, ηελ ηερλνγλσζία θ.η.ι. 

5. Δπσθειείηαη απφ ηελ δηαθήκηζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δφηεο ζε εζληθή 

θιίκαθα, κε πνιχ κηθξή δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

6. Δπσθειείηαη απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ δηθαηνπαξφρνπ, νπφηε θαη ε 

επηρείξεζή ηνπ είλαη πην αλζεθηηθή ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

επηπξνζζέησο, ν δηθαηνδφρνο απνθηά νθέιε απφ ηελ εμέιημε ηνπ δηθηχνπ 

Franchising, πνπ επηηπγράλεηαη κε ελέξγεηεο ηνπ δφηε. 

7. Η έληαμή ηνπ ζην ζχζηεκα Franchising βειηηψλεη θαηά θαλφλα ηελ εηθφλα 

θεξεγγπφηεηάο ηνπ ζηελ αγνξά, κε ζεηηθή επίδξαζε ηφζν ζηνλ ρξεκαηνδνηηθφ 

φζν θαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα
30
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 “Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο χγρξνλεο Οηθνλνκίαο Leasing-Factoring-Forfaiting-Franchising”, 

Απφζηνινο . Γεσξγηάδεο, Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια 
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β. Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ην δηθαηνδόρν είλαη: 

1. Η νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε θίλεζε ηνπ δηθαηνπαξφρνπ έρεη άκεζν αληίθηππν 

ζηελ πνξεία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

2. Η έληαμή ηνπ ζην δίθηπν έρεη σο επαθφινπζν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ειεπζεξίαο, θαζφζνλ ππάγεηαη ζην δηαξθή έιεγρν ηνπ 

δηθαηνπαξφρνπ. 

3. Η επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ δηθαηνπαξφρνπ κπνξεί λα επεξεάδεη δπζκελψο 

ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ 

δηαξθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαβάιεη ν δηθαηνδφρνο ζην δηθαηνπάξνρν 

ζπλίζηαηαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ. 

4. Γεληθφηεξα, ε χπαξμε ζηε ζχκβαζε δεζκεπηηθψλ φξσλ, φπσο ε ππνρξέσζε κε 

άζθεζεο αληαγσληζκνχ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

5. Σέινο, ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, θαζψο δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γηα ζηαδηαθέο επελδχζεηο, νχηε γηα εκίκεηξα. Σν θάζε θαηάζηεκα 

ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη λα εμνπιηζηεί ζσζηά απ‟ ηελ πξψηε ζηηγκή, 

ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζπλνιηθήο 

εμππεξέηεζεο, πνπ έρεη νξίζεη θαη αθνινπζεί ε εθάζηνηε αιπζίδα. 

 

1.8.3 Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ 

Καηαλαισηή 

α. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ θαηαλαισηή 

1. Έρεη πην εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε, είηε ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ είηε 

αιινχ, ζε επψλπκα πξντφληα, πνπ ηα αγνξάδεη ζπλήζσο ζε ινγηθέο ηηκέο. H 
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νκνηνγέλεηα  αθφκα ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ ζπλερή έιεγρν ηνπ 

δηθαηνπαξφρνπ επί ηνπ δηθαηνδφρνπ, εμαζθαιίδεη ζηνλ θαηαλαισηή ζηαζεξή 

πνηφηεηα ζηα πξντφληα πνπ  πξνζθέξεη ην δίθηπν. 

2. Χθειείηαη απφ ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δηθηχσλ 

Franchising θαη ησλ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηά πξντφληα ή ππεξεζίεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο. 

3. Απνθηά πξφζβαζε ζε λέα ή/ θαη εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε 

ηνπηθέο αγνξέο. 

 

β. Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Franchising γηα ηνλ θαηαλαισηή: 

Σν κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα παξνπζηάδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα δίθηπα απηά 

εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο πεξηνξηζηηθέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, πνπ απνβαίλνπλ 

ζε βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ, πρ ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο θαζνξηζκέλσλ ηηκψλ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνπαξφρνπ ή ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ σο πξνο ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο δηθαηνδφρνπο ή ζηελ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ απνκφλσζεο ησλ αγνξψλ, κε ηελ παξεκπφδηζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ιφγσ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, λα πξνκεζεχνληαη κέζα ζηελ θνηλή 

αγνξά ηα πξντφληα ή/ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ Franchising
31
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 Kσζηάθεο, Franchising, Β΄ Έθδνζε, 2002,  ζει.88 

    Κιαδηθή Μειέηε Franchising, ICAP 2002 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – Οηθνλνκηθή Λεηηνπξγία ηνπ Franchising 

 

2.  Οηθνλνκηθή Λεηηνπξγία ηεο ύκβαζεο Franchising 

2.1 Η Γηθαηόρξεζε σο πεγή εμεύξεζεο θεθαιαίνπ θαη κέζν 

νξγάλσζεο 

Σν ζπλεζέζηεξν επηρείξεκα ππέξ ηεο επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηθαηφρξεζεο 

έλαληη ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, είλαη φηη απνηειεί κέζνδν 

εμεχξεζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ δφηε. Η ζέζε απηή, ε νπνία 

γηλφηαλ αξρηθά απνδεθηή, ζήκεξα ειέγρεηαη γηα ηελ νξζφηεηα ηεο.  

Αο ζεσξήζνπκε κηα αλεπηπγκέλε αγνξά θεθαιαίνπ φπνπ ν δφηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, ν δε ιήπηεο 

λα επελδχζεη ζε απηφ. Σν γεγνλφο φηη ν δφηεο είλαη πξφζπκνο λα εθρσξήζεη επηπιένλ 

θέξδνο ζηνλ ιήπηε ζε ζρέζε κε ηελ εμεχξεζε θεθαιαίνπ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, 

ζεκαίλεη φηη ε δηθαηφρξεζε δελ είλαη κηα απιή κέζνδνο εμεχξεζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ αιιά θάηη πεξηζζφηεξν. 

Δμάιινπ, φπσο πξνθχπηεη ζηε ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο, νη δηθαηνπάξνρνη 

δειψλνπλ φηη ε αλάγθε εμεχξεζεο θεθαιαίσλ απνηειεί ζηελ πξάμε δεπηεξεχνληα 

ιφγν γηα ηελ επηινγή ηεο δηθαηφρξεζεο σο κέζνπ επέθηαζεο.  

Η εμήγεζε ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαηαγξαθήο θαη 

ειέγρνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Η δηθαηφρξεζε εθαξκφδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ιήπηεο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ρψξν επηξξνήο ηνπ δφηε 

γεσγξαθηθά ή θαη νξγαλσηηθά, π.ρ. κεγάινο αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ ζε ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε πεξηνρή, θαη έηζη ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επίδνζεο ηνπ 

ιήπηε είλαη δχζθνινο. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί 
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θαηάιιειε νξγάλσζε θαη κεραληζκνί ειέγρνπ, πνπ απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ιήπηε. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ιήπηε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηα θέξδε ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δηεπζχλεη. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο εξγάδεηαη 

εληαηηθά, εθφζνλ ην θφζηνο απφ ηπρνχζα θπγνπνλία πνπ ζα επηδείμεη επηβαξχλεη θαη 

ηνλ ίδην. Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ ιήπηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξνζθέξεη θαη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχεη. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, κεηαμχ 

ησλ θεξδψλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιήπηε ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

ηεο ακνηβήο ηνπ, απνηειεί ζεσξεηηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ δφηε. 

ηελ πξάμε, ν δφηεο ιακβάλεη έλα κεξίδην απφ ηα έζνδα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ιήπηε. Δηδηθφηεξα, ην κεξίδην είλαη έλα πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ηνπ ή πνζνζηφ 

ζηελ αμία ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ πνπιήζεθαλ απφ ηνλ δφηε ζηνλ ιήπηε 

(royalties), ή θαη απιψο ην θέξδνο ρνλδξέκπνξνπ απφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. Λφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αγνξάο, εάλ νη πσιήζεηο ηνπ ιήπηε είλαη 

πςειφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο, ην έζνδν ηνπ δφηε ζα είλαη πςειφηεξν, εάλ νη 

πσιήζεηο είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο, έλα κέξνο ησλ κεησκέλσλ εζφδσλ 

ην θέξεη ν δφηεο. 

Μηα άιιε εμήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη νη ιήπηεο έρνπλ ζπλήζσο πεξηνξηζκέλα θεθάιαηα θαη έηζη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα κνλάδα κε ηα πιενλεθηήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ 

ηνπο παξέρεη ε κνλάδα δηθαηφρξεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ιήπηεο είλαη 

πξφζπκνο λα παξαηηεζεί απφ έλα κέξνο ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ. 

Παξάιιεια, ηζρχεη ην επηρείξεκα φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δφηε ηδηαίηεξα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ ιήπηε, π.ρ. ζπκβνπιέο δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο, δηαθήκηζε 

θιπ. 
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Δθηφο απφ ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ελφο κεραληζκνχ 

θηλήηξσλ γηα ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη εμσηεξηθφηεηεο (externalities), πνπ πηζαλφλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα ζρήκα δηθαηφρξεζεο ζε βάξνο ηνπ ζήκαηνο, βιάπηνπλ φια 

ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απαηηνχλ ηελ επίβιεςε ελφο εθάζηνπ απφ ηα ινηπά κέιε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν θαηλφκελν απηφ ζπλήζσο αθνξά ηελ πηζαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ιήπηε ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Ο ιήπηεο σθειείηαη 

απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη, ελψ ην θφζηνο ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ 

ζήκαηνο ην θέξνπλ ηα ππφινηπα κέιε (δφηεο θαη ινηπνί ιήπηεο). 

Ο έιεγρνο πνπ πξέπεη λα αζθήζεη ν δφηεο αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ιήπηε 

κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ, θαη ζηνλ 

έγθαηξν ηεξκαηηζκφ κηαο ζρέζεο δηθαηφρξεζεο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία θαθψλ 

εληππψζεσλ κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ εμαηηίαο ρεηξνηέξεπζεο ηεο πνηφηεηαο. Δπεηδή 

ππάξρεη ε αλάγθε ηεο θαιήο πνηφηεηαο, φινη νη ιήπηεο επηζπκνχλ ηνλ έιεγρν ηνπο. 

Δάλ ν δφηεο δελ είρε ην θίλεηξν ησλ εζφδσλ απφ ηα δηθαηψκαηα επί ησλ πσιήζεσλ, 

δελ ζα είρε ιφγν λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα, ε νπνία πηζαλφλ ζα ρεηξνηέξεπε. 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο επαπμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ιήπηε ζε εθείλν ην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ειέγρεη. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ 

δφηε ζηα θέξδε (royalties) παξέρεη ζε απηφλ ην θίλεηξν γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

εθείλα ηα ζηάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηφρξεζεο πνπ ειέγρεη. Η ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο έθαζηνπ κέινπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη παξέρεη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο (property rights) ζηηο  πεξηνρέο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξνχλ έθαζην κέινο . 

ε φια ζρεδφλ ηα ζπκβφιαηα δηθαηφρξεζεο ε ακνηβή ηνπ δφηε εμαξηάηαη απφ ηα 

έζνδα, φρη απφ ηα θέξδε ηνπ ιήπηε. πλήζσο νξίδεηαη έλα πνζνζηφ επί ησλ 

πσιήζεσλ, ζε νξηζκέλεο δε πεξηπηψζεηο ππνρξεψλεηαη ν ιήπηεο λα αγνξάδεη εηζξνέο 
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απφ ηνλ δφηε ζε πςειφηεξε ηηκή. Οη πσιήζεηο πξνηηκνχληαη απφ ηα θέξδε επεηδή 

είλαη πην εχθνιν λα ειεγρζνχλ, θαη ε αλάπηπμε ηνπο απνηειεί ηνλ ζηφρν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δφηε (αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο). 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαγξάθεη ζπλήζσο θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ν δφηεο έρεη ηελ ηάζε, εθφζνλ έρεη θζάζεη ζε έλα θξίζηκν κέγεζνο, 

λα αγνξάδεη θαηαζηήκαηα δηθαηφρξεζεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλαπηχζζεηαη κε λέα θαηαζηήκαηα δηθαηφρξεζεο ζηελ πεξηθέξεηα. Δάλ ε αλάπηπμε 

κέζσ δηθαηφρξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο ειέγρνπ ησλ δηεπζπληψλ 

ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ, ε ζπγθέληξσζε ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ ζε κηα πεξηνρή 

κεηψλεη ην πξφβιεκα ειέγρνπ. ην μεθίλεκα ν δφηεο δελ ζα έρεη πνιιά θαηαζηήκαηα 

ζε κηα πεξηνρή. Δάλ κε ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ηα θαηαζηήκαηα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ, ζπκθέξεη λα έρεη ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο, 

φπνπ ην πξφβιεκα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο είλαη κηθξφηεξν, θαη θαηαζηήκαηα 

δηθαηφρξεζεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ ν έιεγρνο είλαη δπζθνιφηεξνο. 

Η πην πάλσ πξαθηηθή ππαγνξεχεη θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ δηθαησκάησλ ζηνλ 

δφηε. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ ιήπηε είλαη κεγάιε 

αλακέλεηαη πςειφ δηθαίσκα εηζφδνπ (entry fee) ζην ζχζηεκα θαη ρακειφ πνζνζηφ επί 

ησλ πσιήζεσλ (royalties). Δάλ νη επθαηξίεο γηα επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηνπ ιήπηε 

πεξηνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ 

δφηε πξνέξρεηαη απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ πσιήζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε αγνξαία αμία ηνπ ζήκαηνο είλαη πςειή: ηνχην απνηειεί θίλεηξν γηα 

ηνλ δφηε λα αζθεί έιεγρν ζηα θαηαζηήκαηα δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο θαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζήκαηνο
32

. 

                                                 
32

 Franchising: Αμηνιφγεζε θαη πξννπηηθέο ηεο Γηθαηφρξεζεο ζηνλ Διιεληθφ Υψξν, Γ. Καδή, Θ. 

Σζαγθνχξε, Αζήλα 2004 ζει.31 
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2.2 Σν Franchising σο κέζν δεκηνπξγίαο «Οηθνλνκηώλ Κιίκαθαο» 

Βαζηθφ επηρείξεκα γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο Franchising απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε 

κηα επηρείξεζε, δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηαγξάθνπλ ην ρακειφηεξν κέζν θφζηνο 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεηηνπξγίαο. Σν επηρείξεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάζεηε 

νινθιήξσζε κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Γηθαηφρξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα “πβξίδην” 

κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο. Ο δφηεο εθηειεί ιεηηνπξγίεο ησλ νπνίσλ ην 

θφζηνο κεηψλεηαη ζε πςειά επίπεδα παξαγσγήο, ελψ ε θακπχιε θφζηνπο ηνπ ιήπηε 

ζηξέθεηαη πξνο ηα πάλσ ζρεηηθά λσξίηεξα. Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ιήπηε είλαη ε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Η βαζηθή δηθαηνιφγεζε ηνπ Franchising 

είλαη φηη ην θφζηνο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο απμάλεηαη γξήγνξα, εμαηηίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ειέγρνπ (monitoring), ψζηε λα είλαη ζπκθέξσλ ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο θαη ε κεηαθνξά ηεο απφ ηε κεγάιε επηρείξεζε (δφηεο) ζηε 

κνλάδα δηάζεζεο (ιήπηεο). 

Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο, ε νπνία βέβαηα δελ αθνξά φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο, ππάξρνπλ θαη δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. πλήζσο, ν δφηεο παξέρεη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, 

εθπαίδεπζε, επηινγή θαη ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ζπρλή δηαρεηξηζηηθή 

βνήζεηα θαη αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο ηνπ ζήκαηνο. 

Ο δηαρσξηζκφο δειαδή ησλ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε είλαη δπλαηφλ λα 

εμεγεζεί ζε φξνπο δηακφξθσζεο ηνπ κέζνπ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο εθάζηνπ. 
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2.3 Αληαγσληζκόο θαη Οηθνλνκηθή Απνηειεζκαηηθόηεηα 

2.3.1 Ιδησηηθά θίλεηξα θαη θνηλσληθή επεκεξία 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη δηρνγλσκία ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ζχλαςεο θάζεησλ 

πεξηνξηζκψλ (ή φξσλ ζπκθσλίαο franchising) θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

επεκεξία. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη ζπκθσλίεο απηέο δελ απμάλνπλ ηε κνλνπσιηαθή δχλακε ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο/δηαλνκήο αγαζψλ/ππεξεζηψλ, αιιά δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ πθίζηαηαη 

αληαγσληζκφο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο franchising έρεη λφεκα κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφ ζα απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο ηα θέξδε ησλ 

κνλάδσλ. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, νη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ 

πνηνη είλαη νη πην απνηειεζκαηηθνί φξνη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη 

έιεγρνο απφ θάπνηα αλψηεξε αξρή (θξαηηθή ή δηθαζηηθή). Μνλαδηθή πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία νη ζπκθσλίεο βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

φηαλ απηέο γίλνληαη κε ζηφρν ηελ νξηδφληηα ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Η άιιε άπνςε ζεσξεί ηελ πην πάλσ ζέζε απφιπηε. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ 

ζπκθσλίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ επεκεξία. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εμέηαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ franchising, κπνξεί λα γίλεη 

απφ δχν πιεπξέο: 

 Απφ ηελ πιεπξά ησλ κνλάδσλ πνπ ππνγξάθνπλ ην ζπκβφιαην δηθαηφρξεζεο, 

δειαδή πσο απηφ επεξεάδεη ηα θέξδε ηνπο, θαη 
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 Απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, δειαδή πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο 

ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν (αχμεζε 

αληαγσληζκνχ, κείσζε ηηκήο, βειηίσζε πνηφηεηαο, θιπ). 

Ο δφηεο θαη ν ιήπηεο, έρνληαο ην θίλεηξν ηνπ ηδησηηθνχ θέξδνπο, ππνγξάθνπλ 

ζπκβφιαην κε φξνπο πνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο, ηνπο ηθαλνπνηνχλ. Οη 

φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

θεξδψλ αιιά θαη ηνπ θαζελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κεκνλσκέλα. Σν 

θίλεηξν απηφ δελ είλαη θαη‟ αλάγθε αζπκβίβαζην κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. 

Σν θέξδνο ηνπ παξαγσγνχ είλαη ζπληζηψζα ηνπ ζπλνιηθνχ πιενλάζκαηνο. Χο εθ 

ηνχηνπ, κηα ζπκθσλία πνπ απμάλεη ην θέξδνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην ζχλνιν, εθηφο εάλ ε αχμεζε ηνπ θέξδνπο 

αληηζηαζκίδεηαη απφ κία κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. 

πρλά, φξνη ζπκθσληψλ πνπ κεηψλνπλ αλεπάξθεηεο ζην ζχζηεκα δηαλνκήο, 

σθεινχλ άκεζα ηνπο θαηαλαισηέο (ρακειφηεξνο ηηκέο, βειηίσζε πνηφηεηαο) θαη 

απμάλνπλ ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηα θέξδε ηνπ παξαγσγνχ. Γηα 

παξάδεηγκα: 

 ξνη ζπκθσληψλ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο πεξηνξίδνληαο ην απμεκέλν 

πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ ρνλδξέκπνξνπ – ιηαλνπσιεηή (double mark-up), ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαζεηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αλεμάξηεησλ κνλάδσλ, ή κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ (πιεξνθφξεζε, παξάδνζε, εγγχεζε εκπνξεχκαηνο) κε 

επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία παξαεκπνξίνπ ηνπ αγαζνχ. 
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 κσο, επεηδή νη θαηαλαισηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκθσλία δφηε-ιήπηε, 

ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα πεξηιακβάλεη φξνπο πνπ 

νδεγνχλ θαη‟ αλάγθε ζε αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή θαη 

αχμεζε ησλ θεξδψλ, εθηφο εάλ ν αληαγσληζκφο ηνχο αλαγθάζεη. Δίλαη 

δπλαηφλ δειαδή, ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα λα κεησζεί, εάλ ην πιεφλαζκα ηνπ 

θαηαλαισηή κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. Δπνκέλσο ε 

ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί ή λα κεησζεί θαηά 

πεξίπησζε. 

Η αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο franchising ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο αγνξάο 

κπνξεί λα γίλεη απφ δχν ζθνπηέο: 

 Να εμεηαζηνχλ νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Σν Franchising δελ απνηειεί ην 

κνλαδηθφ ζρήκα ζπγθέληξσζεο. Αμηνινγψληαο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ησλ φξσλ ηεο δηθαηφρξεζεο, πξέπεη θαλείο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππάξρεη 

πάληα ε πεξίπησζε πιήξνπο ζπγθέληξσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο ηεο 

“απνθιεηζηηθφηεηαο”, φπνπ ν ιήπηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ 

αληαγσλίδεηαη ηα πξντφληα ηνπ δφηε, θαίλεηαη πεξηνξηζηηθφο ζε ζρέζε κε 

ιηγφηεξν απζηεξνχο φξνπο. Τπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε εζσηεξηθήο 

νινθιήξσζεο, φπνπ ν παξαγσγφο – δφηεο θαηέρεη ηηο κνλάδεο δηαλνκήο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ αληαγσληζκφ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα, πρ ν πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ 

βξαρπρξφληα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφο, εάλ ηα απμεκέλα θέξδε ζεσξεζνχλ 

απφδνζε επέλδπζεο πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα ζπλέβαηλε. Απηφ 

βέβαηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αξγφηεξα ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο 
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ζηνλ αληαγσληζκφ, πνπ δελ εμαξηψληαη απφ θεξδνζθνπηθνχο θαη αβέβαηνπο 

παξάγνληεο
33

. 

 

2.3.2 Όξνη πκθσληώλ Franchising 

Οη φξνη αθνξνχλ: 

 Υξεκαηηθέο ξνέο απφ ην ιήπηε ζην δφηε 

 Ρνέο ηερλνγλσζίαο (know-how) απφ ην δφηε ζην ιήπηε 

 Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο (δηθαηψκαηα - ππνρξεψζεηο) ακθνηέξσλ 

Δηδηθφηεξα: 

1. Γηθαίσκα εηζφδνπ ή ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα (franchise entry fee). Δίλαη έλα 

ζηαζεξφ πνζφ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή πεξηνδηθά απφ ην ιήπηε ζην 

δφηε. Απνηειεί έλα είδνο “δαζκνχ ηνπ ρνλδξέκπνξνπ¨, δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ ην ιήπηε, αιιά απφ άιινπο 

ηξίηνπο παξάγνληεο, πρ αγνξαία αμία ζήκαηνο, ζπλνιηθέο ζηαζεξέο δαπάλεο 

ζπζηήκαηνο, κέγεζνο πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο. Πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ αγνξψλ – πσιήζεσλ ηνπ ιήπηε απφ ην δφηε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην “arbitrage” ιήπηε – άιισλ ιηαλνπσιεηψλ, ην 

νπνίν ζηεξεί ην δηθαίσκα απηφ απφ ην δφηε. 

2. Πξνκήζεηα επί ησλ πσιήζεσλ (royalties). Σν πνζφ απηφ είλαη αλάινγν ησλ 

θαζαξψλ πσιήζεσλ (εζφδσλ), αλεμάξηεηα απφ ηηο εηζξνέο πνπ είλαη δπλαηφ 

λα ρξεζηκνπνηεί ν ιήπηεο. Πξνυπνζέηεη φηη ν δφηεο είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαγξάθεη (ειέγρεη) ηηο πσιήζεηο ηνπ ιήπηε. Σν Γηάγξακκα 1, παξέρεη 

                                                 
33

Franchising: Αμηνιφγεζε θαη πξννπηηθέο ηεο Γηθαηφρξεζεο ζηνλ Διιεληθφ Υψξν, Γ. Καδή, Θ. 

Σζαγθνχξε, Αζήλα 2004 ζει.33 
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ζρεκαηηθά ηελ εμέιημε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο 

κηαο ηππηθήο επηρείξεζεο παξνρήο franchising γηα πεξίνδν 10 εηψλ. 

3. Καζνξηζκφο ηηκήο ή δηαηήξεζε ηηκήο κεηαπψιεζεο (release price 

maintenance). Καζνξίδεηαη ε ηηκή κε ηελ νπνία ζα αγνξάζεη ν θαηαλαισηήο. 

Έηζη έρνπκε, αλψηαηε, θαηψηαηε θαη πξνηεηλφκελε ηηκή. Ο φξνο απηφο είλαη 

δχζθνιν λα εθαξκνζζεί, εάλ ν ιήπηεο κπνξεί λα ρνξεγήζεη θξπθέο εθπηψζεηο, 

ή άιιεο κε ρξεκαηηθέο παξνρέο (δσξεάλ παξάδνζε, εγγχεζε, θιπ). 

4. Καζνξηζκφο φγθνπ αγνξψλ ηνπ ιήπηε ή ειάρηζησλ/κέγηζησλ αγνξψλ (quantity 

fixing). Δάλ ε δήηεζε είλαη γλσζηή θαη εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ηηκή θαη ν 

ιήπηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαπσιήζεη ην αγαζφ, ν πην πάλσ φξνο 

κεηαηξέπεηαη ζε θαζνξηζκφ ηηκήο, κέγηζηεο ή ειάρηζηεο. Παξαιιαγή ηνπ φξνπ 

είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ πσιήζεσλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη ηα 

πεξηνδηθά δηθαηψκαηα (royalties). 

5. Καζνξηζκφο (απνθιεηζηηθφηεηαο) ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο (territorial 

exclusivity). Οη φξνη απηνί κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απζηεξνί. 

ηνπο ιηγφηεξν απζηεξνχο φξνπο θάζε ζπκβαιιφκελνο ιήπηεο αλαιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε λα κελ αληαγσλίδεηαη ηνλ άιιν ζηε δηθή ηνπ πεξηνρή. 

