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Σχετικά:  

∆ιευκρινίζεται κατ’ αρχάς ότι το προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής 

ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης (2009/C 16/01) βάσει του οποίου 

υλοποιείται το πρόγραµµα, δεν αποκλείει ρητά από το πεδίο εφαρµογής του τις επιχειρήσεις 

δικαιόχρησης (franchise) και συνεπώς είναι κατ’ αρχήν δυνατόν οι επιχειρήσεις αυτές να 

λάβουν ενίσχυση. 

Οι συµφωνίες δικαιόχρησης συνιστούν άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 

για την χρήση και τη διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών. Πέρα από τις άδειες εκµετάλλευσης 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ο δικαιοπάροχος (franchisor) παρέχει συνήθως στο 

δικαιοδόχο (franchisee) κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας εµπορική ή τεχνική 

συνδροµή. Ο δικαιοδόχος, από την πλευρά του, καταβάλλει στον δικαιοπάροχο αµοιβή για τις 

χορηγηθείσες άδειες και την παρεχόµενη συνδροµή. Η δικαιόχρηση παρέχει στον 

δικαιοπάροχο τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µε επενδύσεις περιορισµένου κόστους ένα 

οµοιόµορφο δίκτυο για τη διανοµή των προϊόντων του. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της περί θεµάτων δικαιοδοσίας βάσει του 
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Από τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται ότι δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ένα δίκτυο 

δικαιόχρησης να είναι µε τέτοιο τρόπο οργανωµένο, ώστε ο δικαιοπάροχος να ασκεί 

κυριαρχική επιρροή στον στρατηγικό σχεδιασµό και την λειτουργία του δικαιοδόχου. Σε µία 

τέτοια περίπτωση, η χορήγηση ενίσχυσης στον δικαιοδόχο θα οδηγούσε στην έµµεση 

ενίσχυση του δικαιοπαρόχου και, κατ’ επέκταση, του συνολικού δικτύου δικαιόχρησης. 

Συνεπώς, πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται συγκεκριµένα εάν βάσει µίας ορισµένης 

σύµβασης δικαιόχρησης ο δικαιούχος διατηρεί ή όχι την ανεξαρτησία/αυτονοµία του σε 

επίπεδο επιχειρηµατικής δράσης ή/και ανάληψης του επιχειρηµατικού κινδύνου, οπότε 

αναλόγως η όποια ενίσχυση του δοθεί έχει ως συνέπεια την ενίσχυση ή µη του δικτύου. 

Το ερώτηµα είναι εάν και σε ποιό βαθµό οι επιχειρήσεις ενός δικτύου δικαιόχρησης µπορεί να 

αντιµετωπισθούν ως «δεδοµένη επιχείρηση», κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του 

Κανονισµού 1998/2006 (De Minimis) που στην ουσία είναι η βάση που στηρίχθηκε το 

υπάρχον στην προκήρυξη καθεστώς ενίσχυσης. Ο όρος «δεδοµένη επιχείρηση» 

αντιµετωπίζεται από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Επιτροπή υπό µια 

οικονοµική οπτική, δηλαδή περισσότερο ως οικονοµική παρά ως νοµική οντότητα. 

Ειδικότερα, ως «δεδοµένη επιχείρηση» νοείται µία οικονοµική µονάδα η οποία περικλείει µία 

ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων, που έχουν ταχθεί στη διαρκή 

επιδίωξη ορισµένου οικονοµικού σκοπού. Ως «δεδοµένη επιχείρηση» νοείται η ενιαία 

οικονοµική µονάδα. Η ύπαρξη µιας τέτοιας µονάδας καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από 

ποιοτικά µάλλον παρά ποσοτικά κριτήρια. 

Κριτήρια που συνηγορούν στον χαρακτηρισµό µίας επιχείρησης ως ενιαίας οικονοµικής 

µονάδας αποτελούν ενδεικτικά (i) η µία νοµική προσωπικότητα, (ii) η µόνιµη και ενιαία 

οικονοµική διαχείριση και στρατηγική, (iii) η υιοθέτηση της δοµής µιας εταιρείας εισηγµένης 

σε δύο χρηµατιστήρια, (iv) η εσωτερική αντιστάθµιση κερδών και ζηµιών ή η διανοµή των 

εσόδων µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων, (v) η από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή η 

κατανοµή των εξωτερικών κινδύνων, (vi) οι αµοιβαίες συµµετοχές στο κεφάλαιο µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Τα προαναφερθέντα στοιχεία, τόσο µεµονωµένα όσο και συνδυαστικά, θα 

κριθούν µαζί µε όλες τις σχετικές  πραγµατικές και νοµικές συνθήκες, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη του ενιαίου οικονοµικού χαρακτήρα των εξεταζόµενων 

επιχειρήσεων. 

