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ΑΠΟΦΑΣΗ*   475/VΙ/2010 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων 
της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Ιανουαρίου 2010, Τετάρτη και ώρα 
12:00, µε την εξής σύνθεση:  
Προεδρεύων:  Νικόλαος Τραυλός 
Μέλη:  Ασηµάκης Κοµνηνός,                                                                                                                                                                                                                           

            Βασίλειος Νικολετόπουλος. 
Γραµµατέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
Θέµα της συνεδρίασης: η λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησης 
συγκέντρωσης µεταξύ των «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» 
Στη συνεδρίαση είχε νοµίµως κλητευθεί και παρίστατο η γνωστοποιούσα εταιρία 
«VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», µετά των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Αλέξιο Πελέκη και Νικόλαο 
Σκουλή. 
Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε ο αρµόδιος Εισηγητής Ασηµάκης 
Κοµνηνός, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη µε αριθ. πρωτ. οικ. 7776/28.10.2009 
Εµπιστευτική Έκθεσή του, της οποίας η πρόταση, για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά σε αυτήν, είναι α) η επιβολή του ελάχιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 
4α παρ. 4 του ν. 703/77 προστίµου σε κάθε µια από τις υπόχρεες σε γνωστοποίηση 
επιχειρήσεις, ήτοι στην εταιρία VIVERE A.E. και στην εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Α.Ε. λόγω υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4α του ν. 703/77 και β) ο καταλογισµός του συνόλου των ανωτέρω προστίµων 
να γίνει στην εταιρία VIVERE A.E., η οποία αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της 
απορροφηθείσας εταιρίας.  
Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της γνωστοποιούσας εταιρίας, οι 
οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και απάντησαν σε ερωτήσεις, που τους υπέβαλαν 
ο Προεδρεύων και τα Μέλη της Ε.Α.   
Μετά την ολοκλήρωση της ακροαµατικής διαδικασίας η Επιτροπή Ανταγωνισµού, 
συνήλθε σε συνεδρίαση διασκέψεως, την 12.2.2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 
και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, 
όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, το ισχύον νοµικό πλαίσιο και 
τα όσα προφορικώς και εγγράφως, µέσω των κατατεθειµένων υποµνηµάτων, 
ελέχθησαν κατά την ακροαµατική διαδικασία της υπόθεσης, 
  
* Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας 
και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε 
ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. 
Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε 
γενικές περιγραφές (εντός […] ). 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Στις 4.9.2007, κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (ηµ. αριθµ. πρωτ. 

5007) η υπ’ αριθµ. Κ2-12349/30.8.2007 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Εµπορίου, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας 
«ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΚΑΖΙΝΟ 
ΞΑΝΘΗΣ») από την εταιρία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «VIVERE»). 

2. Στη συνέχεια και προκειµένου να διερευνηθεί εάν η εταιρία VIVERE είχε 
υποχρέωση να γνωστοποιήσει την εν λόγω πράξη στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, η Γενική 
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (εφεξής «Γ.∆.Α.») απέστειλε ερωτηµατολόγιο (αρ. 
πρωτ. 5437/26.9.2007) στην εταιρία VIVERE. Από την εξέταση των 
υποβληθέντων στοιχείων,1 η Γ.∆.Α. θεώρησε ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη 
εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4α του ν. 703/77. Για το σκοπό αυτό, 
ζητήθηκε

2 από τη VIVERE να συµπληρώσει το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων και να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους για τους 
οποίους δεν υπέβαλε πλήρη φάκελο γνωστοποίησης. Η εταιρία, µε σχετικές 
επιστολές της (ηµ αρ. πρωτ. 7441/21.12.2007 και 749/6.2.2008), προσκόµισε τα 
αιτούµενα στοιχεία. 

 
Ι.2 ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 
3. Η εταιρία VIVERE είναι η απορροφούσα εταιρία, η οποία ιδρύθηκε µε τη 

σηµερινή της νοµική µορφή στις 11.12.1991 (ΦΕΚ 4775/13.12.1991, Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Μεταξά 48 και 
Πανδώρας 9). Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής εµπορίας 
ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου, διατηρεί και εκµεταλλεύεται τα καταστήµατα 
µε την εµπορική επωνυµία Virgin Megastores, διαθέτει δε συµµετοχές σε σειρά 
θυγατρικών της εταιριών. 