πλήζσο ν δφηεο επηιέγεη ηε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη νη θαηαλαισηέο είλαη 

ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ. ηνπο απζηεξνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν 

ιηαλνπσιεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αζρνιεζεί κε θαηαλαισηέο άιισλ 

πεξηνρψλ ή θαηεγνξηψλ (πρ παξάδνζε κφλν ζε επηρεηξήζεηο) δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα ειέγρνπ, επεηδή ν δφηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάδεη ηνλ 

πειάηε ηνπ θάζε ιήπηε, κε ζεκαληηθφ θφζηνο, θαη λα απνδείμεη ππαηηηφηεηα 

ηνπ ιήπηε. 
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6. Απνθιεηζηηθή δηάζεζε (exclusive dealing obligations). Ο ιήπηεο αλαιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε απνθιεηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα αγαζά ηνπ ζπζηήκαηνο ή 

ηνπιάρηζηνλ ζε κε αληαγσληζηηθή βάζε. 

7. Απνθιεηζηηθφηεηα πξνκεζεηψλ (tie in). Αθνξά ηφζν ην βαζηθφ πξντφλ, φζν θαη 

άιια ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα. Δμππαθνχεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δφηε λα 

ειέγρεη ηηο εηζξνέο ηνπ ιήπηε. 

8. Λνηπνί φξνη. Οη φξνη απηνί αθνξνχλ ηελ ηερληθή βνήζεηα, εθπαίδεπζε, 

πνηφηεηα πξντφληνο, δηαθήκηζε ζε εζληθφ επίπεδν θιπ, θαη απνηεινχλ 

ππνρξεψζεηο ηνπ δφηε. 

 

Γηαρξνληθή πνξεία δαπαλώλ - εζόδσλ δηθαηνπάξνρνπ 

Γηάγξακκα 3 

 

 

2.3.3 Δπηδξάζεηο ησλ όξσλ Franchising ζηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία 

Η απηφλνκε ζπκπεξηθνξά θάζε κέινπο ελφο θάζεηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγνχ – 

ρνλδξεκπφξνπ θαη ιηαλνπσιεηψλ ζε ζρέζε κε κεηαβιεηέο – ζηφρνπο, δειαδή ηηκή, 
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πνηφηεηα πξντφληνο, επίπεδν πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, επηινγέο εηζξνψλ, πνπ 

γίλεηαη κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ θέξδνπο, αγλνεί ηηο επηπηψζεηο ησλ 

επηινγψλ ζηα ινηπά κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. πλέπεηα απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία 

εμσηεξηθνηήησλ, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ην Franchising, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο (vertical 

restraints) γηα λα ζπληνλίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ησλ κεξψλ, παξάιιεια κε ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Οη φξνη πέξα απφ ηνλ έιεγρν κεηαβιεηψλ – 

ζηφρσλ αθνξνχλ επίζεο ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θίλδπλν, πξνζηαζία πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο (ηερλνινγία, ζήκαηα), πεξηνξηζκφ επθαηξηαθήο ζπκπεξηθνξάο, κέξηζκα 

θεξδψλ, θ.α. Πνηνη ηειηθά φξνη ζα πεξηιεθζνχλ ζηε ζχκβαζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

ησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο πνπ δπλεηηθά ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ θαη είλαη 

δπλαηφλ λα απεηιήζνπλ ηα θέξδε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο έρνπλ νη επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ φξσλ (φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1) δελ 

γίλεηαη αλά φξν αιιά θαηά πεξίπησζε. Η παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζεσξείηαη 

ζθφπηκε σο πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνξέσλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε έλα ζχζηεκα 

franchising. Δηδηθφηεξα: 

 Δμεηάδνληαη θαηαζηάζεηο, ην είδνο θαη ε ιεηηνπξγία αγνξάο, ζρέζεηο 

ζπκβαιινκέλσλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ρξήζε δηάθνξσλ φξσλ κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θέξδνπο. Γειαδή ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξνη φξνη, ή ν ίδηνο φξνο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 Δπίζεο, έλαο φξνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ειέγρνπ ή εθαξκνγήο ελφο 

άιινπ φξνπ δηθαηφρξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο πνπ πξνκεζεχεη ν δφηεο γηα ηελ θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ιήπηε. 

Μνξθή 

αγνξάο 

Δπηδησθόκελνο 

ηόρνο 

πκπεξηθνξά Φνξέσλ πζηήκαηνο 

Δθαξκνδόκελνη Όξνη 

Μνλνπψιην Έιεγρνο Σηκήο  Αλεμάξηεηε ζπκπεξηθνξά 

 Γεκηνπξγία αξλεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο 

Μνλνπσιηαθφο 

Αληαγσληζκφο 

(Franchising) 
Έιεγρνο Σηκήο 

 Δμαξηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά 

 Γεκηνπξγία αξλεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο 

 Καζνξηζκφο ηηκήο ιηαληθήο 

 Καζνξηζκφο αλψηαηεο ηηκήο ιηαληθήο 

 Καζνξηζκφο ειάρηζηνπ φγθνπ πσιήζεσλ 

Αληαγσληζηηθή 

Αγνξά 

(Franchising) 

Έιεγρνο Σηκήο 

 Η ιηαληθή ηηκή είλαη δεδνκέλε γηα ηνπο 

ιήπηεο 

 Ο δφηεο εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ρνλδξηθήο ηηκήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηελ νξγάλσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη δηάζεζεο θαη πξνβνιήο 

 Γηα ηελ απνθπγή ηνπ ελδνεπηρεηξεζηαθνχ 

αληαγσληζκνχ κε δηαθξηηηθέο ηηκέο γίλεηαη 

θαζνξηζκφο απνθιεηζηηθφηεηαο ρψξνπ γηα ην 

ιήπηε θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ρσξηθά ε 

δηαθξηηηθή ηηκή 

Έιιεηςε 

Αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ Λεπηψλ 

ηνπ ίδηνπ 

πζηήκαηνο 

Έιεγρνο  

know-how 

 Βειηίσζε επηπέδνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

κε παξάιιειε αχμεζε ηηκήο 

Αληαγσληζκφο 

κεηαμχ Λεπηψλ 

ηνπ ίδηνπ 

πζηήκαηνο Έιεγρνο  

know-how 

 Γεκηνπξγία πξνβιήκαηνο ππνβάζκηζεο 

πνηφηεηαο (free rider). 

Αληηκεηψπηζε κε απνθιεηζηηθφηεηεο, 

ειάρηζηε ηηκή, θαζνξηζκφο πνηφηεηαο ή/θαη 

ππεξεζηψλ, θιπ 

Η απφθαζε εμαξηάηαη απφ ην δφηε κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο (δηαθπγφληα θέξδε) – 

σθειεηψλ 

Οιηγνπψιην 
Έιεγρνο  

Δηζξνψλ 

 Δθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο 

ν δφηεο εθαξκφδεη royalty ζηελ ηηκή 

παξαγσγνχ παξάιιεια κε ηνλ θαζνξηζκφ 

αλψηαηεο ηηκήο 

Πίλαθαο 1 
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Με άιια ιφγηα, εμεηάδεηαη κε πνην ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη δηθαηφρξεζεο γηα 

ην ζπληνληζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ησλ ππεξεζηψλ ιηαλνπσιεηή, ηε 

πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ εηζξνψλ ηνπ δφηε. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ 

φξσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ ηεο επέλδπζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο εθάζηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηεχζπλζε ησλ επηπηψζεσλ αλαθέξεηαη 

ζηελ πηζαλφηεξε εθδνρή θαη δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη δηαθνξεηηθή έθβαζε ζε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο
34

. 

Μνξθή αγνξάο 

Δπηπηώζεηο 

Απνηειεζκαηηθ/ηα 

πζηήκαηνο 

Πιεόλαζκα 

πζηήκαηνο 

Πιεόλαζκα 

Καηαλαισηή 

Κνηλσληθή 

Δπεκεξία 

Μνλνπψιην 

Μείσζε ζε ζρέζε 

κε ηελ εμαξηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά 

Μείσζε Μείσζε Μείσζε 

Μνλνπσιηαθφο 

Αληαγσληζκφο 

(Franchising) 

Αχμεζε ζε ζρέζε 

κε ηελ αλεμάξηεηε 

ζπκπεξηθνξά 

Αχμεζε Αχμεζε Αχμεζε 

Αληαγσληζηηθή 

Αγνξά 

(Franchising) 

Αχμεζε ή κείσζε 

ζε ζρέζε κε ηελ 

εμαξηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά 

αλάινγα κε ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ 

δφηε ζηνλ 

πξζδηνξηζκφ ηηκήο 

Αχμεζε ή 

κείσζε 
Απξνζδηφξηζηε Απξνζδηφξηζηε 

Έιιεηςε 

Αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ Λεπηψλ 

ηνπ ίδηνπ 

πζηήκαηνο 

Αχμεζε  Αχμεζε 
Αχμεζε ή 

κείσζε 
Απξνζδηφξηζηε 

Αληαγσληζκφο 

κεηαμχ Λεπηψλ 

ηνπ ίδηνπ 

πζηήκαηνο 

Δάλ ε ππνβάζκηζε 

είλαη ζεκαληηθή 

ηφηε:Αχμεζε 

Δάλ ε ππνβάζκηζε 

δελ είλαη ζνβαξή, 

ηφηε: Αχμεζε 

Αχμεζε 

 

 

Αχμεζε 

Αχμεζε 

 

 

Απξνζδηφξηζηε 

Αχμεζε 

 

 

Απξνζδηφξηζηε 

Οιηγνπψιην 

Οη επηηπψζεηο δελ πξνζδηνξίδνληαη. Γηάθνξεο εθδνρέο είλαη πηζαλέο, 

νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ζηελ αγνξά 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηελ ειαζηηθφηεηα ππνθαηάζηαζεο 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ην βαζκφ αληαγσληζκνχ. 

 

Πίλαθαο 1 (πλέρεηα) 
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2.3.4 Δπίδξαζε Franchising ζηνλ Αληαγσληζκό 

Θεηηθή επίδξαζε: Πξνυπφζεζε γηα αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε δπλαηφηεηα 

πιήξνπο ππνθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο. Γειαδή λα είλαη ζε ζέζε ν θαηαλαισηήο λα 

αγνξάζεη απφ άιιεο αιπζίδεο ή κεκνλσκέλνπο πξνκεζεπηέο. Ο φξνο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη ηφζν ζην επίπεδν ηνπ δφηε (λα ππάξρνπλ δειαδή θαη άιιεο κάξθεο πνπ 

λα ζεσξνχληαη απφ ηνλ θαηαλαισηή ηζάμηεο), φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ ιήπηε (λα 

ππάξρνπλ δειαδή αληαγσληζηηθά θαηαζηήκαηα πνπ λα δηαζέηνπλ ην ελ ιφγσ αγαζφ). 

Η δηπιή αληαγσληζηηθή αγνξά είλαη απαξαίηεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιίγνη 

δφηεο θαη πνιινί ιήπηεο. Οη πξψηνη κπνξεί λα έρνπλ δχλακε ζηελ αγνξά ηνπο θαη έηζη 

λα κελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην επφκελν επίπεδν. 

Δπίζεο, ε χπαξμε αληαγσληζκνχ απνηξέπεη ην ζχζηεκα λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο κε 

απνηειεζκαηηθέο. Δπηηπγράλεηαη δειαδή θαιχηεξνο έιεγρνο ζηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θιπ. Δάλ ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο ειέγρνπ ηεο 

αγνξάο, νη θάζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δελ απμάλνπλ απαξαίηεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαη ην 

πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή. Δάλ ππάξρεη αληαγσληζκφο, απνθάζεηο πνπ κεηψλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή δελ νδεγνχλ ζε 

θεξδνθνξία. ηηο πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθέο αγνξέο, ζπζηήκαηα πνπ πξνβαίλνπλ ζε 

ηέηνηεο απνθάζεηο σζνχληαη εθηφο αγνξάο απφ πην απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα. 

Ο αληαγσληζκφο κέζα ζην ζχζηεκα (intra brand) δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα κηα 

αληαγσληζηηθή αγνξά, εθηφο εάλ ππάξρνπλ αληαγσληζηέο εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(κεκνλσκέλα ή ζπλδεφκελνη). Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ζπζηεκάησλ (inter brand) 

πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, κεηαμχ ζεκάησλ 

                                                                                                                                            
Σζαγθνχξε, Αζήλα 2004 ζει.31 
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θαη ιηαλνπσιεηψλ, δειαδή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαλνκήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ ζπλήζσο είλαη δπλακηθά, δειαδή 

πξνυπνζέηνπλ επαξθή ρξνληθή πεξίνδν. Οη θάζεηεο ζπκθσλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

φηαλ απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη πηζαλφλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δάλ ην ηειεπηαίν δελ ζπκβαίλεη καθξνρξφληα, ηνχην ζα 

πξνθαιέζεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ε νπνία ζα απμήζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ην πιεφλαζκα. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή 

κείσζε θαη ηελ ηειηθή αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Η αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ είζνδν λέσλ κνλάδσλ δνηψλ, κε 

ηελ αλάπηπμε ππαξρφλησλ ιεπηψλ, ή κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ιεπηψλ. Μάιηζηα, ε 

γεσγξαθηθή εμάπισζε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεί ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη ζπκβάζεηο Franchising πξνζηαηεχνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα (business 

format) ή ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δφηε, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί 

λα πξνζηαηεπζεί απφ δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ζήκαηα θιπ. Δπίζεο απμάλνπλ ηελ 

απφδνζε know-how γηα ην δφηε θαη είηε νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θεξδψλ, είηε κφλν ζηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζε βάζνο ρξφλνπ, πξνθαιεί επελδχζεηο κε πςειή απνδνηηθφηεηα, 

δειαδή αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πιενλάζκαηνο. 

Δπηπιένλ, νη ζπκβάζεηο Franchising επηηξέπνπλ ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηερλνγλσζία νξγάλσζεο – δηάζεζεο θαη παξά ηνπο πεξηνξηζηηθνχο 

φξνπο ρξήζεο πνπ ηνπο ζέηνπλ, βειηηψλνπλ καθξνρξφληα ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγηθφηεηα. 
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Αξλεηηθή επίδξαζε: ηφρνο ηνπ Franchising είλαη ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ θεξδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η αχμεζε ησλ θεξδψλ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη θαη κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν εξψηεκα είλαη πφηε 

κπνξεί λα ζπκβεί απηφ. 

Οη θάζεηνη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλελψζεσλ (cartel) 

είηε ζε αλψηεξν ζηάδην (παξαγσγφο/δφηεο) είηε ζε θαηψηεξν (ιηαλνπσιεηέο/ιήπηεο). 

Σα ζρήκαηα απηά αθνξνχλ ππάξρνπζεο κνλάδεο θαη είλαη βξαρπρξφληα αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο εηζφδνπ λέσλ κνλάδσλ ζηελ αγνξά. Δληνχηνηο, κφλν ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ ηα κέιε franchising λα απνθηήζνπλ/δηαηεξήζνπλ 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά, εάλ δειαδή νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ην επηηξέπνπλ 

(έιιεηςε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πσιεηψλ ζηελ αγνξά, 

ειιηπήο πιεξνθφξεζε αγνξαζηψλ, θιπ). 

Οη φξνη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπλελψζεσλ 

δνηψλ, κπνξεί λα είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο ή/θαη ε κείσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κέζα ζην ζχζηεκα κε ηνλ θαζνξηζκφ πρ απνθιεηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πξαθηηθέο απηέο κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο κέζν ειέγρνπ ησλ 

κειψλ κηαο ζπλέλσζεο, επεηδή απνηξέπνπλ/κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηηκψλ κεηαμχ 

δνηψλ. 

Οη ζπλελψζεηο ιηαλνπσιεηψλ είλαη ζαθψο δπζθνιφηεξν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Οξηζκέλνη φξνη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηψζνπλ ή θαη λα 

εμαθαλίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ νκνεηδψλ ζεκάησλ, δεκηνπξγψληαο 

ζπλελψζεηο ιηαλνπσιεηψλ κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηηκήο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο, ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο αγνξάο. κσο θάηη ηέηνην 
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κνηάδεη απίζαλν λα ζπκβεί ζε ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελν ηε λφκηκε 

κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ (know-how) franchising απφ ην δφηε ζην ιήπηε
35

.  

                                                 
35

 Franchising: Αμηνιφγεζε θαη πξννπηηθέο ηεο Γηθαηφρξεζεο ζηνλ Διιεληθφ Υψξν, Γ. Καδή, Θ. 

Σζαγθνχξε, Αζήλα 2004 ζει.31 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  100 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – Ννκνζεζία Franchising 

 

3. Ννκηθό Πιαίζην ηνπ Franchising 

3.1 Δηζαγσγή ζην Ννκηθό Πιαίζην ηνπ Franchising 

Η κεγάιε θαη δηαξθψο απμαλφκελε εμάπισζε ηνπ Franchising θαη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά σο ηεο πην πξφζθνξεο κνξθήο θάζεηεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο (ε νπνία κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ εκπνξίνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ππφ ην πξίζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ) είλαη γεγνλφο 

αδηακθηζβήηεην θαη απνδεθηφ απφ φινπο (επηρεηξεκαηίεο, θξαηηθνχο θνξείο, 

λνκηθνχο, ζχκβνπινπο επηρεηξήζεσλ θιπ.).  

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη εηδηθφ λνκνζέηεκα ζρεηηθφ κε ηε Γηθαηφρξεζε, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε άιια θξάηε. Η αλεπάξθεηα ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο είλαη 

απηαπφδεηθηε. ήκεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη ζε κηα ζπκβαηηθή ζρέζε 

Franchising εκπίπηνπλ ζε πνιιέο δηαηάμεηο θαη λνκνζεηήκαηα, φπσο ζηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα, ζην λφκν γηα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, ζηνλ λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ, ζηνλ λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε κηα 

ζεηξά άιισλ λφκσλ. Μφλν ν αξηζκφο ηνπο θάλεη θαλεξή ηε δπζθνιία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ λα γλσξίδνπλ πνπ ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, 

ψζηε λα κελ αλαθχςνπλ δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα. Έηζη, ζεσξείηαη φηη έλα μερσξηζηφ 

λνκνζέηεκα ζα νδεγνχζε ζε νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, νπφηε ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν εμαζθαιηζκέλα θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, Franchisor, Franchisees, 

αιιά θαη νη θαηαλαισηέο.  

Σα πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αλαθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία κίαο 

χκβαζεο Franchising ζα επηιπζνχλ κε βάζε ηηο αλάινγεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηνπ 
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Αζηηθνχ Κψδηθα. Τπάξρεη αθφκε ε δπλαηφηεηα αλαινγηθήο εθαξκνγήο ζηηο 

πκβάζεηο Franchising θαη άιισλ Ννκνζεηεκάησλ φπσο είλαη ην Π.Γ. 219/1991 γηα 

ηνπο Δκπνξηθνχο Αληηπξνζψπνπο, ν Νφκνο 703/1977 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ, ν Νφκνο 2251/1994 γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή, 

ν Νφκνο 1733/1987 γηα ηελ Μεηαθνξά Σερλνινγίαο θαη ηέινο ν Καλνληζκφο 4087/88 

ηεο Δ.Ο.Κ. πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί ζηελ νπζία ην πληαγκαηηθφ Υάξηε 

ησλ ζπκθσληψλ Franchise (εθηφο ηνπ Βηνκεραληθνχ Franchise πνπ δελ θαιχπηεηαη) 

γηα ηα Κξάηε Μέιε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηε ρψξα καο. 

Θα πξέπεη ινηπφλ, λα ζπληαρζεί θαη λα ηζρχεη έλα Δηδηθφ Ννκνζέηεκα γηα ην 

Franchising έηζη ψζηε ηα Μέξε (ν Franchisor θαη ν Franchisee) λα γλσξίδνπλ 

επαθξηβψο ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηφζν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

χκβαζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ηνπο ζρέζεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηνπο θαλφλεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα αλαθχνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

χκβαζεο. Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε ζχληαμε θαη ζέζε ζε ηζρχ ελφο Κψδηθα 

Γενληνινγίαο γηα ην Franchising ν νπνίνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα πξαθηηθφ 

ζχλνιν νπζησδψλ θαλφλσλ νξζήο θαη ζεκηηήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξά φινπο φζνη 

αζρνινχληαη κε ην Franchise, δει. ηφζν ηνπο Franchisors θαη Franchisees φζν θαη 

ηνπο πκβνχινπο Franchise
36

. 

 

 

 

 

                                                 
36

 “Σν Franchising ζηελ Διιάδα: Ιζηνξηθή εμέιημε, δπλακηθή θαη πξννπηηθέο”, Andersen, Arthur, 

Δκπνξηθή Σξάπεδα, Afisorama, ICAP 1998. ζει. 38 
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3.2 Ννκνζεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ franchising ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3.2.1 Πιαίζην 

Η Κνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε δηθαηφρξεζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί 

αληαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο (άξζξν 85)
37

. 

 

3.2.2 Ιζηνξηθό 

Οη ζπκθσλίεο Franchise πεξηιακβάλνπλ βαζηθά άδεηεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ 

βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ εκπνξηθά ζήκαηα ή ζχκβνια 

θαζψο θαη ηερλνγλσζία θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ 

πξνκήζεηα ή ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή. 

Η Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εμέδσζε αξρηθά ηνλ Καλνληζκφ πεξί εθαξκνγήο 

ηεο ζπλζήθεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ θαη ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ. 

Δμεηδηθεχνληαο ηελ λνκνζεζία εμέδσζε ζηε ζπλερεία ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 4087/1988 

ζε θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ δηθαηφρξεζεο. Ο Καλνληζκφο απηφο θάιππηε ηηο ζπκθσλίεο 

γηα ηε ιηαληθή πψιεζε πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ή 

γηα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Γελ θάιππηε ζπκθσλίεο βηνκεραληθήο δηθαηφρξεζεο (κεηαπνίεζε 

πξντφλησλ) νχηε ζπκθσλίεο δηθαηφρξεζεο γηα ηε ρνλδξηθή πψιεζε πξντφλησλ. 

Ο Καλνληζκφο πξνζδηφξηδε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ππνρξεψζεηο δηθαηνπάξνρνπ θαη 

δηθαηνδφρνπ πνπ δελ ζεσξείηαη φηη εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Πξνζδηφξηδε επίζεο 

είδε πεξηνξηζκψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηνί βάζεη ηνπ ίδηνπ Άξζξνπ. 

Πεξηιάκβαλε ηηο ξήηξεο πνπ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ νη ζπκθσλίεο. Σέινο, 
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πξνδηέγξαθε ηε δηθαηνδνζία παξέκβαζεο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ρνξήγεζε εμαηξέζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή ζε ακθηζβεηνχκελεο πεξηπηψζεηο 

ζπκθσληψλ δηθαηφρξεζεο. Ο Καλνληζκφο απηφο, εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιε πνιχ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηθαηφρξεζεο ζηελ Δ.Δ. Η ηζρχο ηνπ νπνίνπ έιεγε ζηηο 31.12.1999. 

Η Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ., θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη κηα πην απιή, 

επέιηθηε θαη εμεηδηθεπκέλε λνκνζεζία πνπ λα αθνξά φια ηα είδε ησλ θάζεησλ 

ζπκθσληψλ ζην εκπφξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο ελζσκάησζεο 

θαη ηεο επηιεθηηθήο δηαλνκήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη παληνχ ίζε κεηαρείξηζε. 

Υξεηαδφηαλ επίζεο λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη αλάκεζα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν επηρεηξήζεηο. Έηζη εμέδσζε ηνλ λέν Καλνληζκφ 2790/1999, πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα θαη πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 

Απφ 1.1.2002, φιεο νη ζπκθσλίεο δηθαηφρξεζεο νθείινπλ λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε 

ην λέν Καλνληζκφ, ν νπνίνο ζέηεη σο φξην γηα ην επηηξεπηφ ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ κεξίδην αγνξάο ηνπ δηθαηνπάξνρνπ ην 30%. Σν κεξίδην αγνξάο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο 

ζπλ ηελ αμία άιισλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ πσιεί ν δηθαηνπάξνρνο, ηα νπνία ιφγσ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ησλ ηηκψλ ηνπο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο ζεσξνχληαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δηθαηνδφρνπ σο ζπλαθή κε ηα πξψηα. 

 

3.2.3 Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

Ο δηθαηνπάξνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη κέγηζηεο ηηκέο πψιεζεο θαη λα 

ζπληζηά ελδεηθηηθέο αιιά φρη ππνρξεσηηθέο ηηκέο. Αλ θαη απαγνξεχεηαη γεληθά ν 

πεξηνξηζκφο ησλ πσιήζεσλ ηνπ δηθαηνδφρνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 
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πεξηνρή, ππάξρνπλ εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ελεξγεηηθέο πσιήζεηο ζε άιιεο πεξηνρέο 

πνπ ειέγρεη άιινο δηθαηνδφρνο. 

ζν δηαξθεί ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο, δελ επηηξέπεηαη λα επηβιεζεί ζηνλ δηθαηνδφρν 

ππνρξέσζε κε άζθεζεο αληαγσληζκνχ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 5 εηψλ. Αλ 

φκσο ν δηθαηνδφρνο πσιεί ζε ρψξν πνπ ελνηθηάδεη απφ ηνλ δηθαηνπάξνρν, ηφηε ε 

δηάξθεηα ππνρξέσζεο κε αληαγσληζκνχ δηαξθεί θαη πέξαλ ηεο πεληαεηίαο θαη γηα φζν 

ρξφλν ν δηθαηνδφρνο θαηέρεη ηνλ ρψξν απηφ. 

Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο απαγνξεχεηαη λα επηβιεζεί ζηνλ δηθαηνδφρν ππνρξέσζε 

κε άζθεζεο αληαγσληζκνχ γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν. Γχλαηαη φκσο λα 

επηβιεζεί πεξηνξηζκφο αφξηζηεο δηάξθεηαο ζηε ρξήζε θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο πνπ δελ έρεη πεξηέιζεη ζε δεκφζηα ρξήζε. 

Σέινο, επηηξέπεηαη ζηνλ δηθαηνπάξνρν λα επηβάιιεη ζηνλ δηθαηνδφρν ππνρξεψζεηο 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα θχξην 

φξν ηεο ζχκβαζεο θαη νη ππνρξεψζεηο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ρξήζε θαη 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ δηθαηνδφρν ζηνπο πειάηεο 

ηνπ
38

. 