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι, προκειµένου να διαγνωσθεί εάν οι επιχειρήσεις που 

ιδρύονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης δικαιόχρησης µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως «δεδοµένη επιχείρηση», πρέπει να εξετασθεί εάν οι ανωτέρω 

επιχειρήσεις συγκροτούν µία οικονοµική µονάδα, η οποία περικλείει µία ενιαία οργάνωση 

προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων, που έχουν ταχθεί στη διαρκή επιδίωξη ορισµένου 

οικονοµικού σκοπού. Τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου  αποτελούν χρήσιµο 

οδηγό. 

Πρέπει πάντως να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι οι επιχειρήσεις-δικαιοδόχοι από κοινού µε την 

επιχείρηση-δικαιοπάροχο ενός δικτύου δικαιόχρησης δεν συνιστούν αυτόµατα µια «δεδοµένη 

επιχείρηση», όπως αυτός ο όρος χρησιµοποιείται για τους σκοπούς του Κανονισµού De 

Minimis. Το σύνηθες γεγονός της εκµετάλλευσης από τον δικαιοδόχο στοιχείων ενεργητικού, 

που ανήκουν στον δικαιοπάροχο, δεν επαρκεί για να προσδώσει ενιαίο οικονοµικό χαρακτήρα 

στην εταιρική σχέση και να οδηγήσει, κατ’ επέκταση, στην δηµιουργία µίας «δεδοµένης 

επιχείρησης» µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων-δικαιοδόχων και της επιχείρησης-



δικαιοπαρόχου. ∆εν αποκλείεται, εντούτοις, να ανακύψουν περιπτώσεις όπου οι όροι που 

διέπουν µία συµφωνία δικαιόχρησης προσδίδουν στο αναδυόµενο εταιρικό σχήµα τον 

χαρακτήρα µιας ενιαίας οικονοµικής µονάδας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει για παράδειγµα, όταν η 

συµφωνία των εµπλεκόµενων µερών διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδει στον 

δικαιοπάροχο τον έλεγχο της διοίκησης και των πόρων της επιχείρησης του δικαιοδόχου για 

µεγάλη χρονική διάρκεια χωρίς δυνατότητα πρόωρης καταγγελίας εκ µέρους του τελευταίου, 

ή όταν ο δικαιοπάροχος απολαµβάνει του δικαιώµατος της αρνησικυρίας επί των στρατηγικών 

επιχειρησιακών αποφάσεων του δικαιοδόχου. 
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 οφείλουν σε κάθε περίπτωση να εξετάζουν, εάν οι 

επιµέρους επιχειρήσεις-δικαιοδόχοι και η επιχείρηση-δικαιοπάροχος ενός δικτύου 

δικαιόχρησης δοµούνται και λειτουργούν ως ενιαία οικονοµική οντότητα. Σε περίπτωση 

καταφατικής απάντησης, θα πρέπει κάθε φορά να ελέγχεται η τήρηση του ανωτάτου ορίου 

των 500.000 € σε σχέση όχι µόνον µε την ενίσχυση de minimis που λαµβάνει η εκάστοτε 

επιχείρηση του δικτύου, αλλά και µε τις άλλες ενισχύσεις de minimis που τυχόν έχουν λάβει 

οι λοιπές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου δικαιόχρησης καθώς και οποιαδήποτε συµµετοχή σε 

πρόγραµµα ενίσχυσης που βασίζεται στο «προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων 

κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης». 

Επίσης στο στάδιο της αξιολόγησης θα πρέπει να εκτιµηθεί εάν η αιτούσα επιχείρηση 

καλύπτει τον ορισµό της µικροµεσαίας επιχείρησης αφού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι 

επιµέρους επιχειρήσεις-δικαιοδόχοι και η επιχείρηση-δικαιοπάροχος ενός δικτύου 

δικαιόχρησης δοµούνται και λειτουργούν ως ενιαία οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 

προσµετρηθούν όλα τα οικονοµικά στοιχεία της «οικονοµικής µονάδας» (αλλιώς «δεδοµένη 

επιχείρηση») καθώς και ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων (σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) του δικτύου. 
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2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

3. Γραφείο Γεν. ∆/ντή κ. Εµµ. Κατσιαδάκη 

4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Ε.Π., κ. Κ. Κουκολιά 

 

 