 

3.3 Ννκνζεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δηθαηόρξεζεο ζηελ Διιάδα 

3.3.1 Ννκνζεζία 

Η δηαδηθαζία ηεο δηθαηφρξεζεο ζηελ Διιάδα δελ έρεη, κέρξη ηψξα, απνηειέζεη 

αληηθείκελν λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. Αληηκεησπίδεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 703/1977 «πεξί ειέγρνπ ησλ κνλνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», φπσο ηζρχεη κεηά ηνλ Ν.2296/95 θαη ηνλ Ν.2323/95, ηνπ 
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Ν. 146/1914 «πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ» θαη ηνπ Ν. 2239/1994 «πεξί ζεκάησλ» 

αιιά θαη κε ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάξηηζε, ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο εθηέιεζεο θαη ηε ιχζε ηεο ακθνηεξνβαξνχο 

ελνρηθήο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο. 

Αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο γηα ηελ εμέηαζε πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ είλαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ν Τπνπξγφο 

Δκπνξίνπ θαη ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ. 

 

3.3.2 Ννκνινγία 

Οη ζπκβάζεηο Franchising απαζρφιεζαλ θαη απαζρνινχλ δηεζλψο ηελ επηζηήκε θαη ηε 

λνκνινγία θαη απφ πιεπξάο Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. Πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

αζρνιήζεθαλ νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο κε ηέηνηεο ζπκθσλίεο ήηαλ εθείλεο ηεο 

ΠΗΓΗ Α.Δ. (1986), ΥΤΣΗΡΟΓΛOY Α.Δ., ΗΟNDOS CENTER θιπ. Η Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ έθξηλε φηη νξηζκέλνη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ πεξηφξηδαλ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη θεξχρζεθαλ άθπξνη σο αληίζεηνη πξνο ην Άξζξν 1 ηνπ Ν. 703/77. 

Η πξψηε ππφζεζε δηθαηφρξεζεο, κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, 

πξνέθπςε ην 1995 (απφθ. Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ αξηζ. 13118/95). 

Έθηνηε έρνπλ εθδηθαζζεί (θπξίσο ζε επίπεδν αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) 40-50 

πεξηπηψζεηο απφ ηα Πξσηνδηθεία Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Κέξθπξαο θαη Πάηξαο. Οη 

απνθάζεηο ζηεξίρζεθαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά αιιά θαη ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη ελάγνληεο ήηαλ δηθαηνπάξνρνη. Οη θπξηφηεξεο 

απφ ηηο επίκαρεο ξήηξεο ησλ ζπκβάζεσλ ήηαλ ξήηξεο εδαθηθήο πξνζηαζίαο, 

θαζνξηζκνχ ηηκψλ, απνθιεηζηηθφηεηαο, απαγφξεπζεο αληαγσληζκνχ πξνο ηνλ 
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δηθαηνπάξνρν, δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, δηαηήξεζεο ηεο θήκεο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο θιπ. 

 

3.3.3 Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

 Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αλάγθε ζεζκνζέηεζεο κηαο ππφ θξαηηθή επνπηεία 

δηαδηθαζίαο δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο (disclosure law) σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θηινδνμνχλ λα αλαπηπρζνχλ σο δηθαηνπάξνρνη
39

. 

 

3.4 Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ην Franchising 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ε 

εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο. Ο παξψλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηε 

δηθαηφρξεζε έρεη σο ζεκέιην ηνπ ηνλ Κψδηθα πνπ θαζηέξσζε ε Δπξσπατθή 

Οκνζπνλδία Franchise. Τηνζεηψληαο ηνλ Κψδηθα, ε Οκνζπνλδία αλαγλψξηζε φηη 

εζληθέο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα θαζηζηνχλ απαξαίηεηνπο θαη άιινπο φξνπο ή 

δηαηάμεηο θαη αλέζεζε ηελ επζχλε γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ζηε 

ρψξα ηνπο ζηνπο θαη' ηδίαλ Δζληθνχο πλδέζκνπο Franchise. 

Η πξνζζήθε θαη ε εξκελεία πνπ αθνινπζεί ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα πηνζεηήζεθε απφ 

ην χλδεζκν Franchise ηεο Διιάδαο θαη ελεθξίζε απφ ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία 

Franchise γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ην 

Franchising ζηελ Διιάδα
40

. 
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3.4.1 Ο Δπξσπατθόο Κώδηθαο Γενληνινγίαο  

Η Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Franchise (ΔFF) ζπζηάζεθε ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1972. 

Μέιε ηεο είλαη νη εζληθνί ζχλδεζκνη franchise ή νκνζπνλδίεο ζπζηαζείζεο ζηελ 

Δπξψπε. 

Η EFF δέρεηαη επίζεο ζπλδεδεκέλα κέιε, φπσο πρ κε Δπξσπατθνχο ζπλδέζκνπο ή 

νκνζπνλδίεο franchise θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη ή έρνπλ ζρέζε κε 

ην franchising. Σα ζπλδεδεκέλα κέιε δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ κπνξνχλ λα 

νξηζζνχλ αμησκαηνχρνη ηεο EFF. 

Οη ζθνπνί ηεο EFF είλαη, αλάκεζα ζε άιια, ε ζπλερήο ακεξφιεπηε θαη επηζηεκνληθή 

κειέηε ηνπ franchising απφ θάζε πιεπξά, ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

κειψλ ηεο, ε πξναγσγή γεληθά ηεο βηνκεραλίαο franchise θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κειψλ ηεο εηδηθφηεξα. 

Η EFF πεξηιακβάλεη επίζεο κία Ννκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ δχν 

δηθεγφξνπο απφ θάζε εζληθφ ζχλδεζκν ή νκνζπνλδία κε πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο 

ζε ζέκαηα franchise. 

Η EFF έρεη επηπιένλ εγθαηαζηήζεη κία Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο Franchise πνπ είλαη ζηε 

δηάζεζε κεξψλ πνπ πξνηηκνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηελ θξίζε ηεο. 

Η αμηνιφγεζε θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ franchising ζηελ νηθνλνκία 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο φπσο επίζεο θαη ν Καλνληζκφο πεξί απαιιαγήο ησλ 

ζπκβάζεσλ franchise ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 1 

Φεβξνπαξίνπ 1989, ψζεζε ηελ EFF ζην λα επαλαδηακνξθψζεη ηνλ ππάξρνληα 

Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο. 

Απηφο ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζεσξείηαη φηη είλαη έλα πξαθηηθφ ζχλνιν ζηνηρεησδψλ 

δηαηάμεσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  108 

franchise, αιιά ρσξίο λα αληηθαζηζηά πηζαλψο ζρεηηθνχο εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο 

λφκνπο. 

Ο παξψλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο πνπ θαηεβιήζε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Franchise θαη ηνπο ζπλδέζκνπο κέιε ηεο (Απζηξία, 

Βέιγην, Γαλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Ηλσκέλν 

Βαζίιεην) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ EFF, ηα κέιε ηεο απνδέρνληαη ησλ Δπξσπατθφ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο θαη αλαιακβάλνπλ λα κελ ηνλ θαηαξγνχλ ή λα κελ ηνλ ηξνπνπνηνχλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. Αλαγλσξίδεηαη, ελ ηνχηνηο, φηη εζληθέο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα 

θαζηζηνχλ απαξαίηεηνπο άιινπο φξνπο ή δηαηάμεηο θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο 

δελ είλαη αληίζεηεο ή δελ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Κψδηθα κε ρσξηζηφ έγγξαθν, ε 

ζρεηηθή έγθξηζε ηεο EFF δελ ζα θαζπζηεξεί. 

Με ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Franchise ΔFF ηα κέιε ηεο 

δεζκεχνληαη λα επηβάιινπλ ζηα κέιε ηνπο ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο. Δπνκέλσο, ε ηήξεζε 

ηνπ Κψδηθα είλαη ππνρξεσηηθή κφλν γηα ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ Franchise ηεο 

Διιάδνο. 

 

3.4.1.1 Οξηζκόο ηεο Γηθαηόρξεζεο ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό 

Κώδηθα Γενληνινγίαο 

Η δηθαηφρξεζε είλαη έλα ζχζηεκα πξνψζεζεο πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ ε/θαη 

ηερλνινγίαο πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζε κηα ζηελή θαη ζπλερή ζπλεξγαζία κεηαμχ λνκηθά 

θαη νηθνλνκηθά μερσξηζηψλ θαη αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ δηθαηνπάξνρν (δφηε) 

θαη ηνπο θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρνπο (ιήπηεο), φπνπ ν δφηεο παξέρεη ζηνπο θαη' ηδίαλ 
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ιήπηεο ην δηθαίσκα θαη επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ δηθαηνπάξνρνπ. Σν δηθαίσκα δίλεη ηελ 

επθαηξία θη επηβάιιεη ζηνλ θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρν, κε αληάιιαγκα κηα άκεζε ή έκκεζε 

νηθνλνκηθή αληηπαξνρή, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηνπ δηθαηνπάξνρνπ ή/θαη ην 

ζήκα ππεξεζηψλ, know-how, επηρεηξεκαηηθέο θαη ηερληθέο κεζφδνπο, ην δηαδηθαζηηθφ 

ζχζηεκα θαη άιια δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ή/θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ππνζηεξίδνληαο ηνλ κέζσ ηεο ζπλερνχο παξνρήο εκπνξηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο 

κέζα ζηα πιαίζηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έγγξαθεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο πνπ 

θαηαξηίδεηαη αλάκεζα ζηα κέξε γη' απηφ ηνλ ζθνπφ. 

3.4.1.2 Καζνδεγεηηθέο αξρέο 

Ο δηθαηνπάξνρνο είλαη ν δεκηνπξγφο ελφο δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 

απηφλ θαη ηνπο θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρνπο, ηνπ νπνίνπ ν δηθαηνπάξνρνο είλαη ν 

καθξνπξφζεζκνο ζεκαηνθχιαθαο. 

3.4.1.3 Οη ππνρξεώζεηο ηνπ δηθαηνπάξνρνπ θαη δηθαηνδόρνπ 

Ο δηθαηνπάξνρνο: ζα έρεη ιεηηνπξγήζεη έλα επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν κε επηηπρία γηα 

έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέζα απφ κία ηνπιάρηζηνλ πηινηηθή κνλάδα πξηλ 

αξρίζεη ην δηθφ ηνπ δίθηπν δηθαηφρξεζεο, ζα είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ζα έρεη ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηνπ δηθηχνπ ηνπ, ην ζήκα ή άιιν 

επδηάθξηην ζεκείν αλαγλψξηζεο, ζα παξέρεη ζηνλ θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρν αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζπλερή εκπνξηθή θαη ηερληθή βνήζεηα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ο δηθαηνδόρνο: ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα αλαπηχζζεη ηελ 

επηρείξεζε θαη λα δηαηεξεί ηελ θνηλή ηαπηφηεηα θαη θήκε ηνπ δηθηχνπ, ζα παξέρεη 
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ζηνλ δηθαηνπάξνρν επηβεβαησηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

δηαπίζησζε ηεο απφδνζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα θαιχηεξε 

δηαρεηξηζηηθή θαζνδήγεζε θαη λα επηηξέπεη ζηνλ δηθαηνπάξνρν ή/θαη ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα αξρεία ηνπ θαη ηέινο 

δελ ζα απνθαιχςεη ζε ηξίηνπο ην know-how πνπ ηνπ παξείρε ν δηθαηνπάξνρνο νχηε 

θαηά ηε δηάξθεηα νχηε κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

3.4.1.4 Οη ζπλερείο ππνρξεώζεηο ακθνηέξσλ ησλ κεξώλ 

Σα κέξε ζα εθαξκφδνπλ δηθαηνζχλε ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο. Ο δηθαηνπάξνρνο 

ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνπο θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρνπο ηνπ γηα θάζε ζπκβαηηθή 

παξάβαζε θαη ζα δίλεη εχινγν ρξφλν γηα επαλφξζσζε ηεο φπνπ απηφ επηβάιιεηαη. Σα 

κέξε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ παξάπνλα, δπζαξέζθεηεο θαη δηαθνξέο κε θαιή 

πίζηε θαη θαιή δηάζεζε κέζσ δίθαηεο θαη εχινγεο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο. 

3.4.1.5 Αλεύξεζε δηθαηνδόρσλ, δηαθήκηζε θαη γλσζηνπνίεζε 

 Η δηαθήκηζε γηα ηελ αλεχξεζε θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρσλ δελ ζα πεξηέρεη 

ακθηιεγφκελα ζεκεία θαη παξαπιαλεηηθέο δειψζεηο. 

 Κάζε πιηθφ αλεχξεζεο δηθαηνδφρσλ, δηαθήκηζεο θαη δεκνζηφηεηαο, πνπ 

δηαηίζεηαη ζην θνηλφ θαη πνπ πεξηέρεη άκεζεο ή έκκεζεο αλαθνξέο ζε πηζαλά 

κειινληηθά απνηειέζκαηα, αξηζκνχο ή θέξδε πνπ ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ νη θαη' 

ηδίαλ δηθαηνδφρνη, ζα είλαη αληηθεηκεληθφ θαη φρη παξαπιαλεηηθφ. 

 Γηα λα κπνξνχλ νη ππνςήθηνη δηθαηνδφρνη λα γίλνπλ κέξε ελφο δεζκεπηηθνχ 

εγγξάθνπ κεηά πιήξνπο γλψζεσο, ζα πξέπεη λα ηνπο δίδεηαη αληίγξαθν ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα Γενληνινγίαο φπσο επίζεο θαη λα ηνπο γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο, πιήξσο θαη 
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επαθξηβψο θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη νπζηψδεο γηα ηε ζρέζε δηθαηφρξεζεο θαη ζε 

εχινγν ρξφλν πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηέηνησλ δεζκεπηηθψλ εγγξάθσλ. 

 Δάλ ν δηθαηνπάξνρνο επηβάιιεη έλα Πξνζχκθσλν ζηνλ ππνςήθην θαη' ηδίαλ 

δηθαηνδφρν, ζα πξέπεη: πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε νπνηνπδήπνηε Πξνζπκθψλνπ λα 

δίδεηαη έγγξαθε πιεξνθφξεζε ζηνλ ππνςήθην θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρν ζρεηηθά κε ηνλ 

ζθνπφ ηνπ θαη κε θάζε αληηπαξνρή πνπ κπνξεί λα ηνπ δεηεζεί λα πιεξψζεη ζηνλ 

δηθαηνπάξνρν γηα ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ ηνπ ηειεπηαίνπ πνπ 

θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπκβαηηθή θάζε, ζα 

θαζνξίδεη ηε δηάξθεηα ηνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη φξν ιχζεσο. Δπίζεο ν δηθαηνπάξνρνο 

κπνξεί λα επηβάιιεη φξνπο κε αληαγσληζκνχ ή/θαη απνξξήηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

know-hνw θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ. 

3.4.1.6 Δπηινγή ησλ θαη' ηδίαλ δηθαηνδόρσλ 

Ο δηθαηνπάξνρνο ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα δέρεηαη σο θαη' ηδίαλ δηθαηνδφρνπο 

κφλνλ εθείλνπο πνπ, κεηά απφ εχινγε έξεπλα, εκθαλίδνληαη λα δηαζέηνπλ ηα βαζηθά 

πξνζφληα, εθπαίδεπζε, πξνζσπηθή πνηφηεηα θαη νηθνλνκηθά κέζα επαξθή γηα λα 

αλαιάβνπλ ηελ επηρείξεζε - ιήπηε. 

3.4.1.7 Η ζύκβαζε δηθαηόρξεζεο 

Η ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Δζληθφ Γίθαην, ην Γίθαην 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ παξφληα Κψδηθα Γενληνινγίαο, 

παξνπζηάδνληαο ρσξίο αζαθείο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ κεξψλ θαη φινπο 

ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο ζρέζεο φπσο έρνπλ αλαιπζεί
41

. 
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3.5 Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δηθαηόρξεζεο 

Γελ ππάξρεη εηδηθή κεηαρείξηζε ηεο δηθαηφρξεζεο απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. Τθίζηαηαη φκσο αληίζεζε ησλ δηθαηνπαξφρσλ σο πξνο ηε θνξνιφγεζε 

ηφζν ηνπ δηθαηψκαηνο εηζφδνπ (entry fee) κε ζπληειεζηή 20% φζν θαη ησλ 

πεξηνδηθψλ δηθαησκάησλ (royalties) σο πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ ησλ 

δηθαηνδφρσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ 

εηαηξηψλ. 

 

3.5.1 Φνξνινγία Δηαηξηώλ 

Δίλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηα εηδηθφηεξα ζέκαηα θνξνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην Franchising φπσο είλαη ε έθπησζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Franchisee. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

θάζε ηχπν επηρείξεζεο.  

Δηδηθφηεξα: 

χκθσλα κε ην Νφκν 2238/1994 (Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα απφ ηνπο λφκνπο 2459/1997 θαη 

2579/1998, ηα δηθαηψκαηα θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη απφ εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη αθνξνχλ ζήκαηα, κεζφδνπο εκπνξίαο ή θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη απφ 

κεηθηέο επηρεηξήζεηο, θαηά κέξνο πνπ αθνξνχλ ηνλ εκπνξηθφ θιάδν, εθπίπηνληαη απφ 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κφλν κεηά απφ έγθξηζε αξκφδηαο 

επηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί γηα απηφ ην ζθνπφ. 
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πγθεθξηκέλα φκσο, γηα ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ρξήζε δηθαησκάησλ 

Franchising, ζχκθσλα κε ηε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

1047166/10364/Β 0012/ ΠΟΛ. 1142-3 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

i. Γηθαηνδόρνο (Franchisee) 

Πξνυπφζεζε γηα λα εθπέζεη ν ιήπηεο ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ζην δφηε είλαη, εθηφο 

απφ ηελ πξναλαθεξζείζα έγθξηζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, θαη ε πξνεγνχκελε θαηάζεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δηθαηφρξεζεο ζηηο 

αξκφδηεο ΓΟΤ ηνπ δφηε θαη ηνπ ιήπηε (αλ ν δηθαηνδφρνο έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα). 

Αλ φκσο ν δηθαηνπάξνρνο είλαη ηαπηφρξνλα θαη πξνκεζεπηήο ησλ πσινχκελσλ απφ 

ηνλ δηθαηνδφρν εκπνξεπκάησλ, ηφηε δελ κπνξεί λα εθπέζεη θνξνινγηθά θακία δαπάλε 

γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ, αθνχ ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

κηζζσηή ηεθκαίξεηαη φηη σθειεί – έζησ θαη έκκεζα – θαη ησλ εθκηζζσηή. 

 

ii. Γηθαηνπάξνρνο (Franchisor) 

Δδψ δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο: 

1. Σν δηθαίσκα ρξήζεο λα κεηαβηβάδεηαη κέζσ πώιεζεο ηνπ 

Η πεξίπησζε απηή εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Νφκνπ 2238/94, έζησ θαη αλ ε πψιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο γίλεηαη θαηά 

ζχζηεκα, αθνχ ν δφηεο απνθηά άκεζα θάπνην ππεξηίκεκα, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ζε 

απηφλ αληίζηνηρν εχινγν θφζηνο (πέξαλ θπζηθά ησλ εμφδσλ κεηαβίβαζεο φπσο πρ 

ζπκβνιαηνγξαθηθά, δηθεγνξηθά θιπ.). Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 30%, ελψ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ 

δηθαηνπαξφρνπ ε θνξνιφγεζε θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο δηκεξείο 
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ζπκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ή αλ δελ ππάξρνπλ θαηά ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο. Σν ηίκεκα απηφ απνηειεί θέξδνο θαη θαηαρσξείηαη ζηελ νκάδα 76 

ην ΔΓΛ. 

2. Σν δηθαίσκα ρξήζεο παξέρεηαη έλαληη πεξηνδηθώλ θαηαβνιώλ (δει. 

κηζζώλεηαη) 

ηελ πεξίπησζε απηή δηαθξίλνληαη δχν ππνπεξηπηψζεηο: 

(i) Παξέρεηαη ε ρξήζε (ππάξρεη κίζζσζε) ηνπ ζήκαηνο θαη δεκηνπξγείηαη έζνδν 

γηα ην δηθαηνπάξνρν, ρσξίο απηφο λα πξαγκαηνπνηεί θάπνηα δαπάλε γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ. Γειαδή πξφθεηηαη θαζαξά γηα έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε 

δηθαησκάησλ. Σν έζνδν απηφ εκπίπηεη επίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 

β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Νφκνπ 2238/1994, αθνχ ζεσξείηαη φηη 

αιιάδεη απιά ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο. Σν έζνδν απηφ 

θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 75.09 «Δλνίθηα αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ». 

(ii) Η απφθηεζε ηνπ εζφδνπ απφ αληηπαξνρή – αληάιιαγκα (κίζζσκα) 

δηθαηφρξεζεο ζπλνδεχεηαη απφ πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζε 

θαζεκεξηλή θαη κφληκε βάζε, σο απφξξνηα έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 

δηθαηνπαξφρνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θχξνπο, ηεο θήκεο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ παξερφκελνπ κηζζσκέλνπ δηθαηψκαηνο. 

Σα έζνδα ηεο πεξίπησζεο απηήο θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 73 ηνπ ΔΓΛ 

θαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί θαλνληθή εθκεηάιιεπζε, ην απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο δηακνξθψλεηαη ρσξηζηά ζηελ νκάδα 9 ηνπ ΔΓΛ, φηαλ βέβαηα ππάξρεη 

ζρεηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο. ε πεξίπησζε αιινδαπνχ δηθαηνπαξφρνπ ηα 

κηζζψκαηα απηά (royalties) ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 20% εάλ δελ 
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ππάξρεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (κεηαμχ Διιάδνο θαη ηεο ρψξαο 

ηνπ δηθαηνπαξφρνπ) ή ζηνλ φπνην ζπληειεζηή πξνβιέπεη ε ζρεηηθή ζχκβαζε
42

. 

 

3.6 Ννκηκόηεηα θαη παξαλνκία ζηε ζύκβαζε franchise  

3.6.1 Μηα επηζθόπεζε ησλ θπξηνηέξσλ ξεηξώλ 

Η αλάιπζε ησλ θπξηνηέξσλ ξεηξψλ κηαο ζχκβαζεο Franchise, θαη ησλ ζπλήζσλ 

λνκνζεηηθψλ παξαβηάζεσλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ νη 

ππνςήθηνη Franchisors θαη Franchisees κηα ζθαηξηθή άπνςε πεξί ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα εληνπίζνπλ ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ απηήλ. 

Η ζχκβαζε Franchise πεξηέρεη ξήηξεο ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη 

νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Πιελ φκσο, δελ είλαη ζπάληεο νη 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ξήηξεο απηέο είλαη παξάλνκεο, θαηαπιενλεθηηθέο θαη 

θαηαρξεζηηθέο θαη ζηφρν έρνπλ λα απνζπάζνπλ δπζαλάινγα νθέιε γηα θάπνην απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, ζπλήζσο γηα ηνλ Franchisor (ιεφληεηεο ζπκβάζεηο). Γελ πξέπεη, 

άιισζηε, λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπκβάζεηο 

Franchise είλαη ζπκβάζεηο πξνζρψξεζεο, ζπκβάζεηο δειαδή πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

θαη δηακνξθσκέλεο γηα λα εμππεξεηνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Franchisor, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν επηβάιιεηαη ζηνλ Franchisee γηα λα εηζέιζεη 

ζην δίθηπν.  
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3.6.2 Ρήηξα εδαθηθήο απνθιεηζηηθόηεηαο 

Με ηε ξήηξα απηή ν Franchisor αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ Franchisee ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ Franchise ζε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (παξαρσξεζείζα πεξηνρή). Η ξήηξα απηή νδεγεί 

ζε κία θαηαλνκή ησλ αγνξψλ θαη, επνκέλσο, θαη‟ αξρήλ, πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

χκθσλα φκσο κε ην πξννίκην ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988 αξηζ. 9 ε 

πεξηνξηζκέλε εδαθηθή πξνζηαζία πνπ παξαρσξείηαη ζηνλ Franchisee είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επέλδπζήο ηνπ, πιενλέθηεκα πνπ πεξηζζφηεξν 

αλαιχζεθε ζηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 252/1995, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε παξαρψξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηνλ Franchisee 

είλαη αλαγθαία γηα λα πεηζζεί ηνχηνο λα αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν λα εληαρζεί ζην δίθηπν, 

πξνβαίλνληαο ζε δηθέο ηνπ επελδχζεηο θαη θαηαβάιινληαο δηθαηψκαηα ζρεηηθψο 

πςειά ζην Franchisor, ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πηζαλψο λα κελ πξνέβαηλε, εάλ δελ 

εμαζθαιηδφηαλ φηη ε επέλδπζή ηνπ ζα είλαη απνδνηηθή. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ζηνηρ. α ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988 ε ξήηξα εδαθηθήο 

απνθιεηζηηθφηεηαο ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ Franchisor ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

 Να κελ παξαρσξεί ζε άιινπο ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεχνληαη ην ζχλνιν ή 

κέξνο ηνπ παθέηνπ Franchise ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 Να κελ εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ παθέηνπ Franchise ζηελ 

ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή, κε παξφκνην ζχζηεκα, λα πξνκεζεχεη ηα πξντφληα 

ή λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ Franchise 

 Να κελ παξέρεη ζε ηξίηνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ ίδηα πεξηνρή ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ Franchise 
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H γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ παξαρσξείηαη ζηνλ Franchisee πξνο αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ζηε 

ζχκβαζε Franchise, κε ζηφρν ηελ άξζε ακθηζβεηήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

απεηθνλίδεηαη, ζπλήζσο, ζε ράξηε, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε. Η γεσγξαθηθή 

πεξηνρή κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηα φξηα ελφο λνκνχ, κηαο ζπλνηθίαο, ελφο εκπνξηθνχ 

ηεηξαγψλνπ ή θαη κηαο νιφθιεξεο ρψξαο, εάλ πξφθεηηαη γηα Master Franchise. Πιελ 

φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο έθηαζεο θαη ηέηνηαο εκπνξηθήο-

θαηαλαισηηθήο πξνζειθπζηκφηεηαο, πνπ λα επηηξέπεη ηε βησζηκφηεηα θαη θεξδνθνξία 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ Franchisee, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ. 

ηελ πξάμε, ε έλλνηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο δελ απαληάηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

Franchise, αιιά εκθαλίδνληαη παξαιιαγέο, φπσο ε θαηαλνκή κηαο επξχηεξεο 

πεξηθέξεηαο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ (π.ρ. εγθαηάζηαζε ελφο Franchisee αλά 

100.000 πιεζπζκνχ, πνπ νδεγεί ζε εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

Franchisees). 

 

3.6.3 Ρήηξα θαηαζηήκαηνο 

Με ηε ξήηξα απηή ν Franchisee αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθκεηαιιεχεηαη ην 

παθέην Franchise ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, δειαδή ζην 

θαηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Franchise (άξζξν 2 ζηνηρ. 

γ ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988). Σν θαηάζηεκα (έδξα) ηνπ Franchisor λνείηαη σο 

ρψξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε, αθφκα θαη εάλ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ παθέηνπ 

Franchise απαηηεί κεηαθίλεζε ή απνκάθξπλζε απφ απηφ (π.ρ. franchise παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ) . Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

θήκεο ηνπ δηθηχνπ, ν Franchisee δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη ην θαηάζηεκά ηνπ ζε 
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άιιν ρψξν, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Franchisor (άξζξν 2 παξ. 2 ζηνηρ. ζ ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988). Πιελ φκσο, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ΓΔΚ ζηελ 

ππφζεζε 161/84 (ππφζεζε Pronuptia de Paris GmbH θαηά Pronuptia de Paris 

Schilgallis) είλαη άθπξε, σο πεξηνξηζηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ε ξήηξα πνπ 

απαγνξεχεη ζηνλ Franchisee λα αλνίμεη δεχηεξν θαηάζηεκα, ξήηξα ε νπνία ζπλήζσο 

ηίζεηαη σο ππνρξέσζε ηνπ Franchisee λα πσιεί ηα πξντφληα ή λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζχκβαζεο Franchise κφλν κέζα απφ ηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

απηή. Σνχην δηφηη, φπσο δέρεηαη ε απφθαζε, “ε πξαγκαηηθή ζεκαζία” ηεο ξήηξαο 

απηήο θαηαθαίλεηαη, αλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεη ν 

παξαρσξεηήο (Franchisor) έλαληη ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ (Franchisee) λα εμαζθαιίζεη 

ζε απηφλ ζε νξηζκέλε πεξηνρή ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ παξαρσξεζέληνο 

δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο. Γηα λα ηεξήζεη ηελ ππφζρεζε πνπ δίλεη έηζη ζηνλ 

παξαρσξεζηνχρν ν παξαρσξεηήο νθείιεη φρη κφλν λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα 

κελ εγθαηαζηαζεί ν ίδηνο ζηελ πεξηνρή απηή, αιιά επηπιένλ λα απαηηήζεη απφ ηνπο 

άιινπο παξαρσξεζηνχρνπο λα δεζκεπηνχλ λα κελ αλνίμνπλ άιιν θαηάζηεκα εθηφο 

απφ απηφ πνπ έρνπλ. Σέηνηεο ξήηξεο θαηαιήγνπλ ζε θάπνην θαηακεξηζκφ ηεο αγνξάο 

κεηαμχ ηνπ παξαρσξεηή θαη ησλ παξαρσξεζηνχρσλ ή κεηαμχ ησλ παξαρσξεζηνχρσλ 

θαη πεξηνξίδνπλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ αληαγσληζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ”. 

πσο φκσο ζπλερίδεη ε απφθαζε «απηφ ην είδνο δεζκεχζεσο ζπληζηά πεξηνξηζκφ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 85, παξάγξαθνο 1 (ελλ. πλζήθεο ΔΟΚ), 

εθφζνλ αθνξά δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνιχ δηαδεδνκέλν», εθφζνλ δειαδή πξφθεηηαη 

γηα ζήκα ή/θαη επσλπκία κε κεγάιε θήκε θαη δηαθξηηηθή δχλακε. 

Μνινλφηη φκσο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ επηηξέπεηαη ζηνλ Franchisee λα αλνίμεη 

δεχηεξν θαηάζηεκα ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάιεη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ ήδε ππάξρνληνο θαηαζηήκαηφο ηνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Franchisor 
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(άξζξν 3 παξ. 2 ζηνηρ. η ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988). Σνχην είλαη εχινγν, 

ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο franchise πξντφλησλ, δεδνκέλνπ φηη ν Franchisor, ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο, έρεη ζπκθέξνλ λα θαζνξίδεη ηελ εηθφλα ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ πξνο ην θνηλφ θαη, ελδερφκελα είρε εμαξηήζεη ηελ παξαρψξεζε 

ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ franchise ζην ζπγθεθξηκέλν Franchisee απφ ηε 

ζέζε θαη εκπνξηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ. Η έγθξηζε, επνκέλσο 

απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε δηαηήξεζε ηεο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο θαη θήκεο ηνπ δηθηχνπ franchise. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ην 

δηθαίσκα απηφ ηνπ Franchisor δελ πξέπεη λα αζθείηαη θαηαρξεζηηθά, νδεγψληαο ζε 

ππέξκεηξν πεξηνξηζκφ ηνπ Franchisee ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν. 

 

3.6.4  Ρήηξα απνθιεηζηηθήο πώιεζεο/πξνκήζεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπ 

Franchisor 

Σα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο Franchise πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ή ζηε ζχκβαζε ή ζε παξάξηεκά ηεο, πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Δηδηθφηεξα, φπσο απνθάλζεθε ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ ζηελ ππφζεζε 51/1997 (Τπφζεζε Υφληνο): «φξνο… ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζε ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε δηθαηνδφρνο σο πξνο ηα πξντφληα ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη ε ζχκβαζε, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη πνηα είλαη απηά…..ζεσξείηαη 

ππεξβνιηθά γεληθφο θαη αζαθήο». χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ζηνηρ. α θαη β ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988 επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη ζηνλ Franchisee νη 

αθφινπζεο ππνρξεψζεηο, σο πξνο ηα πξντφληα, εθφζνλ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Franchisor 

ή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη θήκεο ηνπ δηθηχνπ Franchise: 
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i. Να πσιεί ή λα ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, απνθιεηζηηθά εθείλα 

ηα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο αληηθεηκεληθέο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν Franchisor 

ii. Να πσιεί ή λα ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πξντφληα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Franchisor ή απφ ηξίηνπο νξηδφκελνπο απφ 

απηφλ, φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ 

franchise, δελ είλαη δπλαηφλ ζηελ πξάμε λα ηζρχνπλ αληηθεηκεληθέο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν Franchisor κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνλ Franchisee λα 

πσιεί ή ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, είηε α) πξντφληα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ειάρηζηεο αληηθεηκεληθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ν 

Franchisor, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, έρεη νξίζεη, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη πξντφληα 

αληίζηνηρεο πνηφηεηαο κπνξεί λα αλεπξεζνχλ θαη ζε ηξίηνπο πξνκεζεπηέο, κε 

απαξαίηεηα ειεγρφκελνπο απφ απηφλ (άξζξν 5 ζηνηρ. β ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 

4087/1988), είηε β) ηα δηθά ηνπ πξντφληα. πσο κάιηζηα ν ίδηνο Καλνληζκφο νξίδεη 

(άξζξν 1 παξ. 3 ζηνηρ. δ ) φηη σο πξντφληα ηνπ Franchisor λννχληαη είηε α) ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Franchisor, είηε β) ηα πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ απφ ηξίηνπο ή/θαη θέξνπλ ηελ επσλπκία ή ην 

εκπνξηθφ ηνπ ζήκα. 

Πιελ φκσο, ελψ ν Franchisor κπνξεί λα επηβάιιεη ππνρξέσζε πψιεζεο ή 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ, δε κπνξεί λα επηβάιιεη ππνρξέσζε 

απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηάο ηνπο, παξά κφλν αλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην ή απφ ηξίηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηφλ θαη δελ 

ηζρχνπλ αληηθεηκεληθά πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ππνρξέσζε 

απηή δε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηνπ Franchisee απφ ην λα πξνκεζεχεηαη ηα 
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παξαπάλσ πξντφληα απφ άιινπο Franchisees ή κέζσ άιινπ δηθηχνπ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ δηαλνκέσλ, εθφζνλ απηφ ππάξρεη (άξζξν 4 ζηνηρ. α ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΟΚ 4087/1988). πσο κάιηζηα απνθάλζεθε ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

ζηελ πξναλαθεξζείζα Απφθαζε 51/1997 «ν φξνο… ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνρξέσζε ηεο δηθαηνδφρνπ λα πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα πνπ αθνξά ε ζχκβαζε 

κφλν απφ πξνκεζεπηέο πνπ ππνδεηθλχεη ε δηθαηνπάξνρνο … ζην βαζκφ πνπ ηα 

πξντφληα απηά δηαηίζεληαη πέξαλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ππνδεηθλχεη ε 

δηθαηνπάξνρνο θαη κέζσ άιινπ δηθηχνπ εμνπζηνδνηεκέλσλ δηαλνκέσλ, κε 

ειεγρφκελσλ απφ απηήλ, πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξέπεη λα ζεσξεζεί 

αλίζρπξνο». 

Δπίζεο, ην ΓΔΚ ζηελ πξναλαθεξζείζα ππφζεζε 161/84 (ππφζεζε Pronuptia de Paris 

GmbH θαηά Pronuptia de Paris Schilgallis), αλαιχνληαο πφηε κπνξεί λα κελ ηζρχνπλ 

αληηθεηκεληθά πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, απνθάλζεθε φηη “ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ζηνλ ηνκέα ησλ εηδψλ κφδαο, κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζνχλ 

αληηθεηκεληθνί θαλφλεο πνηφηεηαο. Η επίβιεςε ηεο ηεξήζεσο ησλ θαλφλσλ κπνξεί, 

επίζεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξαρσξεζηνχρσλ (ελλ. Franchisees) λα 

ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθά πςειφ θφζηνο. Η ξήηξα πνπ επηβάιεη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν 

(ελλ. Franchisee) λα πσιεί κφλν πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ παξαρσξεηή ή 

απφ πξνκεζεπηέο πνπ επηιέγνληαη απφ απηφλ πξέπεη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, λα 

ζεσξεζεί απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαιήο θήκεο ηνπ δηθηχνπ”
43

. 
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 Ιθηγέλεηα Παλαγηψηα Καξπνπδάθε, Γηθεγφξνο, FB/2000 (www.franchise,gr) 

http://www.franchise,gr/
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3.7 Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή 

ηα πιαίζηα ησλ ζπκβάζεσλ Franchise, γελλάηαη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θαηαλαισηή. πγθεθξηκέλα, έλα ζνβαξφ δήηεκα είλαη ε πξνζηαζία ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ ηξίησλ (θαηαλαισηψλ), νη νπνίνη 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ εθάζηνηε δηθαηνδφρν, αγλνψληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο 

αλεμάξηεηνπ επηρεηξεκαηία, λνκίδνληαο φηη ην θαηάζηεκα ηνπ απνηειεί 

ππνθαηάζηεκα ηεο γλσζηήο ζε απηνχο θαζηεξσκέλεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ 

(δηεζλνχο ή εγρψξηαο). 

Χο γλσζηφλ, βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ Franchising απνηειεί ην γεγνλφο φηη θάζε κία 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα – ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ελφο ζπζηήκαηνο Franchise εκθαλίδεηαη 

πξνο ηα έμσ κε ηελ ίδηα εκπνξηθή επσλπκία, ηα ίδηα πξντφληα ηα νπνία θέξνπλ ην ίδην 

ζήκα, νκνηφκνξθα δηαθνζκεκέλνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θιπ., έηζη ψζηε 

ηειηθά λα δίλεηαη ε εληχπσζε πξνο ηα έμσ κηαο επηρεηξεκαηηθήο ελφηεηαο. πλεπψο 

δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ, απφ πιεπξάο πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ν νπνίνο 

απεπζχλεηαη γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ ζε γλσζηή ηνπ απφ φλνκα θαη ζήκα επηρείξεζε, 

ην δήηεκα κε πνηνλ ηειηθά απηφο ζπκβάιιεηαη θαη ζπλνκνινγεί ηε ζχκβαζε πψιεζεο 

ή παξνρήο ππεξεζηψλ. Δηδηθά δε αλ ν ηφπνο ζχλαςεο ηεο, δειαδή ην θαηάζηεκα ηνπ 

δηθαηνδφρνπ, θέξεη ηελ επσλπκία ηεο γλσζηήο ζε απηφλ αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ, ελψ 

νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο είηε ιείπεη εληειψο είηε ππάξρεη κελ, αιιά ηππσκέλν ζηελ 

ηακεηαθή απφδεημε πνπ εθδίδεηαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. πλεπψο δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη ε γλψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, επεξέαζε ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο δήισζεο βνχιεζεο ηνπ θαηαλαισηή. 
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ηελ πξάμε θαη ζηε λνκνινγία έρνπλ φλησο εκθαληζζεί πεξηπηψζεηο – φρη φκσο 

ζρεηηθέο κε ην Franchising – πνπ έλα πξφζσπν δεζκεχεηαη δηθαηνπξαθηηθά, φρη βάζεη 

ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο ηεο βνπιήζεσο αιιά βάζεη ηεο αξρήο ηεο πξνζηαζίαο 

εκπηζηνζχλεο ησλ θαιφπηζησλ ηξίησλ. Η πεξίπησζε απηή, ε νπνία νλνκάδεηαη 

«θαηλφκελε» αληηπξνζψπεπζε ή πιεξεμνπζηφηεηα», είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ν αληηπξνζσπεπφκελνο – ελ πξνθεηκέλσ ν franchisor – δελ παξέζρε κελ 

πιεξεμνπζηφηεηα, νχηε γλψξηδε ή αλέρζεθε ηε ζπκπεξηθνξά αληηπξνζψπνπ ηνπ – ελ 

πξνθεηκέλσ ηνπ franchisee –, αιιά ζα κπνξνχζε λα ηε γλσξίδεη θαη λα ηελ είρε 

εκπνδίζεη, αλ επεδείθλπε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

ζπλαιιαρζείο ηξίηνο δηθαηνχηαη – κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζπλαιιαγψλ – λα πηζηέςεη φηη ζηνλ εκθαληδφκελν σο αληηπξφζσπν έρεη παξαζρεζεί 

πιεξεμνπζηφηεηα. Δίλαη απηνλφεην φηη γηα λα ζεσξεζεί σο ππάξρνπζα ε 

πιεξεμνπζηφηεηα πξέπεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηπξνζψπνπ λα έρεη θάπνηα δηάξθεηα ή 

έζησ δηάζεζε δηάξθεηαο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, 

θαηαινγίδεηαη ζηνλ αληηπξνζσπεπφκελν φηη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκηνχξγεζε 

ζηνπο ηξίηνπο εχινγε πεπνίζεζε πεξί χπαξμεο πιεξεμνπζηφηεηαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, αλ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο ν franchisor θαη ν 

franchisee ζθφπηκα δεκηνπξγνχλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ εζθαικέλε εληχπσζε γηα 

ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο ηνπ ιήπηε (επεηδή γλσξίδνπλ φηη ε θήκε 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ δφηε απνηειεί πφιν έιμεο πειαηψλ), ηφηε πξέπεη ν θαηαλαισηήο 

λα πξνζηαηεπζεί. Απηφ ινηπφλ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο «θαηλφκελεο 

αληηπξνζψπεπζεο». Σέηνηεο φκσο πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ εληνπηζζεί ζε ζρέζε κε ην 

franchising νχηε ζηελ Διιάδα αιιά νχηε θαη ζην εμσηεξηθφ. 
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Θεκέιην πξνζηαζίαο ηνπ ηξίηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο δέζκεπζεο ηνπ 

αληηπξνζσπεπνκέλνπ απνηεινχλ ν δηαηάμεηο ΑΚ 221, 224, 426 θαη επηβνεζεηηθά ε 

281. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ θαηαλαισηή είλαη ν 

δηθαηνπάξνρνο θαη φρη ν δηθαηνδφρνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ν θαηαλαισηήο δχλαηαη λα 

ζηξαθεί θαηά ηνπ πξψηνπ. Γεδνκέλνπ βέβαηα φηη θάηη ηέηνην είλαη ζηελ νπζία 

αληίζεην κε ηελ πξαγκαηηθή βνχιεζε ησλ κεξψλ, ηα νπνία ζέινπλ ν δηθαηνδφρνο, θαη 

φρη ν δηθαηνπάξνρνο, λα δεζκεχεηαη απφ ηε ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα ην εμαζθαιίζνπλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα αλαθνηλψζνπλ ζηνλ πειάηε – ην αξγφηεξν θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο – ην φλνκα ηνπ δηθαηνδφρνπ θαη ην γεγνλφο φηη απηφο θαη φρη ν 

δηθαηνπάξνρνο ζπκβάιιεηαη καδί ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί επθνιφηεξα θαη κε ηελ αλάξηεζε επαλάγλσζηεο πηλαθίδαο κε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαηνδφρνπ. Κάηη ηέηνην είλαη ζθφπηκν λα δεηείηαη 

απφ ην δηθαηνπάξνρν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο 

γεληθφηεξεο επνπηείαο πνπ αζθεί ζηελ επηρείξεζε ηνπ δηθαηνδφρνπ. 

ε φηη αθνξά ζηελ επζχλε γηα ειαηησκαηηθά πξντφληα, είλαη εθαξκνζηέα ηα άξζξα 6 

θαη επφκελα ηνπ Νφκνπ 2251/1994 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ», λφκνο 

ελαξκνληζκέλνο κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 84/450/ΔΟΚ. ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ν 

Γηθαηνπάξνρνο παξαγσγφο φζν θαη ν Γηθαηνδφρνο δηαλνκέαο/πξνκεζεπηήο, ελίνηε δε 

κφλν απηφο, επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαηαλαισηέο
44

. 

  

                                                 
44

 Σν Franchising ζηελ Διιάδα: Ιζηνξηθή εμέιημε, δπλακηθή θαη πξννπηηθέο”, Andersen, Arthur, 

Δκπνξηθή Σξάπεδα, Afisorama, ICAP 1998 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – Franchising ζηε Ρνπκαλία 

 

4. Δπελδύζεηο ζηε Ρνπκαλία 

4.1 Λίγα ιόγηα γηα ηηο επελδύζεηο ζηε Ρνπκαλία 

Οη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηεινχλ ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ πφιν έιμεο γηα 

επελδχζεηο θαη, κεηαμχ απηψλ ησλ ρσξψλ, ε Ρνπκαλία θαηέρεη κηα εμαηξεηηθή ζέζε 

ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ. Δπηπιένλ, είλαη αδηακθηζβήηεηα κηα 

ρψξα κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

πινχηνπ θαζψο ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο είλαη άθξσο ειθπζηηθφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηε Ρνπκαλία έρνπλ απμεζεί 

δξακαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ απμεζεί θαηά 600% απφ ην 2000, ζε πεξίπνπ 

13,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 εηζήρζεζαλ λέα 

εξεζίζκαηα γηα ηνπο επελδπηέο: δεκηνπξγήζεθαλ επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ΙΣ θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα ηδηαίηεξα ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο (φπνπ ζπλαληάκε θαη 

ηελ πεξηζζφηεξε αλεξγία), γεγνλφο πνπ έθεξε θαη ζπλερίδεη λα θέξλεη πεξηζζφηεξε 

πξνζηηζέκελε αμία θαη θεξδνθνξία
45

.  

 

4.2 Πξνώζεζε Δπελδύζεσλ 

Σν promo “Δπελδχζηε ζηε Ρνπκαλία” είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο Γηνίθεζεο Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Ρνπκαλίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΞΔ 

ζηε ρψξα. Σν “Δπελδχζηε ζηε Ρνπκαλία” ζπκπιεξψλεη ην θπβεξλεηηθφ έξγν ηνπ 

θξάηνπο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα πξνσζεί ηε Ρνπκαλία γεληθά σο 

έλαλ απφ ηνπο πην πξφζθνξνπο ηφπνπο γηα επελδχζεηο. 
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Η πξσηνβνπιία εζηηάδεηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο επελδπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ παξέρεη ηελ πιαηθφξκα γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ 

νη  επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα απηφ, θαισζνξίδεη φιεο ηηο έξεπλεο θαη είλαη 

εμνπιηζκέλν γηα λα ρξεζηκεχζεη σο πξψην ζεκείν επαθήο κε ηνλ μέλν επελδπηή γηα 

κηα επέλδπζε ζηε Ρνπκαλία. Οη πξψηεο ζπλαληήζεηο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ξνπκαληθή νηθνλνκία θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπδεηήζεσλ γηα ηηο 

ξνπκαληθέο πνιηηηθέο θαη ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο επέλδπζεο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

επαθψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο δπλεηηθνχο 

επελδπηέο κηα ιίζηα επαθψλ κε φιεο ηηο εηαηξείεο ηεο Ρνπκαλίαο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα επελδχζνπλ.  

Δθηφο απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε μέλνπο επελδπηέο, ην “Δπελδχζηε ζηε Ρνπκαλία”  

ιεηηνπξγεί κέζσ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ σο κία θσλή ζηα πιαίζηα ηεο νκνζπνλδηαθήο 

γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ήδε πξνλνκηαθήο ζέζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ηεο ρψξαο. 

Σέινο, κέζσ ηνπ ξφινπ ηνπ δηακεζνιαβεηή ηνπ, ην πξφγξακκα ππνζηεξίδεη επίζεο 

ηνπο δπλεηηθνχο θαη πθηζηάκελνπο μέλνπο επελδπηέο, φζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζην πιαίζην ηεο γξαθεηνθξαηίαο
46

.  
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment_in_Romania 
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4.3 Κίλεηξα Δπελδπηώλ 

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ε Ρνπκαλία έρεη πξνζθέξεη ζηνπο επελδπηέο εμαηξεηηθέο 

απνδφζεηο ηφζν ζηηο επελδχζεηο ζε γε φζν θαη ζε αθίλεηα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ 

κία πξφζθαηε έθζεζε ηνπ νίθνπ Price Waterhouse Cooper (PWC), φπνπ δειψλεηαη 

φηη "H Ρνπκαλία είλαη ην ππ‟ αξηζκφλ έλα κέξνο ηεο Δπξψπεο φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

βγάιεη ιεθηά" θαη κε ηελ πξφζθαηε έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ ΔΔ ην 2007 απηή ε 

ηάζε θαίλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί, κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:   

1. Οη ειθπζηηθέο ρακειέο ηηκέο ζηα αθίλεηα ηεο Ρνπκαλίαο 

Παξά ηε ζπλερή άλνδν ζηηο ηηκέο ηεο γεο θαη ησλ αθηλήησλ, ε αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο 

πξνζθέξεη αθφκα ηηο ειθπζηηθφηεξεο ηηκέο κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ ρσξψλ ζηελ 

ΔΔ. Οη ζηαηηζηηθέο γηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα δείρλνπλ φηη νη ηηκέο ηφζν ηεο γεο φζν 

θαη ησλ θαηνηθηψλ, ζε κεξηθέο πεξηνρέο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηπιαζηαζηεί. Η γε, εηδηθά, 

έρεη απμεζεί κέρξη θαη 5 θνξέο θαη νη εηδηθνί ζπκπεξαίλνπλ φηη ε αγνξά ζα 

αθνινπζήζεη ηελ ίδηα πνξεία θαη ζηα επφκελα πέληε κε  δέθα ρξφληα.  

2. Η επξσπατθή νινθιήξσζε ηεο Ρνπκαλίαο 

Η Ρνπκαλία έγηλε πιήξεο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ ην 2004 θαη πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, 2007. Η ρψξα ζα εηζαγάγεη  επίζεο ην Δπξψ σο επίζεκν 

λφκηζκα. Απηή ε ζεκαληηθή αιιαγή ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε κηα ζπγθξηηηθή 

άλνδν ησλ ηηκψλ ζηε Ρνπκαλία ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ησλ επξσπατθέο ρψξεο. 

Απηνί πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηε Ρνπκαλία, εηδηθφηεξα απηνί πνπ έρνπλ θάλεη 

επελδχζεηο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ζα σθειεζνχλ απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο 

ηηκέο αθηλήησλ θαη ζα απνθνκίζνπλ εληππσζηαθά  θέξδε φηαλ απνθαζίζνπλ λα 

πνπιήζνπλ απηά ηα αθίλεηα.  
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3. Ο ειθπζηηθόο ηνπξηζηηθόο  πξννξηζκόο 

Η Ρνπκαλία γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γλσζηή ζαλ έλαο ειθπζηηθφο θαη αμηφινγνο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Μεηά απφ ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ, ην μέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε Ρνπκαλία 

έρεη απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο  ηεο Ρνπκαλίαο, 

ρεηκεξηλνχο  θαη θαινθαηξηλνχο, πξνζθέξνπλ εγθαηαζηάζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ.  

4. Σνπνζεζία  

Σν Βνπθνπξέζηη, ε πξσηεχνπζα ηεο Ρνπκαλίαο, απέρεη κφιηο 2 ψξεο απφ ην Λνλδίλν 

αεξνπνξηθψο. Η ππνδνκή κεηαθνξψλ αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο.  Σν 

άλνηγκα ησλ λέσλ αεξνδξνκίσλ θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληζρχνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηηο επξσπατθέο επηρνξεγήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ ηζρπξή επίδξαζε 

ζηηο επελδχζεηο αθηλήησλ ζηε Ρνπκαλία.  

5. Οη μέλεο επηρεηξήζεηο επελδύνπλ ήδε 

Σν 2006 παξνπζηάζηεθε ην πςειφηεξν επίπεδν απφ πνηέ ζηηο επελδχζεηο θαη φπσο 

έληνλα πηζηεχεηαη, απηή ε ηάζε ζα ζπλερηζηεί. Η άλνδνο ζηελ άκεζε μέλε επέλδπζε 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, απμάλεη ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο θαη 

πξνζθέξεη επθαηξίεο  θαηάξηηζεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί 

κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα ζηε δηεζλή αγνξά, επεξεάδεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ θαη ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα, πνπ ζα 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβνιή θνξνινγίαο επί ησλ θεξδψλ. Η αχμεζε ζηνπο 

θφξνπο επί ησλ θεξδψλ δηεπθνιχλεη ηελ επαλεπέλδπζε ζε έξγα ππνδνκήο, ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη άιια θνηλσληθά πξνγξάκκαηα.  
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Η απμαλφκελε επεκεξία ηνπ ξνπκαληθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζα αθνινπζήζεη, (ιφγσ ηεο 

ηζρπξήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο) θαη ε έιιεηςε θαηνηθηψλ κέζα ζηηο κεγάιεο πφιεηο 

(έιιεηκκα πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην θαηνηθίεο, απφ ην νπνίν ην 30% είλαη ζην 

Βνπθνπξέζηη), αλαγθάδεη ηα άηνκα λα ςάμνπλ γηα ηδηφθηεηε ζηέγε ζηελ πεξηθέξεηα 

θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηεο γεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλαγθαζηηθά 

κεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ. Άιιεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζθαηα πξνζειθχζεη 

επελδχζεηο αθηλήησλ είλαη νη επαξρίεο ηεο  Dambovita, Ilfov, Prahova θαη ηνπ 

Brasov.  

 

Άιινη ιφγνη γηα λα επελδχζεη θαλείο ζηε Ρνπκαλία είλαη: 

 Η ηζρπξή εηήζηα αχμεζε ζηνπο κηζζνχο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε  

 Σν ρακειφ επίπεδν αλεξγίαο (πεξίπνπ 7,7% ην 2010)  

 Η απμαλφκελε πξνζθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ ζηέγεο – ππάξρνπλ 

ζρεδηαζκνί γηα ηελ εηζαγσγή, ζην άκεζν κέιινλ, πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο  ζηέγεο κέρξη θαη 100% θαη ην γεγνλφο φηη νη δαλεηζκνί 

ζηέγεο ζπλεηζέθεξαλ κφλν 2.4% ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο 

Ρνπκαλίαο ην 2006, (ζε ζχγθξηζε κε ην 44% ζηελ Δπξψπε θαη 60% ζηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία), δείρλνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηζρπξή αλάπηπμε.  

 Η ρακειή θνξνινγία:  16% ηφζν ζηνλ εηαηξηθφ φζν θαη ζηνλ αηνκηθφ θφξν 

εηζνδήκαηνο
47

. 

 

4.4 Σν Franchising ζηε Ρνπκαλία 
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Σν franchising ζηε Ρνπκαλία βξίζθεηαη ζε πιήξε άλζηζε, κε ξεθφξ ην 2004, ρξνληά 

θαηά ηελ νπνία 40 λέεο εηαηξείεο άλνημαλ ζηε ρψξα, μεπεξλψληαο ζε ηδίξν ηα 700 

εθαηνκκχξηα. 

Σν franchising απνηειεί κφιηο ην 7% ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο ηνπ εκπνξίνπ ζηε ρψξα 

θαη παξνπζηάδεη θαηά κέζν φξν έζνδα ηα νπνία αγγίδνπλ ηα 730 εθαηνκκχξηα θαηά 

κέζν φξν. Σα πξψηα ζπζηήκαηα franchise εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, 

ελψ άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90.  

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέβαιιαλ ζε απηή ηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ είλαη νη εμήο: 

 Η γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζηε ρψξα 

 Η απμεκέλε επελδπηηθή θίλεζε απφ ην εμσηεξηθφ 

 Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 Η αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ 

Υάξε ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ην franchise κέζα ζην 2006 παξνπζίαζε κηα 

αλάπηπμε ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε αξηζκνχο κε ην άλνηγκα 5000 

λέσλ θαηαζηεκάησλ, αξηζκφο πεληαπιάζηνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2005. Έηζη 

ζήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 300 εηαηξείεο franchise ζηε Ρνπκαλία, νη νπνίεο 

θαηά θχξην ιφγν αζρνινχληαη κε ην retail θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Απφ απηέο ην 

60% πξνέξρεηαη απφ ηε Ρνπκαλία ελψ ην ππφινηπν 40% απφ ρψξεο φπσο ε Ιηαιία, νη 

ΗΠΑ, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Ιζπαλία, ε Σνπξθία θαη ε Γεξκαλία. 

Σν franchising ζηε Ρνπκαλία ζηεξίδεηαη απφ ην ζχλδεζκν ηεο ρψξαο, ηνλ “Romanian 

Franchise Association” ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε ην 2006. Ο χλδεζκνο πξνζπαζεί λα 

ηζρπξνπνηήζεη ην ζεζκφ ηνπ franchise, λα παξέρεη φιεο πιεξνθνξίεο θαη γεληθφηεξα 

λα ηνλ πξνσζήζεη ρσξίο θεξδνζθνπηθέο βιέςεηο. 
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Κάζε ρεηκψλα ζην Βνπθνπξέζηη πξαγκαηνπνηείηαη ε πην ζεκαληηθή έθζεζε ζηε ρψξα, 

ε επνλνκαδφκελε ROFRANCHIZE, κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ πην ζεκαληηθψλ 

concepts, έηζη ψζηε νη επελδπηέο θαη νη επηζθέπηεο λα έρνπλ ηηο θαιχηεξεο θαη πην 

ζχγρξνλεο επηινγέο ζην ρψξν ηνπ franchising
48

. 

 

4.5 Οη ειιεληθέο επελδύζεηο ζηε Ρνπκαλία 

Mεηαμχ ησλ 5 πξψησλ επελδπηξηψλ ρσξψλ ζηε Ρνπκαλία βξίζθεηαη ε Διιάδα κε 

μέλεο άκεζεο επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 4 δηζ. Δπξψ, ελψ ζηε Ρνπκαλία είλαη 

ελεξγέο πεξηζζφηεξεο απφ 800 εηαηξίεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο.   

Η ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο 

θαη ε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, θπξίσο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο απνηεινχλ ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Φφξνπκ θαη ηεο Έθζεζεο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν ζην 

Βνπθνπξέζηη απφ ην χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ) θαη ην Διιελν-

Ρνπκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Φέηνο, ππνζηεξηθηήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο ήηαλ θαη ε Eurobank EFG, σο κέξνο ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο πνπ 

έρεη αλαπηχμεη κε ηνλ ΔΒΔ.   

Ο πξφεδξνο ηνπ Διιελν-Ρνπκαληθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιίδεο αλέθεξε φηη ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε 

Ρνπκαλία γηα ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2009 αλήιζε ζηα 263,2 εθαη. επξψ. Η ζπκκεηνρή 

ησλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έθηαζε ην 19% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ αλεξρφκελε 

θαη' εθηίκεζε ζηα 50,1 εθαη. επξψ. Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ 
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απφ ηε Ρνπκαλία γηα ην Α' εμάκελν ηνπ 2009 αλήιζε ζηα 202,7 εθαη. επξψ. Η 

ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έθηαζε ζην 11,5% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ, αλεξρφκελε θαη' εθηίκεζε ζηα 23,4 εθαη. επξψ. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο παξέκεηλε ζεηηθφ θαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 κε 

πεξίπνπ 60 εθαη. επξψ ζπλερίδνληαο ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ήδε απφ ην 

2006. Σν 2008 ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ήηαλ ζεηηθφ γηα ηελ 

Διιάδα κε 247,17 εθαη. επξψ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν εκπνξηθφο 

αθφινπζνο ζην ξνπκαληθφ πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε Αιίλ Οπλγθνχξ, νη άκεζεο 

ειιεληθέο επελδχζεηο απφ ην 1991 κέρξη ην 2009 αλέξρνληαη ζε 3 δηζ. επξψ, 

θαηέρνληαο ε ρψξα καο ηε 10ε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηξηψλ ρσξψλ. Αλέθεξε 

φηη νη εγγεγξακκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλέξρνληαη ζε 4.600, ελψ ν θ. 

Σζνπθαιίδεο είπε φηη απφ απηέο ζήκεξα ελεξγέο ζηε Ρνπκαλία είλαη 800 εηαηξίεο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Ράιιεο παλδσλίδεο, βνεζφο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο 

Eurobank, ηφληζε πσο ε Eurobank EFG, ζην πιαίζην ελφο επξχηαηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξσηνβνπιηψλ, έρεη δεζκεπζεί λα ζηεξίμεη έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο πνπ ζα πξνάγεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηελ εμσζηξέθεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ
49

. 

 

4.6 Η αύμεζε ησλ Διιεληθώλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ ζηε 

Ρνπκαλία 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία  πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην Δζληθφ Γξαθείν Δγγξαθήο 

Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ  ηεο Ρνπκαλίαο (ONRC) ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κε αιινδαπή 
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ζπκκεηνρή θαη ηα επελδπζέληα θεθάιαηα παξνπζηάδνπλ κέρξη ηηο 31.12.2009 ηελ 

θάησζη εμέιημε : 

 Ρνπκαληθέο εηαηξείεο κε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ (κέρξη 31.12.2009): 166.728. 

ηηο 31.12.2008 νη εηαηξείεο αιινδαπψλ ζπκθεξφλησλ αλήξρνλην ζηηο 

159.927. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ ξνπκαληθψλ  εηαηξεηψλ κε αιινδαπή ζπκκεηνρή  ζηηο 

31.12.2009 νη 4.697 είλαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. ηηο 31.12.2008 νη 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο  αλήξρνλην ζηηο 4.484. Δμ απηνχ πξνθχπηεη 

φηη – παξά ηελ θξίζε – κέζα ζην 2009 ηδξχζεθαλ 213 λέεο εηαηξείεο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

 Ξέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία κε βάζεη ην θαηαηεζεηκέλν νλνκαζηηθφ 

θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ αιινδαπψλ ζπκθεξφλησλ ζηηο 31.12.2009:  

25,23 δηζ. € (ζσξεπηηθφ ζχλνιν απφ ην 1991 κέρξη θαη 31.12.2008). ηηο 

31.12.2008 ε  αληίζηνηρε αμία ησλ επελδχζεσλ αλήξρεην ζηα  21,72 δηζ.€.  

 Δπελδχζεηο απφ ηελ Διιάδα (ζσξεπηηθφ ζχλνιν απφ ην 1991 κέρξη θαη ηηο 

31.12.2009) κε βάζεη ην θαηαηεζεηκέλν νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηνπο:  

1,37.δηζ. € (έλαληη  654,97 εθ. € 31.12.2008) 

Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζεκείσζαλ – ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ONRC 

κέζα ζην 2009, αλ θαη έηνο νμείαο θξίζεσο - ζεακαηηθή αχμεζε θαηά 720 εθ. € 

(110%). ηελ αχμεζε απηή ζπλέβαιε ε Cosmote (εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Zapp) 

θαη νη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηξάπεδεο, νη νπνίεο ελίζρπζαλ ηελ θεθαιαηαθή 

ηνπο βάζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά ε Διιάδα είλαη κέζα ζην 2009 5
ε
 

ζηε ζεηξά θαηάηαμεο κεηά ηελ Οιιαλδία, Απζηξία, Γεξκαλία θαη Γαιιία (ζηηο 

31.12.2008 ε Διιάδα θαηείρε ηελ 10
ε
 ζέζε). Σν ειιεληθφ κεξίδην ζηηο μέλεο 
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επελδχζεηο αλήξρεην ζηηο 31.12.2009 ζηα 5,45% έλαληη 3,02% ζηηο 

31.12.2008. 

Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία θαηά ηα έηε 2005-

2009 κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ONRC απεηθνλίδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα
50

: 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ                               ΚΑΣΑΣΔΘΔΙΜΔΝΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ (€) 

Έηε  
χλνιν 

Δπηρεηξήζεσλ 

Διιεληθέο 

Δπηρεηξήζεηο 
% 

χλνιν 

Κεθαιαίνπ  

Κεθάιαην 

απφ Διιάδα                           
% 

31.12.2005 119120 3164 2,66 12906836,9   547613,3 4,24 

31.12.2006 131943 3608 2,73 15303061,9   552086,5 3,61 

31.12.2007 147663 4102 2,78 17739208,0   578635,0 3,26 

31.12.2008 159927 4484 2,80 21723640,8   654973,8 3,02 

31.12.2009 166728 4697 2,82 25236251,3 1374757,0 5,45 

Πίλαθαο 2 

                

εκεηψλνπκε φηη απφ ηηο 4697 εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε 

Ρνπκαλία πξαγκαηηθά ελεξγέο είλαη πεξί ηηο 800 έσο 1000. Πνιιέο απφ ηηο ππφινηπεο 

είηε δελ είλαη ελεξγέο είηε έρνπλ ηδξπζεί κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αγνξά νηθνπέδνπ ή 

δηακεξίζκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε ξνπκαληθή λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηέηνηα ηδηνθηεζία 

ζε θπζηθά πξφζσπα παξά κφλν ηελ απφθηεζε δηακεξίζκαηνο ρσξίο ζπκκεηνρή  ζηελ 

ηδηνθηεζία ηεο γεο επί ηεο νπνίαο επξίζθεηαη ην θηίξην. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο (BNR), ηα νπνία 

ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη κε άιιε κεζνδνινγία , επί ηνπ ζσξεπηηθνχ ζπλφινπ ησλ 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία, πνπ αλήξρνλην ζηηο 31.12.2008 ζηα 
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 Σα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ πξνέξρνληαη απφ ην θείκελν: Ισάλλεο Παζράιεο, Γεληθφο χκβνπινο ΟΔΤ 
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48,798 δηζ.€ , ε Διιάδα θαηείρε ζηηο 31.12.2008  κε επελδχζεηο χςνπο 3,154 δηζ. €  

ηελ 6
ε
 ζέζε.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο  ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ην αζξνηζηηθφ ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ 

απφ ηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζήκεξα πεξί ηα 4 δηζ. €. ηηο επελδχζεηο απηέο 

ζπλεθηηκψληαη θαη εθείλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ άιισλ ρσξψλ (θπξίσο 

κέζσ ζπγαηξηθψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κχπξν). ηελ πεξίπησζε απηή ε Διιάδα είλαη 

πηζαλφηαηα 4
ε
 ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ  ζηε Ρνπκαλία. 

Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία θαηά ηα έηε 2004-

2008 κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο (BNR) 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Έηε  

πλνιηθφ χςνο ησλ 

μέλσλ ακέζσλ 

επελδχζεσλ ζηε 

Ρνπκαλία  ζε εθ. € 

Όςνο ησλ ειιεληθψλ 

κέζσλ επελδχζεσλ 

ζηε Ρνπκαλία ζε εθ. € 

Μεξίδην ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ επί ηνπ 

ζπλφινπ  % 

31.12.2004 15,040 1,233 8,2 

31.12.2005 21,885 1,864 8,5 

31.12.2006 34,512 2,680 7,8 

31.12.2007 42,770 3,192 7,5 

31.12.2008 48,798 3,154 6,5 

31.12.2009 Γελ έρνπλ δεκνζηεπζεί  

αθφκε 

Γελ έρνπλ δεκνζηεπζεί 

αθφκε 

Γελ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί αθφκε 

Πίλαθαο 3 

 

Σν θάζκα ησλ θιάδσλ νη νπνίνη έρνπλ απνξξνθήζεη ειιεληθά επελδπηηθά θεθάιαηα 

είλαη επξχηαην. Ιδηαίηεξα εληππσζηαθή θαη νξαηή είλαη ε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηε Ρνπκαλία. Οη 7 ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ζήκεξα πεξίπνπ 900 
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ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηε Ρνπκαλία θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ 10.000 άηνκα. Σν 

Γξαθείν ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ ππνινγίδεη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε Ρνπκαλία  αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 30.000 

άηνκα. Δληππσζηαθή θαη νξαηή είλαη επίζεο ε ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία ζηνλ 

ηνκέα ησλ Σειεπηθνηλσληψλ. Οη κεγαιχηεξεο ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία 

είλαη εθείλε  ηνπ ΟΣΔ (ν νπνίνο θαηέρεη ην 54% ηεο ROMTELECOM ) θαη εθείλε ηεο 

COSMOTE.  

Οη εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη νη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ  ηξάπεδεο 

δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο  θαη έδεημαλ κέζα ζην 2009 αληνρή ζηελ θξίζε. Οξηζκέλεο 

εηαηξείεο φπσο ε COSMOTE ζπλέρηζαλ λα επελδχνπλ, ελψ αξθεηέο ηξάπεδεο 

ελίζρπζαλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε. ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο αθηλήησλ, ν νπνίνο επιήγε πεξηζζφηεξν απφ φινπο, νη ειιεληθέο εηαηξείεο 

πξνέβεζαλ ζε αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαη δείρλνπλ φηη αληέρνπλ ζηελ 

θξίζε. Κηλεηηθφηεηα απφ πιεπξάο Διιήλσλ επελδπηψλ παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν ησλ άιισλ μέλσλ αιιά 

θαη ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ
51
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 – CASE STUDY 

 

 

 

 

5. Μειέηε Πεξίπησζεο - Palmie bistro (Δπηρεηξήζεηο Κνπηξνπιηά) 

Σν 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην πεξηνδηθφ Franchise Business, γηα πξψηε θνξά 

ζηε ρψξα καο, ε πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάδεημε ησλ «Καιχηεξσλ Αιπζίδσλ 

Franchise», πνπ είρε σο ζθνπφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιχηηκεο 

ζπκβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην franchising σο θχξηα 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Σα θαθέ-εζηηαηφξηα Palmie bistro θαηέθηεζαλ εηδηθή ηηκεηηθή 

δηάθξηζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο θεξδίδνληαο ηνλ ηίηιν “The 

Most Loyal Network”.  πσο ππνζηεξίδεη ν θχξηνο Γηψξγνο Κνπηξνπιηάο, Πξφεδξνο 

& Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Palmie bistro, “ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρία θάζε αιπζίδαο franchise είλαη νη μεθάζαξεο ζρέζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο – δηθαηνδφρνπο ηεο. Σφζν ην θέξδνο, φζν θαη ε καθξνρξφληα 

βησζηκφηεηα έξρεηαη κφλν αλ θεξδίδνπλ θαη νη δηθαηνδφρνη”, γεγνλφο πνπ έρεη 

ζπκβάιιεη θαη ζηελ επηηπρία ηνπο
52

. 

 

5.1 Πξνθίι ηνπ Οκίινπ Palmie bistro 

Σα “Palmie bistro” είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ Palmie bistro. Η ηζηνξία ηνπ Οκίινπ 

μεθηλάεη ην 1966, ρξνληά-αθεηεξία, φπνπ θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 
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μερσξηζηψλ γηα ηελ επνρή δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη 

ςπραγσγίαο, βάδνληαο ηε ζθξαγίδα ηεο πνηφηεηαο ζε πνιιά γλσζηά θαη λνζηαιγηθά 

νλφκαηα εζηηαηνξίσλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ηα νπνία έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο 

ηζηνξία ζην αζελατθφ lifestyle
53

. Πνιιά γλσζηά θαη λνζηαιγηθά νλφκαηα εζηηαηνξίσλ 

θαη θέληξσλ ςπραγσγίαο έρνπλ ζεκαηνδνηήζεη ηελ αζελατθή λχρηα θαη φρη κφλν
54

. Σν 

άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαθέ – εζηηαηνξίνπ Palmie bistro, ζηελ πιαηεία Κάξαβει, 

γίλεηαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε, επέθηαζε θαη θαηαμίσζε ηεο 

δπλακηθήο αιπζίδαο κε θαηαζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ πηζηνχο πειάηεο, 

ηθαλνπνηεκέλνπο κε ηελ πνηφηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηηο ινγηθέο ηηκέο θαη ηελ 

εμππεξέηεζε.   

Η εμέιημε απηή ζπλδπάζηεθε αξκνληθά φια απηά ηα ρξφληα θαη κέρξη ζήκεξα, κε ηηο 

αμίεο ηνπ Οκίινπ - πνπ ηεξνχληαη αδηάιεηπηα σο θφξε νθζαικνχ - ζε φηη αθνξά ζηελ 

Τγηεηλή & Αζθάιεηα, ηνλ εβαζκφ, ηελ Απαξάκηιιε Δμππεξέηεζε, ηελ Φπραγσγία 

θαη ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα. ια θαηαηείλνπλ ζηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε, παξέρνληάο ηνπ πξντφληα πνηφηεηαο, ζε ινγηθέο ηηκέο, ζε πεξηβάιινλ πνπ ηνλ 

ζέβεηαη θαη ηνπ πξνζθέξεη θάζε δπλαηφηεηα λα πεξάζεη θαιά. Υσξίο 

ηπκπαλνθξνπζίεο, κεγαιφπλνεο θακπάληεο θαη «επηθνηλσληαθφ ζφξπβν», παξά κφλν 

κε ππμίδα ηελ πνηφηεηα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, ηα Palmie bistro αλαγλσξίζηεθαλ 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη θαζεκεξηλά επηβξαβεχνληαη απφ ηελ πξνηίκεζή ηνπ, 

έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηελ πεπνίζεζε πσο πξφθεηηαη γηα ηελ αιπζίδα εζηίαζεο πνπ 

ηίκηα πξνζθέξεη απηφ πνπ ππφζρεηαη. Γελ είλαη ηπραίν, πσο ην 2009, ηξία πεξίπνπ 

εθαηνκκχξηα πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα Palmie bistro
55

.   
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Σα Palmie bistro απνηεινχλ κία θαζεκεξηλή πξφηαζε γηα θαγεηφ, θαθέ θαη πνηφ, κε 

θαηαζηήκαηα ζε Ννκφ Αηηηθήο, Λνπηξάθη, Καξδίηζα, Ηξάθιεην Κξήηεο, αθφκα θαη 

ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ρνπκαλίαο. Δίλαη θαθέ-εζηηαηφξηα γηα θάζε ψξα, γηα θάζε κέξα, 

γηα φιε κέξα. Δίλαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο. Ιδαληθά γηα έλα γξήγνξν θαθέ πξηλ ηε 

δνπιεηά ή κεηά ηα ςψληα, γηα έλα απνιαπζηηθφ ζλαθ, γηα θνπβέληα κε θίινπο, γηα 

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, γηα έλα ειαθξχ θαη πγηεηλφ γεχκα ην κεζεκέξη, γηα έλα 

δείπλν, γηα πνηφ. Έρνπλ πνηφηεηα ζηε γεχζε, επγεληθφ θαη γξήγνξν ζέξβηο θαη 

πξνπάλησλ πξνζηηέο ηηκέο. 

Νεαληθνί κε αλάιαθξε θαη θηιηθή αηκφζθαηξα, ρψξνη άλεηνη θαη δεζηνί. Σν θάζε 

θαηάζηεκα έρεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ραξαθηήξα κα φια πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα 

πνηφηεηα θαη γεπζηηθή απφιαπζε. ήκα θαηαηεζέλ ν θνίληθαο πνπ δηαθνζκεί φια ηα 

Palmie bistro.  

ηα Palmie bistro, ηε κεγαιχηεξε ειιεληθή αιπζίδα ζην είδνο ηεο,  θάζε πειάηεο 

απνιακβάλεη πςειή πνηφηεηα θαγεηνχ, πνηνχ θαη ππεξεζηψλ ζε πξνζηηέο ηηκέο θαη ζε 

πεξηβάιινλ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αηζζεηηθή θαη ην ραξαθηήξα θάζε θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Οκίινπ.   

 

5.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Οκίινπ 

Οη «Δπηρεηξήζεηο Κνπηξνπιηά» μεθίλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ην 1966. Η θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε εζηηαηνξίσλ θαη 

λπρηεξηλψλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο γλσζηά κε ηηο ηξέρνπζεο επσλπκίεο: 

 Palmie bistro 

 Kingdom 

 Dekko 
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Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2001 μεθίλεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο “ρνιήο Δζηηαηνξηθψλ 

πνπδψλ Palmie”. Σν επηέκβξην ηνπ 2006, ε επσλπκία άιιαμε ζε “Palmie 

Academy” κε ζηφρν λα είλαη πην εχερε θαη εκπνξηθή. 

Σν 2003 αγνξάζηεθε κηα έθηαζε ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Απιψλα Αηηηθήο, 

23.000η.κ. γηα ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθήο κνλάδαο θαγεηνχ κε νλνκαζία Palmie 

Catering. 

Η επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη απφ ηελ απμεκέλε γλψζε θαη θίλεζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα θαη ε ζρνιή. Βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο 

απνηέιεζε ν έγθαηξνο πξνζαλαηνιηζκφο ζηα trends ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην θαιά 

νξγαλσκέλν management, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ απιή παξάζεζε ησλ 

επηηπρεκέλσλ νλνκάησλ – concept πνπ φινη γλσξίδνπκε: 

 1966:    Μπαξ ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο «Βπδάληην, Άηιαο θαη Μαξίηα» 

 1970:    Δθκεηάιιεπζε ηνπ «Αζιεηηθνχ Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο» 

 1971:    «Αρίιιεηνλ» ζην Λνπηξάθη 

 

Night Club ζηελ παξαιία ηεο Βνύιαο 

 1979: Le Grand Foyer  1980-85:   San Lorenz  1985-86:   Prison 

 1986-88:   Δηξεληθφο  1988-89:   Bora - Bora  1989-90:   Mercedes 

 1990-91:   Empire  1991-92:   Ballet  1992-93:   Βπζφο 

 1993-94:   Must  1994-95: Must - Davidoff  95-97:   Βαξειάδηθν 

 1997-98:   Captain - Hook  1998-00:   Prime  2000-01:   Envy 

 2001-03:   Destijl  2003-07:   Galea  2007-08:   Guzel 

 2008-09:   Room  2009-2010: Kingdom  
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5.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ησλ Palmie bistro 

Η αιπζίδα Palmie bistro ηδξχζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, (κε ηελ 

επσλπκία Le Palmier) θαη ζήκεξα ζπκπεξηιακβάλεη 21 θαηαζηήκαηα απαζρνιψληαο 

πάλσ απφ 300 άηνκα πξνζσπηθφ. 

Σελ πξψηε δεθαεηία κεηά ην ιαλζάξηζκα ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή ζε έλα επξχ ειηθηαθφ θνηλφ. ηελ πνξεία ε εκθάληζε αληαγσληζηηθψλ 

πξνηάζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο κε πεξηζζφηεξν απνθξπζηαιισκέλε πξφηαζε ζηνπο 

θαηαλαισηέο (consumer proposal) απφ πιεπξάο concept (café, café-bar, café-

restaurant, fast-food θιπ.) ζε ζπλδπαζκφ κε αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε επίπεδν 

lifestyle, εμνπδεηέξσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην «ραξαρηήξα» πνπ ζην παξειζφλ 

απνηεινχζε ηνπηθά, ηζρπξφ πφιν έιμεο. 

Έηζη, ην 1998 άλνημε ην πηινηηθφ θαηάζηεκα ζηε φισλνο θαη Μαζζαιίαο φπνπ 

αληηπξνζψπεπζε ηελ κεηαηξνπή ηνπ concept ησλ θαηαζηεκάησλ απφ θαθέ - 

εζηηαηφξηα ζε Bistro. Έθηνηε, αθνινχζεζαλ νη αλαθαηλίζεηο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

θαη ηα αλνίγκαηα  θαηλνχξησλ Bistro ζε λέεο πεξηνρέο. 

Σνλ Μάην ηνπ 2001, ν φκηινο ζηελ πνξεία ηεο νινθιήξσζεο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ θαηαιήγεη ζην ζήκα Palmie bistro (ην Palmie ρσξίο ην r). Δπίζεο, 

ηα ρξψκαηα ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο είλαη ην κπνξληφ, ην πξάζηλν, ην πνξηνθαιί θαη 

ην άζπξν. Η δηακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζήκαηνο έγηλε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Tradelink (ζπγαηξηθή ηεο Spot Thomson) θαη ηελ Βξεηαληθή 

εηαηξία BDGMcColl.  

Σν θαηλνχξην ζήκα δηακνξθψζεθε κε ην ζθεπηηθφ λα είλαη δπλαηφ θαη λα βνεζήζεη 

ζηελ επάλδξσζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο. Μέρξη ηψξα ζηνλ ρψξν ησλ εζηηαηνξίσλ θαη 

λπρηεξηλψλ θέληξσλ, ε θήκε ηνπ νλφκαηνο «Κνπηξνπιηά» είλαη δπλαηή θαη κε θχξνο. 
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ηφρνο είλαη απφ εδψ θαη πέξα λα ρηηζηεί ε θήκε ησλ Palmie bistro θαη απηφ ζα γίλεη 

θαηαξρήλ κε ηηο θαιέο ηηκέο, ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σα 

ζηειέρε επίζεο ησλ Palmie bistro γηα λα νηθνδνκήζνπλ, λα πξνσζήζνπλ θαη λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηε θήκε ηεο εηαηξίαο ηνπο πξέπεη: 

a. Να δηακνξθψζνπλ εληαία ηαπηφηεηα (πξνζπάζεηα πνπ ήδε έγηλε) 

b. Να αλαδείμνπλ πεξηεθηηθέο θαη ζπγθξνηεκέλεο εηθφλεο (ηψξα ρηίδεηαη) θαη  

c. Να κεηαθέξνπλ ηηο εηθφλεο απηέο ζην θνηλφ κέζσ ησλ ΜΜΔ. 

Η κεηξηθή εηαηξία ησλ «Palmie bistro» είλαη ε Palmie A.E. φπνπ θαη εθκεηαιιεχεηαη 

ην ζήκα ηεο αιπζίδαο «Palmie bistro» θαη έρεη αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ππαξρφλησλ Bistro κε θαλνληθή ζχκβαζε δσδεθαεηίαο.  

Σν 2010 έθιεηζαλ δχν πεηπρεκέλα θαηαζηήκαηα ιφγσ ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ 

franchise θαη ησλ ελνηθίσλ απηφ ηεο φισλνο θαη Μαζζαιίαο θαη Ν. Φηιαδέιθεηαο. 

ηφρνο είλαη λα βξεζνχλ ζχληνκα λένη ρψξνη γηα λα αλνίμνπλ πάιη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο Palmie bistro. Σέινο, αλαπηπμηαθνί ζηφρνη απνηεινχλ ε Χαλκίδα, η 

Θεζζαλονίκη, η Λαμία και η Λάριζα, όζον αθορά ηην επέκηαζη ζηα πλαίζια ηης 

τώρας, όπως και η Κύπρος και οι Βαλκανικές τώρες, όζον αθορά ηη διεθνή 

επέκηαζη. 

 

5.4 Όξακα - ηόρνο ηεο εηαηξίαο 

5.4.1 Όξακα 

“Κάζε θαηάζηεκά καο ζα γίλεη «ην ζηέθη» ηεο παξέαο, πνπ ζα κπνξνύλ νη θίινη λα 

ζπλαληηνύληαη θάζε ώξα ηεο εκέξαο. 

 Θα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο ζε θάζε γεηηνληά, πόιε ηεο Διιάδνο. 
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 Θα είλαη θνζκηθό, δηαρξνληθό, κε πνηθηιία ζηηο γεύζεηο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πηάησλ θαη 

πάληα ζε πνιύ αληαγσληζηηθή ζρέζε πνηόηεηαο – πνζόηεηαο - ηηκήο (value for money). 

Θα είλαη ην ηδαληθό κέξνο γηα έλα γξήγνξν θαθέ ην πξσί πξηλ ηελ δνπιεηά, γηα έλα 

ειαθξύ γεύκα ην κεζεκέξη ή κεηά ηα ςώληα θαη γηα έλα πινύζην δείπλν καδί κε πνηό γηα 

όιν ην βξάδπ.  

Θα είλαη ην κέξνο ζην νπνίν όπνηα ζηηγκή θαη αλ παο, ζίγνπξα ζα ζπλαληήζεηο θίινπο 

θαη γλσζηνύο.” 

 

5.4.2 ηόρνο 

Ο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Να δεκηνπξγεζεί αιπζίδα θαηαζηεκάησλ “Palmie bistro”, πνπ ζα αλαπηπρζεί 

δπλακηθά, ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο θαη κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, 

θζάλνληαο ηα 50 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015. 

 Να δηαζέηεη κηα μερσξηζηή εηαηξηθή ηαπηφηεηα ψζηε ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

αιπζίδαο λα απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πεξηνρή πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 Να ελδπλακσζεί ε θήκε ηεο εηαηξίαο θαη φπνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, λα δεκηνπξγήζεη ππεξαμίεο θαη λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η θήκε ζα επηθνηλσλεζεί κέζσ ηνπ 

ηκήκαηνο marketing. 

 Σα θαηαζηήκαηα ηεο λα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «αλαπαξάγνληαη» 

εχθνια, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλάπηπμε ηεο αιπζίδαο κε 

franchising. 
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 Να δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο ηχπνη θαηαζηεκάησλ κε θφζηνο επέλδπζεο πνπ ζα 

θπκαίλεηαη απφ 200.000 έσο 500.000 επξψ. 

 Να δεκηνπξγεζεί ηζρπξφ awareness ηεο αιπζίδαο θπξίσο αλάκεζα ζε ειηθίεο 

22-40. 

 Σα θαηαζηήκαηα λα επηηπγράλνπλ απνδφζεηο (ROI) 27% θαη payback period 

ζηα 4 ρξφληα. 

 Να «ελζσκαηψζνπλ» ηελ κφδα κέζα ζε έλα δηαρξνληθφ εζηηαηφξην πνπ ζα 

πξσηνπνξεί θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εμειίμεηο θαη ηα θνηλσληθά δξψκελα κέζα 

απφ κνπζηθή, πξνβνιέο θιπ. 

 Οη αμίεο ηνπο λα νξηνζεηεζνχλ θαη λα ηεξνχληαη σο θαηεπζπληήξηνο άμνλαο 

ηελ φιε επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπο. 

 

5.5 Παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Palmie bistro ζήκεξα 

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο αιπζίδαο Palmie bistro παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4. O 

κηινο έρνληαο θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηφζν ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ηελ 

πνηφηεηα, ηελ πνηθηιία θαη ηηο πξνζηηέο ηηκέο, φζν θαη ησλ ππνςεθίσλ επελδπηψλ, γηα 

ηελ πξφηαζε franchise πνπ πινπνηεί θαη δεκηνπξγεί πγηείο θαη πξνζνδνθφξεο 

επηρεηξήζεηο, δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή 21 θαηαζηήκαηα ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Αηηηθή, 

Λνπηξάθη, Καξδίηζα, Ηξάθιεην Κξήηεο θαη ην πξψην θαηάζηεκα εθηφο Διιάδνο ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ρνπκαλίαο
56

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην χςνο 

ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο πσιήζεσλ ηνπο αλήιζε ην  2009 ζε 15.800.000 επξψ. 
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Σα Palmie bistro ήκεξα 

Αξηζκόο θαηαζηεκάησλ Καηαζηήκαηα Κύθινο Δξγαζηώλ 2009 

21 Caravel 15.800.000 € 

 Βνχια  

 Κεθαιάξη  

 Πιαηεία Βηθησξίαο  

 Ίιηνλ – Escape Center   

 Βξηιήζζηα  

 Ν. Ηξάθιεην  

 Μαξνχζη – The Mall Athens   

 Μαξνχζη – Avenue  

 Λεσθ. πγγξνχ –  Star City  

 Λνπηξάθη  

 Village Park Ρέληε  

 Αγ. Παξαζθεπή  

 Ν. Ισλία  

 N. Μάθξε  

 Μπνπξλάδη  

 Πεηξαηάο – Ληκάλη  

 Πφξην Ράθηε  

 Καξδίηζα – Olympia Mall  

 Ηξάθιεην Κξήηεο – Talos Plaza  

 Ρνπκαλία Bucurest   

Πίλαθαο 4 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα, ε δηάθξηζε ηνπο ζε εηαηξηθά θαη θαηαζηήκαηα 

franchise έρεη σο εμήο
57

: 

 

 

Αξηζκόο Καηαζηεκάησλ 

Δηαηξηθά 2 

 

Franchise 
19 

ύλνιν 21 

Πίλαθαο 5 

 

Σέινο, ε κεηνρηθή ζχλζεζε εηαηξίαο (πίλαθαο 6) βιέπνπκε φηη απνηειείηαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (90%) απφ ηελ off-shore εηαηξία Palegio S.A. θαη απφ ηνπο 

κεηφρνπο Γεψξγην θαη Αιεμάλδξα Κνπηξνπιηά νη νπνίνη θαηέρνπλ ην ππφινηπν 10% 

(απφ 5% έθαζηνο) θαη νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη θαη ηε δηνίθεζε ηεο. 

 

Πίλαθαο 6 
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Πεγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα: www.franchise-success.gr 

Πίλαθαο 6  
            Μέηνρνο                Πνζνζηό 

Μεηνρηθή 

ύλζεζε 

Palegio S.A. 90% 

Γεψξγηνο Κνπηξνπιηάο 5% 

Αιεμάλδξα Κνπηξνπιηά 5% 
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5.6 Ση νδήγεζε ζηελ επηηπρία 

Σα θαθέ-εζηηαηφξηα Palmie bistro, δεκηνχξγεζαλ ηνκή ζηελ ειιεληθή αγνξά. Μέρξη 

ηφηε γηα λα απνιαχζεη θαλείο έλα φκνξθν πεξηβάιινλ θαη έλα πνηνηηθφ θαγεηφ έπξεπε 

λα πιεξψζεη πνιιά ρξήκαηα ζηα “εζηηαηφξηα πνιπηειείαο”. Σα Palmie bistro 

πξνζέθεξαλ ινηπφλ έλα φκνξθν πεξηβάιινλ, πνηνηηθή εμππεξέηεζε, εχγεζην πξντφλ 

ζε ηδηαίηεξα πξνζηηέο ηηκέο. Έθηνηε δεκηνχξγεζαλ δνκέο θαη νξγάλσζε πνπ ιίγεο 

αιπζίδεο δηαζέηνπλ. Σα Palmie bistro είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο αιπζίδεο ζην 

ρψξν ηεο εζηίαζεο. ια απηά ηα ρξφληα νη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο επέλδπζαλ θαη ην 

concept δνθηκάζηεθε. Γεκηνπξγήζεθαλ θεξδνθφξα θαηαζηήκαηα θαη ε εηαηξία 

νξγαλψζεθε ζε φια ηα επίπεδα. Η εμέιημε ησλ αλζξψπσλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο είλαη 

ην πάγην κέιεκα ηεο εηαηξίαο
58

. 

Η Palmie bistro, είλαη ε κφλε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ πνπ δηαζέηεη δηθή ηεο ρνιή 

Δζηηαηνξηθψλ πνπδψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

ηεο ηερλνγλσζίαο, ζηνπο Franchisees θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο. Δπίζεο, ζπνπδαίν 

πιενλέθηεκα ησλ θαθεζηηαηνξίσλ Palmie bistro είλαη ην κίγκα ηνπ θαηαιφγνπ πνπ 

δηαζέηνπλ. Καζψο ππνζηεξίδεηαη πιήξσο θαη ην θαθέ θαη ην εζηηαηφξην, κεηψλνληαη 

ζεκαληηθά νη «λεθξέο ψξεο» ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σέινο, ε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, ε 

ππνζηήξημε ζε φια ηα επίπεδα, θαη ε απνιχησο θαζαξή ζρέζε απνηεινχλ ηα ερέγγπα 

γηα ηελ δεκηνπξγία επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ν κηινο έρεη δεκηνπξγήζεη δνκέο ζε φια ηα επίπεδα ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ε εηζαγσγή θάζε λένπ θαηαζηήκαηνο ρσξίο δπζθνιία, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ 

πνιχρξνλε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ κε ζπλζήθεο θαη ζπζηήκαηα 

franchise. Η εηαηξία έρεη λα παξνπζηάζεη έλα πιήξεο πξφγξακκα ζηε δηνίθεζε, ηελ 
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Palmie Academy θαη ηα θαηαζηήκαηα, φπνπ ν θάζε εξγαδφκελνο γλσξίδεη αθξηβψο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη έηζη ζπλνιηθά επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ 

έξεπλα, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε
59

. 

Οη εκπλεπζηέο ησλ Palmie bistro ππνζηεξίδνπλ φηη “νη άλζξσπνη ηνπο είλαη ε δχλακε 

ηνπο”. Η εηαηξία έρεη θηλεηήξην κνριφ ιεηηνπξγίαο ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο λένπο 

αλζξψπνπο, ηφζν ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο φζν θαη ζηα θαηαζηήκαηα, κε πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζην ρψξν ζηεο καδηθήο εζηίαζεο. Η 

Γηεχζπλζε Marketing, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη ε Γηεχζπλζε Γηθηχνπ είλαη, εηδηθά 

ηνλ πξψην θαηξφ, δίπια ζην λέν ζπλεξγάηε γηα θάζε ζηήξημε θαη βνήζεηα πνπ ζα 

ρξεηαζηεί. 

Έλαλ αθφκα παξάγνληα επηηπρίαο, ν νπνίνο θαη θαζηζηά εμειίμηκε ηελ αιπζίδα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ζπλεξγάηεο σζνχληαη λα παξνπζηάδνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ 

κέζσ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ λέεο ηδέεο γηα ην θαγεηφ, ην ζέξβηο θαη ηε ιεηηνπξγία, ψζηε 

εθείλεο πνπ ζα μερσξίζνπλ σο επηηπρείο λα εληαρζνχλ θαη ζην ζχζηεκα. Η απφθαζε 

ηνπ Οκίινπ γηα αλάπηπμε κε ηε κέζνδν Franchising,  ζηεξίρζεθε ζε επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο, πνπ πηζηνπνίεζαλ φηη ην ζχζηεκα Franchise ησλ Palmie bistro κπνξεί θαη 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί, δηφηη ην απνδέρεηαη θαη ην δεηά ν θαηαλαισηήο, αιιά θαη γηαηί 

έρεη κεγάιεο απνδφζεηο θαη θεξδντθαλφηεηα. 

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεθζνχλ θαη πέληε βαζηθνί θαλφλεο-αμίεο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο κέρξη ηψξα επηηπρίαο ηεο αιπζίδαο: 

1. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα 

2. εβαζκφο 

3. Απαξάκηιιε Δμππεξέηεζε 
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4. Φπραγσγία 

5. Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

5.7 Σα Palmie bistro θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

Ο θιάδνο ηεο εζηίαζεο φπσο θαη φινη νη θιάδνη έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε. 

πλεπψο, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην 2009 ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, ηα Palmie bistro έθαλαλ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα ηεο δηεζλνχο ηνπο 

επέθηαζεο. Ο θχξηνο Υξήζηνο Κνπηξνπιηάο, δηεπζπληήο Marketing ηνπ Οκίινπ 

Palmie bistro, εμεγεί: 

 “Κξίζε πεξλνχλ εθείλνη πνπ εμαθνινπζνχλ λα βιέπνπλ ηνλ πειάηε σο κία απιή 

νηθνλνκηθή κνλάδα, πνπ άθξηηα ζα εμαθνινπζεί λα δαπαλά ρξήκαηα γηα ακθίβνιε 

πνηφηεηα πξντφλησλ, ρσξίο εμππεξέηεζε θαη κε απαγνξεπηηθφ θφζηνο. Οη αληηιήςεηο 

φκσο άιιαμαλ. Ο θάζε θαηαλαισηήο πιένλ επηιέγεη, θξίλεη, επηβξαβεχεη ή 

απνξξίπηεη”. 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ 

εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θαη ε κάρε δίλεηαη ζε ζεκεία φπσο ε ηηκή, ε 

πνηφηεηα, ην κελνχ θαη ην brand name. χκθσλα κε θιαδηθή έξεπλα ηεο Hellastat, κε 

βάζε ηα πξψηα δηαζέζηκα απνηειέζκαηα ηνπ 2008, δηαπηζηψλεηαη κέηξηα αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ζηνλ θιάδν 3% (αζξνηζηηθά αχμεζε θαηά 7,8%), κε κεγάιε κέζε κείσζε ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ θαηά 18% (αζξνηζηηθά σζηφζν δελ μεπεξλά ην -2%). 

Η Hellastat δηαπηζηψλεη φηη ν θιάδνο αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κέζσ ηνπ franchise θαη, σο πξνο ηηο πξννπηηθέο ηνπ, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά αλζεθηηθφο 

ζηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμή ηνπ 

ηα επφκελα ρξφληα, αιιά κε κηθξφηεξνπο ξπζκνχο. 
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Απφ ηε κειέηε, φπνπ αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 225 θαηαζηεκάησλ θαη 

αιπζίδσλ, πξνθχπηεη φηη ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ κεηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο, πνπ εθηηκάηαη ζε 60%. Σν ιεηηνπξγηθφ θαη θαζαξφ πεξηζψξην δηακνξθψλεηαη 

ζε ρακειά επίπεδα, 6,7% θαη 2,1% αληίζηνηρα, κε ηάζε ειαθξηάο ππνρψξεζεο ηελ 

ηειεπηαία 3εηία. Ο βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δηακνξθψλεηαη ζην 11% 

επί ησλ πσιήζεσλ, ελψ ε ηθαλφηεηα θάιπςεο ηφθσλ απφ ιεηηνπξγηθά θέξδε μεπεξλά 

ηηο 6 θνξέο. 

πσο δηαπηζηψλεη ν Γηψξγνο Κνπηξνπιηάο, πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

Palmie bistro, ίζσο ηψξα λα είλαη πην εκθαλείο νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ιφγσ ησλ 

θνξησκέλσλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ. “Πξέπεη ε 

αγνξά λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ακπληηθνχο ηεο κεραληζκνχο. Σφζν ζην λα δηαηεξήζεη 

πςειά ηελ πνηφηεηα, φζν θαη λα ''ηηζαζεχζεη'' ηελ νπνηαδήπνηε άλνδν ησλ ηηκψλ. Η 

ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ έρεη πιένλ αιιάμεη θαη απηφ πξέπεη λα ην 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φινη φζνη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο. Ο 

θαηαλαισηήο έγηλε πιένλ απαηηεηηθφο, δηεθδηθεί ηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο/ηηκήο 

θαη δελ δηζηάδεη λα «ηηκσξήζεη» ηηο κνλάδεο εθείλεο πνπ ίζσο δηαπλένληαη απφ 

αληηιήςεηο ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ θαη ζε φηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο θαη ζε φηη 

αθνξά ζηηο ηηκέο θαηαιφγνπ. Μέλεη λα δνχκε αλ ηα κελχκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 

απνθσδηθνπνηήζεθαλ ζσζηά ή ζα θηάζνπκε ζην επηέκβξε κεκςηκνηξψληαο φηη ε 

θξίζε καο βξήθε απξνεηνίκαζηνπο”. 

Δηδηθά γηα ηελ πνξεία ηεο αιπζίδαο Palmie bistro, ν θ. Κνπηξνπιηάο εκθαλίδεηαη 

αηζηφδνμνο, επηζεκαίλνληαο ηε δηαξθή άλνδν ηεο επηζθεςηκφηεηαο (2,5 εθαη. πειάηεο 

ην 2008, αχμεζε 9,5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο) θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζεξβηξηδφκελσλ γεπκάησλ (1,2 εθαη. ην 2008 κε αχμεζε 14%). Οη πσιήζεηο ην 2008 

έθιεηζαλ ζηα 16 εθαη. επξψ, κε αχμεζε 11%, ελψ ην 2009 έθιεηζαλ ζηηο 15.800.000€, 
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κε κείσζε κφιηο 1,25%, πνζνζηφ πνπ ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζεσξείηαη 

κάιινλ αζήκαλην. 

Οη κνλάδεο εθείλεο νη νπνίεο έθαλαλ θαη θάλνπλ κηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε, 

δηαηήξεζαλ ην πειαηνιφγηφ ηνπο θαη εθάξκνζαλ κηα ξεαιηζηηθή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, φπσο είλαη ε κνλάδα εζηίαζεο Palmie bistro, θαηάθεξαλ λα κελ 

επεξεαζηνχλ ηφζν πνιχ απφ ηελ θξίζε. 

Ο κηινο πηζηεχεη πσο θάζε θξίζε κπνξεί λα γίλεη απαξρή γηα επηηάρπλζε 

πξνζπαζεηψλ, αλαπηπμηαθή ινγηθή θαη ζηξαηεγηθά κειεηεκέλεο θηλήζεηο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ 

θαη κε πεπνίζεζε φηη ηα Βαιθάληα απνηεινχλ κηα αλαπηπζζφκελε αγνξά κε κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο, αιιά θαη θνπιηνχξα παξφκνηα κε ηελ ειιεληθή, 

δεκηνπξγήζεθε, ελφςεη θξίζεο ην πξψην Palmie bistro εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ ζην 

Βνπθνπξέζηη ηεο Ρνπκαλίαο
60

. 

 

 

5.8 Σν Franchise ζηα Palmie bistro 

“Η ηζρύο ελ ηε ελώζεη...” 

πσο ζε θάζε θιάδν, έηζη θαη ζηελ εζηίαζε, ηα κεγαιχηεξα έζνδα αιιά θαη ηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη επηηπρία έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα 

κεγάιε αιπζίδα. Άιισζηε, γεληθφηεξα απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο φηη ην 65% ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απηφλνκα, νδεγνχληαη ζε νηθνλνκηθφ 

καξαζκφ θαη θιείζηκν κέζα ζε κηα πεληαεηία. Αληίζεηα, ηα θαηαζηήκαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζε κηα αιπζίδα έρνπλ βησζηκφηεηα ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 97%. 
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χκθσλα κε άιιε έξεπλα, θαίλεηαη φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζε πνζνζηφ 67%, 

πξνηηκάεη ηα επψλπκα θαηαζηήκαηα. Άιισζηε, φπνηνο εληαρζεί ζε κηα αιπζίδα, 

απνιακβάλεη φιεο ηηο ζπλζήθεο κηαο απηφλνκεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηα πξνλφκηα 

κηαο κεγάιεο εηαηξίαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αιιαγή λννηξνπίαο ζηε ρψξα καο θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ζηξέθνληαη ζην franchising. Σν franchising αληηθαηνπηξίδεη 

ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιν ηνλ θφζκν. ηαλ θξάηε 

ελψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζπλνκνζπνλδίεο ή φηαλ θνινζζηαίεο επηρεηξήζεηο 

ζπγρσλεχνληαη είλαη αδχλαηνλ λα κελ επεξεαζηεί αθφκα θαη ζηελ Διιάδα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεδίν.  

Παξφιν πνπ ν Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο δηαζέηεη απίζηεπην δπλακηζκφ, δελ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηηο επηρεηξήζεηο ή δελ έρεη ηα θεθάιαηα 

γηα κία απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Γη‟ απηφ, ζηελ Palmie Α.Δ. ην 

franchising, πινπνηείηαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο θαη πξνζθέξεηαη 

ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ελψ παξάιιεια δχλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επελδπηή λα 

αζρνιείηαη αλαπφζπαζηνο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη 

ζεκαζία θαη ν πξέπνλ ζεβαζκφο ζηνλ θάζε ζπλεξγάηε - franchisee, ιακβάλνληαο 

πξνζεθηηθά ππφςε ηε γλψκε ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ ζε ηξέρνληα πξνβιήκαηα αιιά 

θαη γεληθψο ζε ζέκαηα franchise
61

. 

Η θπξία Αιεμάλδξα Κνπηξνπιηά, αλαπιεξψηξηα Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ησλ Palmie 

bistro ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

“To franchising είλαη έλαο ηξφπνο αλάπηπμεο ζηα Palmie bistro θαη πηζηεχνπκε ζε 

απηφ ην ζεζκφ δηφηη πηζηεχνπκε ζηελ έλσζε αλζξψπσλ θαη φρη θεθαιαίσλ. Σα 

θεθάιαηα βξίζθνληαη, φκσο νη άλζξσπνη πνπ ζα επελδχζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπ ζα 
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λνηαζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηελ επηηπρία ηνπ 

θαηαζηήκαηφο ηνπο. Δπίζεο, ζηελ αλάπηπμε εθηφο Αζελψλ, νη άλζξσπνη είλαη απηνί 

πνπ καο καζαίλνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη ηελ θνπιηνχξα θάζε πεξηνρήο. Έηζη 

γίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ζην concept καο.” 

 

5.9 Ση πξνζθέξεη ην παθέην franchise ησλ Palmie bistro 

ινη γλσξίδνπκε πσο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο. ηελ 

ηξηεηία, ην 60% ησλ κεκνλσκέλσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα 

ηεο εζηίαζεο αιιά θαη γεληθφηεξα, αιιάδνπλ ρέξηα ελψ ζηελ πεληαεηία ην πνζνζηφ 

απηφ θηάλεη ην 85%. Franchise ινηπφλ, αιιά κε πξνδηαγξαθέο … Palmie bistro! 

ε φζνπο εκπηζηεχνληαη ην φλνκα Palmie bistro παξέρνληαη ππνζηήξημε, γλψζε, 

εθπαίδεπζε, εγρεηξίδηα, ππνδνκή, δπλαηφηεηα παξάδνζεο ην θαηάζηεκα «κε ην θιεηδί 

ζην ρέξη», δπλαηφηεηα εμεχξεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, δηαθήκηζε, γξήγνξε απφζβεζε θαη δνθηκαζκέλν concept πνπ δηαξθψο 

εμειίζζεηαη θαη επεθηείλεηαη.  

Ο κηινο πξηλ πεξάζεη ζην franchising δνθίκαζε ην concept γηα πνιιά ρξφληα, 

επέλδπζε ζ‟ απηφ, ην βειηίσζε θαη φηαλ ζεψξεζε φηη κπνξεί λα ζηαζεί ζηελ αγνξά 

άξρηζε ηελ αλάπηπμε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζηακάηεζαλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. 

Οη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηνπο franchisees είλαη: “Σεξήζηε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηα εγρεηξίδηα πνπ ζαο 

παξαδψζακε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα έρεηε απνηειέζκαηα”. 

ην franchising ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν είλαη ε επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηελ 

νπνία πξνζθέξεη ε εηαηξία ζηνλ ππνςήθην επελδπηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη 
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δηαζέηεη έλα αληαγσληζηηθφ concept, φηη είλαη κεζνδηθή, ιεηηνπξγεί κε πξφγξακκα, 

ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθή θαη ηέινο, φηη είλαη θνληά ζηνλ franchisee θαη ηνλ 

ππνζηεξίδεη ζε θάζε ηνπ βήκα
62

.  

 

5.10 Η επέθηαζε ησλ Palmie bistro ζηε Ρνπκαλία 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, αλαθνηλψζεθε ε ππνγξαθή ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο κε ηελ 

εηαηξία Milomel RO (εηαηξία ηνπ ίδηνπ νκίινπ αλαπηχζζεη ζηελ Διιάδα ηα 

Applebee‟s) γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο Palmie bistro ζην 

Βνπθνπξέζηη. Οθηψ κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ινχιην ηνπ 2009, ην πξψην Palmie bistro 

άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζηελ Ρνπκαλία φπνπ ην θνηλφ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ππνδέρηεθε 

κε ελζνπζηαζκφ ηελ λέα πξφηαζε απφ ηελ Διιάδα.  

Έηζη, ην 20o Palmie bistro ηεο αιπζίδαο ησλ θαθέ-εζηηαηνξίσλ, ιεηηνπξγεί ζην 

Bucharest Mall, ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ θέληξν ηεο ξνπκαληθήο πξσηεχνπζαο θαη 

θέξδηζε ηηο εληππψζεηο κε ην πξνζεγκέλν design, ηελ πνηθηιία ηνπ κελνχ, ηελ άςνγε 

πνηφηεηα, αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξα δειεαζηηθέο ηηκέο ηνπ.  

Ο Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ ησλ Palmie bistro Υξήζηνο Κνπηξνπιηάο, κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο Palmie bistro εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο καο δήισζε ηα εμήο:  

«Αηζζαλόκαζηε ηδηαίηεξα πεξήθαλνη πνπ ηα ειιεληθά εκπνξηθά ζήκαηα επεθηείλνληαη 

ζηα Βαιθάληα, κηα αλαπηπζζόκελε θαη δπλακηθή αγνξά κε πνιιέο νκνηόηεηεο κε ηελ 

ειιεληθή. Η πνιηηηθή franchise πνπ εθαξκόδεη ν Όκηιόο καο, θεξδίδεη επελδπηέο όρη 

κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη εθηόο ζπλόξσλ, απόδεημε ηεο κεζνδεπκέλεο πξνζπάζεηαο 

όισλ καο θαη θπξίσο ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ καο δείρλεη ην θαηαλαισηηθό Κνηλό». 
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Η δηνίθεζε ησλ Palmie bistro ραξαθηεξίδεη δπλακηθφ ην μεθίλεκα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζηε ξνπκαληθή πξσηεχνπζα. Σν θαηάζηεκα ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ αλακέλεηαη λα 

εμειηρζεί ζε «λαπαξρίδα» ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο ηνπ Οκίινπ Palmie bistro πνιιέο 

αθφκα επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο αιιά θαη αιινχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 2010, ζπλερίδεηαη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο ε πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ ζε Βνπιγαξία, εξβία, Αιβαλία, 

θφπηα θαη Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαζηήκαηα Palmie bistro θαη 

ζηηο ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπκκεηείραλ θαη ζηελ Έθζεζε 

Franchise πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
63

. 

 

5.11 Λόγνη γηα λα επελδύζεηο ζηα Palmie bistro 

Η PALMIE A.E. είλαη κηα απνιχησο δνθηκαζκέλε εηαηξεία κε πνιχρξνλε πείξα. Οη 

κέηνρνί ηεο ζπλερίδνπλ λα επελδχνπλ ζε λέα θαηαζηήκαηα Palmie bistro. Σν ηζρπξφ 

brand name, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ Οκίινπ, απνηεινχλ ην 

ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα λα πξνζηίζεληαη ζπλερψο λένη “θξίθνη” ζηελ αιπζίδα ησλ 

Palmie bistro θαη λα πξνζειθχνπλ δηαξθψο λένπο επελδπηέο. Γηαζέηνπλ κηα μεθάζαξε 

πξφηαζε αλάπηπμεο, ζαθή, εκπεξηζηαησκέλε, δηάθαλε θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

αλαγλσξηζηκφηεηα, ηζρπξφ corporate name, κηα ηζηνξία ζηελ εζηίαζε πνπ μεθηλάεη 

πνιιά ρξφληα πίζσ θαη έλα ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή δίπια 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε franchisee. 

Με ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο λέσλ, δπλακηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ franchisees, ν κηινο έδσζε θαη δίλεη έκθαζε ζε φηη δεκηνπξγεί 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ θαηαλαισηή, εηδηθά ζήκεξα πνπ νη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο 
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έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηηο επηινγέο ηνπ Έιιελα ζε φηη αθνξά απηφ πνπ ιέγεηαη 

“θαγεηφ έμσ”.  

Σα θίλεηξα ινηπφλ, γηα λα επελδχζεη έλαο franchisee ζε έλα θαηάζηεκα Palmie bistro 

είλαη ηα εμήο: 

1. Γεκηνπξγία ελφο branded – αλαγλσξίζηκνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηελ πξψηε 

κέξα ιεηηνπξγίαο. 

2. Σν concept πεξηιακβάλεη δχν επηρεηξήζεηο (θαθέ - εζηηαηφξην) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θάζε ώξα, θάζε κέξα, όιε κέξα. 

3. πλερήο ελεκέξσζε γηα λέα πξντφληα θαη λέεο ππεξεζίεο ζην θαηάζηεκα. 

4. Σα πξντόληα ηνπ θαηαιφγνπ είλαη κνλαδηθά θαη νη ηηκέο ηδηαίηεξα πξνζηηέο 

γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

5. Η αλάπηπμε γίλεηαη κε ζύλεζε θαη νξζνινγηζκό. 

6. Η εηαηξεία εξεπλά θαη αμηνινγεί ηα ππνςήθηα θαηαζηήκαηα. 

7. Παξέρεηαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ζηνπο franchisees ζηελ θαηαζθεπή, ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

8. Παξέρεηαη νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο franchisees θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπο, κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο θαη πιήξεο νξγάλσζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

9. Αλαγλσξηζηκόηεηα θαη νθέιε απφ ηηο ζπλνιηθέο θηλήζεηο marketing πνπ 

θαζψο ε κεηξηθή πξαγκαηνπνηεί κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα. 

10. Οη ύκβνπινη ιεηηνπξγίαο επηζθέπηνληαη ζπρλά ηα θαηαζηήκαηα  γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ θάζε πξφβιεκα. 

11. Η εηαηξεία δεκηνπξγεί θαζαξέο ζρέζεηο  θαη πγηείο επηρεηξήζεηο. 

12. Βνήζεηα απφ ηε κεηξηθή εηαηξία γηα ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ θαηαζηήκαηνο. 
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Η εηαηξία, ζηε δηάξθεηα ησλ επαθψλ ηεο κε ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο πξηλ θιεηζηεί 

ε νξηζηηθή ζπκθσλία, ζπδεηάεη δηεμνδηθά φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο. Θα 

έιεγε θαλείο ινηπφλ πσο ε θάζε ζπλεξγαζία ηνπ νκίινπ κε ηνπο franchisees ηνπ 

βαδίδεη πάλσ ζε θνηλνχο άμνλεο, θνηλέο πξννπηηθέο θαη θνηλέο θαηεπζχλζεηο. H θπξία 

Κνπηξνπιηά, πάληα θηιηθή κε ηνπο κειινληηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνλίδεη πάληα ζηνπο 

ππνςήθηνπο franchisees:  

“Δξεπλήζηε φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηελ αγνξά. Ρσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο αλ ζαο αξέζεη 

απηή ε δνπιεηά. Απφ πνιινχο αθνχσ λα ιέλε φηη ζέινπλ λα θάλνπλ έλα εζηηαηφξην ή 

έλα θαθέ. Αλ ινηπφλ απηφ ην βιέπεηε ζαλ ρφκπη, ηφηε θάληε ην ρφκπη ζαο εξγαζία θαη 

ζα είλαη κηα επηηπρεκέλε επηινγή”. 

 

5.12 Μεηέπεηηα ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο ζηα franchise 

θαηαζηήκαηα 

Πξηλ ην άλνηγκα ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο, νη franchisees θαη ην πξνζσπηθφ 

εθπαηδεχνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ. Ιδηαίηεξα ε εγεηηθή 

νκάδα εθπαηδεχεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ θαθέ-εζηηαηνξίνπ. Η 

αξρηθή εθπαίδεπζε δηαξθεί 20 εκέξεο θαη πεξηιακβάλεη ζεσξία πνπ δηδάζθεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Palmie Academy θαη πξαθηηθή άζθεζε κέζα ζηα θαηαζηήκαηα 

ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  

Παξάιιεια, φηαλ έλα θαηάζηεκα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, ε νκάδα ππνζηήξημεο 

βξίζθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ρψξν θαη νξγαλψλεη ην πξνζσπηθφ θαη ην άλνηγκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν εθ ηνπ Οκίινπ θαη νη ζχκβνπινη 

ιεηηνπξγίαο, βξίζθνληαη δίπια ζηνλ franchisee, κε ζηφρν αθελφο λα ιχζνπλ ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ θαη αθεηέξνπ ζπκβάιινπλ κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ ζηελ 
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πινπνίεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο εηαηξείαο γηα πάληα άςνγε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη 

άςνγε εμππεξέηεζε γηα ηνλ θάζε πειάηε.  

Οη ίδηνη νη κέηνρνη ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο βξίζθνληαη δίπια ζηνπο franchisees ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη νη μεθάζαξεο ζρέζεηο. 

Η εηαηξία δελ εθεζπράδεη πνηέ. Δξεπλά ζπλερψο γηα λέα πξντφληα, γηα ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ψζηε λα βξίζθνληαη ηα θαηαζηήκαηα 

πάληα κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο. Οη franchisees ζα πξέπεη λα έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο κφλν 

λα ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα εμππεξεηνχλ ηνλ πειάηε ζσζηά. Καη έηζη ηα 

απνηειέζκαηα ζα έξζνπλ.  

 

5.13 Δθπαίδεπζε ησλ franchisees θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλερή, νξγαλσκέλε θαη κε 

θξηηήξην πάληα ηελ απφιπηε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ν νπνίνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη  

ζε θάζε Palmie bistro “ζαλ ζην ζπίηη ηνπ”. Απηφο ν ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, δίλεη ην λφεκα ζε κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 

εζηίαζεο θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο. 

ηηο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Palmie Academy, ηνπ Κέληξνπ Δζηηαηνξηθψλ 

πνπδψλ πνπ δεκηνχξγεζε ν κηινο πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ φισλ 

ησλ Palmie bistro, δηνξγαλψλνληαη εηδηθά ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηνλ ρξφλν 

γηα ηα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο δεμηφηεηεο 

θαζνδήγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη εθπαηδεχζεηο αθνξνχλ ζε ζέκαηα φπσο: 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηξνθίκσλ, Αληηκεηψπηζε Κξίζεσλ, 

Ηγεζία, Παξαθίλεζε Πξνζσπηθνχ, Δμεηδίθεπζε ζηνλ θαθέ, Παξνπζηάζεηο ζε λέα 

πξντφληα θαγεηνχ θαη ξνθεκάησλ. 
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Ο ζηφρνο είλαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα δηεπξπλζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαζνδήγεζεο θαη 

παξαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε ν πειάηεο λα απνιακβάλεη πάληα 

εμππεξέηεζε πςεινχ επηπέδνπ.  

Παξάιιεια, ε Palmie Academy εθπαηδεχεη ηα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ζε φηη αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή καγεηξηθή, ηε δαραξνπιαζηηθή, ην Restaurant Manager θαη ηέινο ηελ 

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Catering. 

 

5.14   Marketing θαη θεληξηθέο πξνκήζεηεο  

5.14.1   Marketing 

Οη ελέξγεηεο marketing ζρεδηάδνληαη θαη γίλνληαη θεληξηθά απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο 

εηαηξίαο. ιεο νη ελέξγεηεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ θνπή ηεο πίηαο ηεο εηαηξίαο ζηηο 

αξρέο ηνπ ρξφλνπ. Μάιηζηα απηή ε γηνξηή έρεη θαζηεξσζεί σο ηα Palmie bistro 

awards, φπνπ απνλέκνληαη βξαβεία ζηα θαιχηεξα θαηαζηήκαηα.   

Οη βαζηθέο θηλήζεηο ηεο εηαηξίαο είλαη: 

 ρεδηαζκφο πξντφλησλ value for money θαη γεληθψο κεγάιε θαη ζπλερή έξεπλα 

ζην θνκκάηη ηνπ πξντφληνο 

 Δηήζηα αλαλέσζε θαηαιφγσλ κε θαηλνχξηεο πξνηάζεηο 

 Έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο 

 Γηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ 

 Below the line ελέξγεηεο ζηα θαηαζηήκαηα 

 πλεξγαζία κε εηαηξία επηθνηλσλίαο γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπο 

 Σα θαηαζηήκαηά βξίζθνληαη πάληα ζε ζεκεία θιεηδηά γηα λα είλαη θεξδνθφξα 

 πλερή εθπαίδεπζε  
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Σν δηάζηεκα απηφ ηξέρεη κία ελέξγεηα ζε φια ηα θαηαζηήκαηα, ε Come-Taste-Relax, 

φπνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί ηηο θαζεκεξηλέο 6-9 λα απνιαχζεη κελνχ ζε πξνλνκηαθέο 

ηηκέο θαη κέζσ sms λα θεξδίζεη πνιιά δψξα. 

 

5.14.2  Κεληξηθέο Πξνκήζεηεο 

Σν Palmie Catering, ε θεληξηθή παξαγσγηθή κνλάδα θαγεηνχ, δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνλ κηιν Palmie bistro ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο έθηαζεο 23.000 η.κ. 

ζηνλ Απιψλα Αηηηθήο ην 2003, ζην πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ πξψησλ πιψλ.  

Οη ζηφρνη απηήο ηεο ζνβαξήο επέλδπζεο είλαη ν εθνδηαζκφο φισλ ησλ Palmie bistro 

κε απφιπηα ειεγρφκελσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο πξντφλησλ, ελφηεηα ζηελ πνηφηεηα 

θαη ηε γεχζε, εληαίν έιεγρν πξψησλ πιψλ θαη νηθνλνκία θιίκαθαο πξνο φθεινο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Με ππεξζχγρξνλν εμνπιηζκφ, άςνγεο ζπλζήθεο παξαγσγήο, κε εμεηδηθεπκέλν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο, εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ Palmie bistro. Σα 

πξντφληα πνπ πξνκεζεχνληαη φια ηα Palmie bistro απφ ην Palmie catering είλαη 

κεξηδνπνηεκέλεο θξχεο θαη δεζηέο ζάιηζεο, κεξηδνπνηεκέλα θξέαηα, θνηφπνπια, 

κπηθηέθηα, θχιια θξέπαο θαη γιπθά. 

Σν Palmie Catering έρεη αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, φξακα θαη θηινδνμία ηε δηεχξπλζε ησλ 

πξννπηηθψλ ηνπ, ηελ επηζπκία δηαζπνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη ηε ζεκαηνδφηεζε 

κηαο λέαο επνρήο ζηνλ θιάδν ηεο εζηίαζεο. Με απηά ηα πνιχηηκα εθφδηα, δηεπξχλεη 

ηνπο νξίδνληεο, νξηνζεηεί ηε δπλακηθή ηνπ θαη απεπζχλεηαη γηα ζπλεξγαζία πξνο φιεο 

ηηο εηαηξείεο εζηίαζεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πςειή 
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πνηφηεηα πξντφλησλ, ελνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξψησλ πιψλ, νκνηνγελέο βάξνο 

κεξίδσλ θαη αλαιινίσηε γεπζηηθή ηθαλνπνίεζε. Πάληα κε ηελ πνηφηεηα Palmie bistro, 

πνπ εκπηζηεχνληαη θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξνη απφ 2,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο.   

Η δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνκήζεηαο είηε πξψησλ 

πιψλ είηε έηνηκνπ θαγεηνχ, απνηειεί ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα κεηψζεη 

απνηειεζκαηηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ, ή άιισλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ επηζπκνχλ λα δηνξγαλψζνπλ έλα ή πνιιά «ζεκεία θαγεηνχ» ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπο.  

ην Palmie Catering έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθφ Κέληξν Έξεπλαο, ρεδηαζκνχ θαη 

Γεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ, πάληα κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

γεπζηηθψλ πξνηηκήζεσλ.  

Σέινο, φιεο νη ππφινηπεο πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ θαθέδεο, αλαςπθηηθά, πνηά, 

καλαβηθή, παγσηά, θάπνηα ιίγα πξάγκαηα κπαθαιηθήο, εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα 

γίλνληαη απφ εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ηεο Palmie A.E. Οη ζπκθσλίεο γίλνληαη 

θεληξηθά γηα λα επηηπγράλεηαη εληαία πνηφηεηα θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 

5.15 Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο/Δθπαίδεπζε Δξγαδνκέλσλ 

Η δηάξθεηα ζχκβαζεο είλαη 10 εηήο, κε 3εηή αλαλέσζε. 

“Οη άλζξσπνί καο … ε δχλακή καο. Απηφ είλαη ην πηζηεχσ καο, απηέο είλαη νη αμίεο 

καο… Καη ην απνδεηθλχνπκε έκπξαθηα.”, ηνλίδεη ε θπξία Κνπηξνπιηά,. Ο κηινο έρεη 

θηλεηήξην κνριφ ιεηηνπξγίαο, ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηε δηαξθή παξνρή 

ππνζηήξημεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ franchisees ηνπ ζε θάζε ζηηγκή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. Η Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 
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Γηθηχνπ θαη ε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Γηθηχνπ είλαη δίπια ζηνλ θάζε franchisee ζ‟ 

έλα πιήζνο ζεκάησλ πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

Παξάιιεια, θάζε λένο franchisee απνθηά ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηελ πνξεία ηεο δηνίθεζεο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ, κέζσ εθπαίδεπζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζην πηινηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Οκίινπ.  

Η εθπαίδεπζε δελ ζηακαηά πνηέ. Καη απνηειεί ην θαιχηεξν ερέγγπν γηα ηελ επηηπρία 

θάζε κέινπο ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο Palmie bistro.  

Σν «παθέην» franchise πνπ ν κηινο πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ,  

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ επηηπρεκέλνπ νλφκαηνο, ηελ 

εκπεηξία ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο, εθπαίδεπζε, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ππνδνκή θαη 

ππνζηήξημε, δνθηκαζκέλν concept θαη απνιχησο δηαθνξνπνηεκέλν απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, θαζψο θαη κεζνδεπκέλε επηθνηλσληαθή πξνβνιή.   

 

5.16 Δπηζεώξεζε θαηαζηεκάησλ  

Οη χκβνπινη Λεηηνπξγίαο επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο 

franchisees θαη επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, ελψ ζπγρξφλσο αζθνχλ θαη ηνλ 

θαζηεξσκέλν έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζε έλα πιήζνο παξακέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ άξηζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θάζε Palmie Bistro.  ηελ Αζήλα απηέο νη επηζθέςεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ελψ ζηελ πεξηθέξεηα κία θνξά ην κήλα. 
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5.17 Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ franchisee 

Σν franchise απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηφζν ηνπ Οκίινπ, φζν θαη ηνπ θάζε επελδπηή πνπ εκπηζηεχεηαη ηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία ησλ Palmie bistro, ην concept πνπ «αγγίδεη» ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ Κνηλνχ, ηελ νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη ε κεηξηθή εηαηξεία, θαζψο θαη 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ηνπ παξέρεηαη ζε ζπλερή βάζε. Η ζπλέρεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο ακνηβαίαο ηθαλνπνίεζεο ζηφρσλ θαη ηειηθά ηεο επηηπρεκέλεο 

πνξείαο, πξνυπνζέηεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Πίζηε θαη πεπνίζεζε ζην φηη ν θάζε ππνςήθηνο επελδπηήο Palmie bistro 

ζέιεη λα αζρνιεζεί ελεξγά κε ην αληηθείκελν ηεο εζηίαζεο θαη έρεη ηε 

δηάζεζε λα κάζεη. 

2. Σν ήζνο, ε επηθνηλσληαθή δεμηόηεηα, ε θηιόδνμνο, ε απνδνρή ηεο 

θηινζνθίαο θαη ησλ αμηώλ θαη θπζηθά ε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα γηα κηα 

ηέηνηα επέλδπζε, θξίλνληαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία franchisor θαη franchisee, αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επηηπρεκέλεο πνξείαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

Απφ ην λέν ζπλεξγάηε απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα, γηα λα ππάξρεη δηάξθεηα, ηθαλνπνίεζε θαη επηηπρία θαη ζηηο δχν πιεπξέο. 

ζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηνπ franchisee, δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε 

ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε δηνίθεζε θάπνηνπ άιινπ θαηαζηήκαηνο franchise. Δίλαη 

απνδεδεηγκέλν φηη ην θέξδνο ηνπ ζπλεξγάηε θέξλεη θέξδε θαη ζηνλ κηιν. Γη‟ απηφ ζα 

πξέπεη ν λένο franchisee λα δηαζέηεη ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξακε. 
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5.18 Σν ύςνο ηεο επέλδπζεο γηα ην άλνηγκα ελόο λένπ θαηαζηήκαηνο 

Palmie bistro 

Παξφιν πνπ ε επέλδπζε εμαξηάηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο (πεξηνρή, ελνίθηα θ.ιπ.) 

ην άλνηγκα ελφο Palmie bistro απαηηεί πεξίπνπ 400.000 επξψ θαη ν κέζνο ρξφλνο 

απφζβεζεο είλαη 2-3 ρξφληα. 

ρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη κία επέλδπζε ζηα Palmie 

bistro, ν ππνςήθηνο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο
64

: 

 

Αξρηθή Δπέλδπζε 

Γηακόξθσζε ρώξνπ 200.000 επξώ 

Δπίπισζε / Δμνπιηζκόο 100.000 επξώ 

Αξρηθό Δκπόξεπκα 
15.000 επξώ 

Σππηθό Καηάζηεκα 

Entry Fee 

Α) 150-250 η.κ.         Β) 300 θαη άλσ (+ βνεζεηηθνί ρώξνη) 

Α) 44.000 επξώ        Β) 60.000 επξώ 

Royalties 
6% 

Advertisement fees 0 € 

Μήλεο απόζβεζεο 

(εθηίκεζε) 

24-36 

Μέζν Ύςνο Δπέλδπζεο  
€400.000 

Γπλαηόηεηα 

Υξεκαηνδόηεζεο 
Γαλεηζκόο & Leasing 

Πίλαθαο 7 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνέξρνληαη απφ ζπλέληεπμε πνπ έγηλε ζηελ θ. Κνπηξνπιηά Αιεμάλδξα θαη 

απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο: www.franchise.gr, www.franchise-success.gr 

http://www.franchise.gr/
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ηαλ πξνρσξήζεη ε ζπλεξγαζία ηνπ franchisee κε ηελ αιπζίδα Palmie bistro,  ν 

δηθαηνδφρνο ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Να πξνβεί ζε δέζκεπζε πεξηνρήο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δάλ 

δελ θαηαθέξεη λα βξεη ηνλ θαηάιιειν ρψξν, ηνπ παξέρεηαη βνήζεηα απφ ηελ 

εηαηξία. Δάλ ηνλ έρεη ήδε βξεη, αθνινπζεί αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο. 

 Να πξνβεί ζηε ζπλέρεηα ζε ελνηθίαζε ή αγνξά ηνπ πξναλαθεξζέληα ρψξνπ. 

 Έπεηηα ππνγξάθεηαη ε  ζχκβαζε θαη νη κεηαβηβάζεηο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 

 Αθνινπζεί έλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, ε 

εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη ε έλαξμε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο 

ρψξνπ. 

  Αθνχ νινθιεξσζεί θαη απηή ε δηαδηθαζία, γίλνληαη νη παξαγγειίεο 

εμνπιηζκνχ. 

 Καη ηέινο εθπαηδεχεηαη ν franchisee θαη νη ππάιιεινη ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο. 

 

5.19 Υαξαθηεξηζηηθά Ιδαληθνύ Καηαζηήκαηνο 
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Καζψο ηα θαηαζηήκαηα Palmie bistro είλαη κεγάια θαθέ-εζηηαηφξηα, κεγίζηεο 

ζεκαζίαο,  γηα ηελ επηηπρία ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο είλαη ε ηνπνζεζία, ην ζεκείν 

ηνπο. Η εηαηξεία, ινηπφλ, γη‟ απηφ ην ζθνπφ επηιέγεη πάληα ζεκεία ζε άθξσο 

εκπνξηθνχο δξφκνπο ή εκπνξηθά ζεκεία (εκπνξηθά θέληξα). εκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε είλαη φηη θάζε θαηάζηεκα Palmie bistro έρεη φπνπ ρξεηάδεηαη δηθή ηνπ 

εηθφλα, φζνλ αθνξά ηελ επίπισζε θαη ηε δηαθφζκεζε θαζψο ε ίδηα ε εηαηξεία ζεσξεί 

πνιχ ζεκαληηθή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θάζε ρψξνπ αλάινγα κε ηελ γεληθφηεξε ηάζε 

ηφζν ηεο θάζε δηαθνζκεηηθήο ηάζεο φζν θαη ηεο πεξηνρήο (νξεηλή, παξαζαιάζζηα, 

ειηθία πιεζπζκνχ θ.ιπ.).
65

 

ια ηα πξνηεηλφκελα θαηαζηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Η εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ βνεζά ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ θαη ζηελ  επηινγή ηεο θαιχηεξεο 

δηαζέζηκεο ηνπνζεζίαο. Η εηαηξία παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη είλαη 

δίπια ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

θαηαζηεκάησλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά είλαη νη εμήο: 

 Δμέιημε ηνπηθήο αγνξάο 

 Πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

 χλζεζε πιεζπζκνχ  - θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Δπαγγέικαηα θαη κέζα εηζνδήκαηα 

 Γηαζπνξά ή ππθλφηεηα πεξηνρήο 

 Πνιπζπιιεθηηθφηεηα 

 πγθνηλσλίεο 
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http://palmie-bistro.franchise.gr/?show=store.html  

 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  167 

 Αληαγσληζκφο θαη απνδνηηθφηεηα άιισλ αιπζίδσλ θιπ 

ια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο θαη ηνπ ππνςήθηνπ 

θαηαζηήκαηνο κειεηψληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ππνβνεζψληαο ηνλ franchisee λα 

δηαζθαιίζεη ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο ηνπ. 

ια ηα θαηαζηήκαηα, γηα λα εληαρζνχλ ζηελ αιπζίδα Palmie bistro, ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε θεληξηθή ζέζε, θνληά ζηνλ αληαγσληζκφ θαη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη έγθξηζε απφ Γήκν, θιπ. 

Σν πιάλν αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο θαη ην κέγεζνο 

ηεο εθάζηνηε αγνξάο, πξνβιέπεη ηξεηο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ: 

Σύπνο Α: 60 m
2
 – 80 m

2
 θχξηνο ρψξνο + 30 m

2
 – 40 m

2
 βνεζεηηθνί ρψξνη + ππαίζξηνο 

ρψξνο 

Σύπνο Β: 120 m
2
 – 150 m

2
 θχξηνο ρψξνο + βνεζεηηθνί ρψξνη + ππαίζξηνο ρψξνο 

Σύπνο Γ: 200 m
2
 – 300 m

2
 θχξηνο ρψξνο + βνεζεηηθνί ρψξνη + ππαίζξηνο ρψξνο

66
 

Έλα ηππηθφ εζηηαηφξην ηεο αιπζίδαο Palmie bistro απαηηεί 120-300 κέηξα θχξηνπ 

ρψξνπ, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 70 πξέπεη λα είλαη ζε ηζφγεην. Άιια 40-80 κέηξα 

θαηαιακβάλνπλ ε θνπδίλα θαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη, πάληνηε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηε ζέζε ή ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Η κεγάιε πξφζνςε 

(ηνπιάρηζηνλ 7 κέηξα) θαη ε θεληξηθή ζέζε, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ πξνβνιή απφ ηα 

πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο, είλαη αλαγθαίνη φξνη γηα ηελ αξρηθή επηινγή ηνπ 

ζεκείνπ
67

. 
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5.20 Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα ηνπ franchisee 

Ο κηινο κεζνδεπκέλα θαη πξνγξακκαηηζκέλα εληάζζεη ζην δίθηπν ηνπ αλζξψπνπο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζ‟ έλα ηζρπξφ θαη αμηφπηζην brand name θαη κηα 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ εθείλνη πνπ ζα ηα εκπηζηεπζνχλ θαη ζα 

επελδχζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε αζθάιεηα ηε δηθή ηνπο θεξδνθφξα επηρείξεζε.  

Η ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ είλαη κία ιεπηνκεξήο ζχκβαζε 

φπνπ ν franchisee γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Βαζηθφ 

δηθαίσκά ηνπ είλαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο θαη ε εμαζθάιηζε φηη ζα είλαη 

πάληα δίπια ηνπ ε εηαηξία λα ηνπ παξέρεη ζπλερψο ηερλνγλσζία. Η βαζηθή 

ππνρξέσζε ηνπ είλαη (φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ) ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ε πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αμηψλ ηεο εηαηξίαο. 

  
                                                                                                                                            
66

 www.restaurant.com.gr 
67

 www.franchise-success.gr 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  169 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν Franchising απνηειεί κία ζπλερψο εμειηζζφκελε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Με ηε ζχκβαζε 

Franchising νη ζπκβαιιφκελνη, δειαδή ν δφηεο θαη ν ιήπηεο ηνπ Franchising, 

απνβιέπνπλ ζηε ζέζπηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηελ εκπνξηθή 

ηνπο ζπλεξγαζία γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν. Ο ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο 

είλαη θαηά θαλφλα ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ (ζπαληφηεξα ηεο παξαγσγήο) ελφο 

πξντφληνο ην νπνίν εκπνξεχεηαη ή παξάγεη ν ίδηνο ν δφηεο.  

ηφρνο ηεο ζχκβαζεο Franchising είλαη λα απνθέξεη φθεινο θαη ζηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Γειαδή, απφ ηε κία λα δψζεη ζηνλ franchisor ηε δπλαηφηεηα λα 

εμαπιψζεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ην φλνκα θαη ηελ επηρείξεζε ηνπ, θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ franchisee λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ήδε 

θαζηεξσκέλν brand name ζηελ αγνξά θαη λα επηηχρεη γξήγνξε αλαγλψξηζε θαη 

αλάπηπμε ζηε ηνπηθή ηνπ αγνξά.  

Σν Franchising γηα ηελ Διιάδα είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζπλεηζθέξεη θαη ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή άλζηζε 

ηεο ρψξαο, πξέπεη φκσο λα γίλεη ζσζηή πξνεηνηκαζία γηαηί αιιηψο ππάξρεη θίλδπλνο 

επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο. Αθφκε, γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη θαη ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πξάγκα πνπ πζηεξεί ζηελ ρψξα 

καο θαζψο απηφο ν ζεζκφο άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε κεγάια 

φκσο βήκαηα. 

Η αιπζίδα θαθέ-εζηηαηνξίσλ Palmie bistro απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο ρξήζεο ηνπ Franchising. Η επηηπρεκέλε 

πνξεία ησλ θαηαζηεκάησλ Palmie bistro νθείιεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε 
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κέζνδν Franchising. Παξά ηελ νξγαλσκέλε εζσηεξηθή δνκή ηνπο, ηηο αμίεο θαη ηνπ 

ζηφρνπο ηνπο, δελ ζα είραλ θαηαθέξεη λα εμαπισζνχλ ζε ηφζα κέξε ηεο ρψξαο, αιιά 

θαη ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο ηελ επειημία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε κέζνδνο απηή.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. Πξνζζήθε θαη εξκελεία ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα ην 

Franchising 

Απηή ε πξνζζήθε θαη εξκελεία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο γηα ην Franchising πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην χλδεζκν Franchise ηεο 

Διιάδαο θαη ζηνλ νπνίν ηα κέιε ηνπ πξνζρσξνχλ. 

 

1. Δθαξκνγή 

Απηφο ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ην franchising απνηειεί κέξνο ηνπ εγγξάθνπ 

ζπκθσλίαο κέινπο κεηαμχ ηνπ πλδέζκνπ ηεο Διιάδνο θαη ησλ εηαηξηψλ κειψλ ηνπ. 

Κάζε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ην Franchising απφ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ Franchise ηεο Διιάδαο ζα ζεσξείηαη 

παξάβαζε ηεο ζπκθσλίαο απηνχ ηνπ κέινπο κε ην χλδεζκν Franchise  ηεο Διιάδαο 

πνπ ζα εμεηάδεηαη απφ ην πεηζαξρηθφ ηνπ πκβνχιην γηα θάζε ζρεηηθή ζπλέπεηα. Γελ 

απνηειεί κέξνο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Γηθαηνπαξφρνπ θαη Γηθαηνδφρνπ, 

εθηφο εάλ απηφ έρεη ξεηψο δεισζεί απφ ηνλ Γηθαηνπάξνρν. Σίπνηα κέζα ζηνλ παξφληα 

Κψδηθα δελ ζα ζεσξείηαη φηη απνηειεί παξαίηεζε ηνπ Γηθαηνπαξφρνπ απφ ην 

δηθαίσκα ηνπ λα πσιεί ή εθρσξεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα επηρείξεζε franchise. 

 

2. Θέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Καλέλα κέινο δελ ζα παξαπνηεί ην ζήκα, ζχζηεκα, επσλπκία, εηαηξηθή ηαπηφηεηα, 

ζιφγθαλ ή άιιν ζεκείν αλαγλψξηζεο άιινπ Γηθαηνπαξφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή 

κνξθή πνπ ζα είρε ηελ ηάζε ή δπλαηφηεηα λα παξαπιαλεί ή λα παξαπνηεί. 
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3. Γλσζηνπνίεζε 

Η αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ πιηθνχ επηινγήο Γηθαηνδφρσλ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

πιηθφ πνπ είλαη δεκφζηα αλαθνηλψζηκν∙ εηδηθφηεξα: 

 ηε λνκηθή κνξθή νξγάλσζεο ηνπ Γηθαηνπαξφρνπ ή/θαη ηνπ Κπξίσο 

Γηθαηνδφρνπ (αλαιφγσο) πνπ πεξηιακβάλεη, αλάκεζα ζηα άιια, ηνπο ζθνπνχο 

ηεο εηαηξίαο, ηελ έδξα, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία ζην ζχζηεκα 

ηνπ βαζηθνχ πξνζσπηθνχ δηαρείξηζεο ηνπ Γηθαηνπαξφρνπ ή/θαη ηνπ Κπξίσο 

Γηθαηνδφρνπ (αλαιφγσο) 

 ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γηθαηνπαξφρνπ ή/θαη ηνπ Κπξίσο Γηθαηνδφρνπ 

(αλάινγα) 

 ην επηρεηξεκαηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ Γηθαηνπαξφρνπ ή/θαη ηνπ Κπξίσο 

Γηθαηνδφρνπ (αλαιφγσο) 

 ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο 

 ηελ πξφβιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο franchise 

 ηε γεληθή πεξηγξαθή ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ know-how 

 ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνλ Γηθαηνπάξνρν ή/θαη ηνλ Κπξίσο 

Γηθαηνδφρν πξνο ηνλ Γηθαηνδφρν 

 ηα νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο ηνπ δηθηχνπ franchise (κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο franchise ζηελ Διιάδα ζηελ πεξίπησζε ελφο Κπξίσο 

Γηθαηνδφρνπ), 

 ηνλ αξηζκφ ησλ Γηθαηνδφρσλ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε franchise έρεη ιπζεί 

κέζα ζηα δχν (2) πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο ιχζεο, 

 ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη απφ ηε 

λνκνζεζία γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο franchise, 
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 ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ζχκβαζεο franchise, φπσο δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φξνη αλαλέσζεο 

ή ιχζεο, φξνη απνθιεηζηηθφηεηαο θιπ., 

 Πιεξνθφξεζε πάλσ ζηε ζχκβαζε Κπξίσο Γηθαηνδφρνπ κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ αλάκεζα ζε Γηθαηνπάξνρν θαη Κπξίσο Γηθαηνδφρν. 

Αλαγλσξίδεηαη φηη ζπδεηψληαο επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο πξνβιέςεηο κε 

Γηθαηνδφρνπο, νη Γηθαηνπάξνρνη κνηξαίσο θάλνπλ ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

δνθηκαζζνχλ κφλν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

4. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Γηα ιφγνπο γελίθεπζεο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ην Franchising ην 

know-how εθιακβάλεηαη φπσο νξίδεηαη ζηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ πεξί νκαδηθήο 

απαιιαγήο απφ ην άξζξν 85 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο. 

Δλ ηνχηνηο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ φξνπ 3.4 ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Γενληνινγίαο, 

γίλεηαη δεθηφ φηη νη Γηθαηνπάξνρνη κπνξνχλ λα επηβάινπλ φξνπο κε αληαγσληζκνχ 

θαη απνξξήηνπ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο θαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί 

επιφγσο λα εθιεθζνχλ σο νπζηψδε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ franchise. 

 

5. Γιώζζα ζύκβαζεο 

Οη Γηθαηνπάξνρνη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ζηνπο Γηθαηνδφρνπο 

ζπκβάζεσλ ζε γιψζζα πνπ λα είλαη αληηιεπηή ζ‟ απηνχο. πληζηάηαη Γηθαηνπάξνρνη 

θαη Γηθαηνδφρνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νξνινγία franchise πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ 

χλδεζκν Franchise Διιάδαο
68

. 

                                                 
68

 “Franchising‟‟, Μ. Ι. ππξηδάθεο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή  2007, ζει. 42 



Διεθνέσ Franchising – Η περίπτωςη τησ αλυςίδασ καφέ - εςτιατορίων Palmie bistro 

Γσλησηάθε Μαξία 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ ςτην “Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική” 2010  178 

2. Αζηηθόο Κώδηθαο 

Άξζξν 174. Γηθαηνπξαμία απαγνξεπκέλε. - Γηθαηνπξαμία πνπ αληηβαίλεη ζε 

απαγνξεπηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ, αλ δελ ζπλεπάγεηαη θάηη άιιν, είλαη άθπξε. 

Άξζξν 178. Γηθαηνπξαμία αληίζεηε πξνο ηα ρξεζηά ήζε. - Γηθαηνπξαμία πνπ αληηβαίλεη 

ζηα ρξεζηά ήζε είλαη άθπξε. 

Άξζξν 179. - Άθπξε σο αληίζεηε πξνο ηα ρξεζηά ήζε είλαη ηδίσο ε δηθαηνπξαμία κε 

ηελ νπνία δεζκεχεηαη ππεξβνιηθά ε ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ ή ε δηθαηνπξαμία κε ηελ 

νπνία εθκεηαιιεχεηαη θάπνηνο ηελ αλάγθε, ηελ θνπθφηεηα ή ηελ απεηξία ηνπ άιινπ 

θαη πεηπραίλεη έηζη λα ζπλνκνινγήζεη ή λα πάξεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηξίην, γηα 

θάπνηα παξνρή, πεξηνπζηαθά σθειήκαηα, πνπ, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, βξίζθνληαη ζε 

θαλεξή δπζαλαινγία πξνο ηελ παξνρή. 

Άξζξν 197. Δπζύλε από ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο. - Καηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

ζχλαςε ζχκβαζεο ηα κέξε νθείινπλ ακνηβαία λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

Άξζξν 198. - πνηνο θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνμελήζεη 

ππαίηηα ζηνλ άιιν δεκία είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ αλνξζψζεη θαη αλ αθφκε ε 

ζχκβαζε δελ θαηαξηίζηεθε. Γηα ηελ παξαγξαθή ηεο αμίσζεο απηήο εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο ε δηάηαμε γηα ηελ παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ απφ αδηθνπξαμία. 

Άξζξν 221. – Αλ ε πιεξεμνπζηφηεηα δφζεθε κε δήισζε πξνο ηνλ ηξίην, ε δήισζε 

αλάθιεζεο γίλεηαη κφλνλ πξνο απηφλ. 

Άξζξν 224. Γηθαηνπξαμία κεηά ηελ παύζε. - Γηθαηνπξαμία πνπ επηρεηξήζεθε κεηά ηελ 

παχζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο απφ πιεξεμνχζην πνπ αγλννχζε ηελ παχζε ηζρχεη ππέξ 

θαη θαηά ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ ή ησλ θαζνιηθψλ ηνπ δηαδφρσλ, εθηφο αλ ν ηξίηνο 

γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ παχζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. 
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Άξζξν 281. Καηάρξεζε δηθαηώκαηνο. - Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαγνξεχεηαη αλ 

ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά ήζε ή ν 

θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Άξζξν 288. - Ο νθεηιέηεο έρεη ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ηελ παξνρή φπσο απαηηεί ε 

θαιή πίζηε, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

Άξζξν 426. Ο θνκηζηήο έγγξαθεο εμόθιεζεο. - Ο θνκηζηήο έγγξαθεο εμνθιεηηθήο 

απφδεημεο ηνπ δαλεηζηή ζεσξείηαη φηη έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ είζπξαμε, εθηφο αλ 

ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά γλσζηά ζηνλ νθεηιέηε πνπ θαηαβάιιεη, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ην αληίζεην. 

Άξζξν 513. - Με ηε ζχκβαζε ηεο πψιεζεο ν πσιεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ πξάγκαηνο ή ην δηθαίσκα, πνπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο πψιεζεο θαη λα παξαδψζεη ην πξάγκα θαη  ν αγνξαζηήο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πιεξψζεη ην ηίκεκα πνπ ζπκθσλήζεθε. 

Άξζξν 609. Λήμε ζε πεξίπησζε αόξηζηεο δηάξθεηαο. - ηε κίζζσζε κε αφξηζηε 

δηάξθεηα ε θαηαγγειία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, εθφζνλ δελ ζπκθσλήζεθε 

δηαθνξεηηθά, γίλεηαη: Αλ πξφθεηηαη γηα κίζζσκα θηλεηνχ ή αθηλήηνπ πνπ έρεη νξηζηεί 

κε ηελ εκέξα πξηλ απφ κηα ηνπιάρηζηνλ εκέξα. Αλ πξφθεηηαη γηα κίζζσκα θηλεηνχ 

πξάγκαηνο πνπ έρεη νξηζηεί θαηά εβδνκάδα ή θαηά καθξφηεξα δηαζηήκαηα, 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηξεηο εκέξεο. Αλ πξφθεηηαη γηα κίζζσκα αθηλήηνπ πνπ έρεη 

νξηζηεί θαηά εβδνκάδα, ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ πέληε εκέξεο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο 

ηεο εβδνκάδαο. Αλ πξφθεηηαη γηα κίζζσκα αθηλήηνπ πνπ έρεη νξηζηεί θαηά κήλα, 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ δεθαπέληε εκέξεο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

κελφο. Αλ πξφθεηηαη γηα κίζζσκα αθηλήηνπ πνπ έρεη νξηζηεί θαηά δηαζηήκαηα 

καθξφηεξα απφ έλα κήλα, ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηξεηο κήλεο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο 

ηνπ Μαξηίνπ ή ηνπ Ινπλίνπ ή ηνπ επηεκβξίνπ ή ηνπ Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
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Άξζξν 610. - ηε κίζζσζε πνπ ζπλνκνινγήζεθε γηα ρξφλν καθξφηεξν απφ κηα 

ηξηαθνληαεηία ή γηα φιε ηε δσή ηνπ εθκηζζσηή ή ηνπ κηζζσηή θάζε ζπκβαιιφκελνο 

κπνξεί, φηαλ πεξάζνπλ ηξηάληα ρξφληα, λα ιχζεη ηε κίζζσζε κε θαηαγγειία, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηε κίζζσζε αφξηζηεο δηάξθεηαο
69

. 

Άξζξν 638. - Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε κίζζσζε αγξνηηθνχ θηήκαηνο, έρνπλ, 

κε εμαίξεζε ηα άξζξα 632 έσο 637, αλάινγε εθαξκνγή θαη ζε κηζζψζεηο φπνπ, κε 

αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο, παξαρσξείηαη ε ρξήζε άιινπ πξάγκαηνο ή 

δηθαηψκαηνο θαη ε θάξπσζε ηνπ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Άξζξν 648. - Με ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη, 

γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ εξγνδφηε θαη απηφο λα 

θαηαβάιεη ην ζπκθσλεκέλν κηζζφ. χκβαζε εξγαζίαο ππάξρεη θαη φηαλ ν κηζζφο 

ππνινγίδεηαη θαηά κνλάδα ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο ή θαη' απνθνπή, αξθεί ν 

εξγαδφκελνο λα πξνζιακβάλεηαη ή λα απαζρνιείηαη γηα νξηζκέλν ή γηα αφξηζην 

ρξφλν. 

Άξζξν 681. - Με ηε ζχκβαζε έξγνπ ν εξγνιάβνο έρεη ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην 

έξγν θαη ν εξγνδφηεο λα θαηαβάιεη ηε ζπκθσλεκέλε ακνηβή. 

Άξζξν 703. - Δθείλνο πνπ ππνζρέζεθε ακνηβή ζε θάπνηνλ (κεζίηε) γηα ηελ 

κεζνιάβεζε ή ηελ ππφδεημε επθαηξίαο γηα ηελ ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο, έρεη 

ππνρξέσζε λα πιεξψζεη κφλν αλ ζχκβαζε θαηαξηηζηεί σο ζπλεπεία απηήο ηεο 

κεζνιάβεζεο ή ππφδεημεο. Αλ θαηαξηίζηεθε πξνζχκθσλν αιιά ε νξηζηηθή ζχκβαζε 

καηαηψζεθε, νθείιεηαη κφλν ε κηζή ακνηβή. Γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ν κεζίηεο έρεη 

αμίσζε, κφλν αλ ζπκθσλήζεθε ε θαηαβνιή ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δαπάλεο 

νθείινληαη θαη αλ αθφκε δελ θαηαξηίζηεθε ε ζχκβαζε. 
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Άξζξν 741. - Με ηε ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα έρνπλ 

ακνηβαίσο ππνρξέσζε λα επηδηψθνπλ κε θνηλέο εηζθνξέο θνηλφ ζθνπφ θαη ηδίσο 

νηθνλνκηθφ. 

Άξζξν 762. - Γηαλνκή θεξδψλ θαη δεκηψλ. 

Άξζξν 763. - Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, νη εηαίξνη κεηέρνπλ ζηα θέξδε θαη 

ζηηο δεκηέο θαηά ίζα κέξε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηζθνξά ηνπο
70

. 

 

3. Η πλζήθε ηεο Ρώκεο  

 

πλζήθε Ιδξύζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο
71

 

(φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 2 

Οθησβξίνπ 1997, θαη ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 26 

Φεβξνπαξίνπ 2001 θαη εηέζε ζε ηζρχ ηελ 1.2.2003. ηελ Διιάδα ε θχξσζή ηεο έγηλε 

κε ηνλ Ν 30001/2002 (ΦΔΚ Α‟ 73/8.4.2002). 

 

Άξζξν 85
72

.  

Παξάγξαθνο 1 

Δίλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ θνηλή αγνξά θαη απαγνξεχνληαη φιεο νη ζπκθσλίεο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη θάζε 

ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ θαη πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ 
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πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο θνηλήο αγνξάο θαη ηδίσο 

εθείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη: 

α) ζηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πσιήζεσο ή άιισλ φξσλ 

ζπλαιιαγήο· 

β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαζέζεσο, ηεο ηερλνινγηθήο 

αλαπηχμεσο ή ησλ επελδχζεσλ· 

γ) ζηελ θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ· 

δ) ζηελ εθαξκνγή άληζσλ φξσλ επί ηζνδπλάκσλ παξνρψλ, έλαληη ησλ εκπνξηθψο 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηέξρνληαη απηνί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ 

αληαγσληζκφ· 

ε) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ απφ ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, πξνζζέησλ παξνρψλ πνπ εθ θχζεσο ή ζχκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο 

ζπλήζεηεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. 

 

Παξάγξαθνο 2 

Οη απαγνξεπφκελεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκθσλίεο ή απνθάζεηο είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξεο. 

 

Παξάγξαθνο 3 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαληαη λα θεξπρζνχλ αλεθάξκνζηεο: 

 ζε θάζε ζπκθσλία ή θαηεγνξία ζπκθσληψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, 

 ζε θάζε απφθαζε ή θαηεγνξία απνθάζεσλ ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

 ζε θάζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή ή θαηεγνξία ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ, 
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ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ή 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο 

ζηνπο θαηαλαισηέο δίθαην ηκήκα απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη, θαη ε νπνία: 

α) δελ επηβάιιεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκνχο κε απαξαίηεηνπο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ· θαη 

β) δελ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηε δπλαηφηεηα θαηαξγήζεσο ηνπ 

αληαγσληζκνχ επί ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζπκθσλίεο δηθαηφρξεζεο πεξηέρνπλ πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, είλαη 

θαλεξφ φηη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην εάλ 

ζπκπίπηνπλ ή φρη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 81 (πξψελ 85). 

 

4. Φόξκα Δπηθνηλσλίαο Palmie bistro 

QUEST FOR SERVICES 

 

  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επελδπηήο ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αιπζίδα 

Palmie bistro, ε πξψηε επαθή κε ηελ εηαηξία γίλεηαη κέζσ ηεο παξαθάησ θφξκαο (ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο). Ο ππνςήθηνο franchisee 

ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα θαη ηελ απνζηέιιεη ειεθηξνληθά. ηε ζπλέρεηα, ζα 

επηθνηλσλήζεη φζν ηνλ δπλαηφλ πην άκεζα ε εηαηξία καδί ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ 

δψζεη φηη ηπρφλ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη θαη εάλ πιεξνχληαη φιεο ε 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, λα μεθηλήζεη ε ελδερφκελε 

ζπλεξγαζία. 
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Franchise   
 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

 
Όνομα: 

  

 
Επώνσμο: 

  

 
Τηλέθωνο: 

  

 
E-mail 

  
 

 
Σκοπός Επικοινωνίας: 

 

      

 

 

 

Αποστολή
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 Η θφξκα επηθνηλσλίαο βξίζθεηαη ζην site www.palmiebistro.gr 