4. Στον επιχειρηµατικό όµιλο της VIVERE ανήκουν οι εταιρίες ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Α.Ε.Ε., ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε., 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ECOTURN Α.Β.Ε.Ε., QUALIA 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α.Ε. και ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟ∆ΟΥ Ε.Π.Ε. 

5. Μετά τη συγχώνευση, η απορροφούσα εταιρία, η οποία, προ της συγχώνευσης, 
δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της πώλησης ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου, 

                                                           

1 Που προσκοµίσθηκαν µε την µε ηµ. αρ. πρωτ. 6530/9.11.2007 επιστολή της VIVERE. 
2 Με τις µε αρ. πρωτ. 7109/4.12.2007 και 101/9.1.2008 επιστολές της Γ.∆.Α. 
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επεξέτεινε τη δραστηριότητά της και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών 
λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, ενώ ο πρώτος κλάδος είχε αποφασισθεί 
από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας να θεωρηθεί ως διακοπτόµενη 
δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και να διατεθεί,3 έτσι 
ώστε η λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο να παραµείνει η βασική 
δραστηριότητά της.  

6. Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ. 3292/23.12.2008 Συµβολαιογραφική Πράξη 
Απόσχισης του κλάδου «Εµπορίας Ειδών και Υπηρεσιών Μουσικής, Εικόνας και 
Ήχου και Συµµετοχών» της εταιρίας VIVERE και απορρόφησης αυτού από την 
εταιρία «ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.»,4 ολοκληρώθηκε ο 
µετασχηµατισµός της εταιρίας VIVERE, µε την πλήρη διάθεση των 
δραστηριοτήτων εµπορίας ειδών µουσικής, που είχε µέχρι 25.7.2007 
(ηµεροµηνία λήψης της απόφασης συγχώνευσης µε την ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ). Οι 
εταιρίες «ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ Ε.Π.Ε.» και 
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» βρίσκονται σε 
αδράνεια και πρόκειται να τεθούν σε εκκαθάριση. 

7. Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της VIVERE 
διαµορφώθηκε κατά το οικονοµικό έτος 2006 (1.7.2006-30.6.2007) σε 6.320.345 
€, παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το έτος 2005 της τάξης του 11,1% (ο 
κύκλος εργασιών της κατά το οικονοµικό έτος 2005 ήταν 7.109.538 €). Ο κύκλος 

εργασιών του οµίλου της VIVERE στην εθνική αγορά ανερχόταν, κατά την ίδια χρήση, 

σε 6.421.818 €.5 
8. Η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ είναι η εξαγοραζόµενη από την εταιρία VIVERE. 

Ιδρύθηκε, µε τη σηµερινή της νοµική µορφή, το 1995, έχει έδρα το ∆ήµο Ξάνθης 
(περιοχή Λατοµείων Ξάνθης) και δραστηριοποιείται στον κλάδο λειτουργίας και 
εκµετάλλευσης καζίνο στην περιοχή της Θράκης, καθώς και στην εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων και πάσης φύσεως τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.  

9. Η απορροφούµενη εταιρία αποτελούσε το δικαιούχο της άδειας λειτουργίας του 
καζίνο στην πόλη της Ξάνθης, για διάστηµα 12 ετών, το οποίο έληγε στη χρήση 
2007, µε αποκλειστική της δραστηριότητα τη λειτουργία και εκµετάλλευση του 
καζίνο αυτού. Η απορροφούµενη εταιρία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει 
συµµετοχές σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε νοµικής µορφής. 

10. Τέλος, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της 
ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ διαµορφώθηκε το έτος 2006 σε 16.437.303,95 €, 

                                                           

3 Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο υπό απόσχιση κλάδος, που αποτελούσε τη βασική δραστηριότητα 
της εταιρείας, µέχρι τη λήψη της απόφασης της ως άνω συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας 
(µε την εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση, στις 25.6.2008), εµφανιζόταν στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας σε διακριτή κατηγορία, υπό την ονοµασία «∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες». 
4 Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, τροποποιήθηκε η επωνυµία της απορροφούσας εταιρείας «ΒΙΒΕΡΕ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» σε «VICOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «VICOM HOLDINGS A.E.»), ενώ τροποποιήθηκε και ο σκοπός της, για τους σκοπούς της 
παρούσας απόσχισης και εισφοράς του κλάδου «Εµπορίας Ειδών και Υπηρεσιών Μουσικής, Εικόνας και Ήχου 
και Συµµετοχών» της εισφέρουσας εταιρείας.     
5 Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις της VIVERE Α.Ε. από 1.7.2006 έως 30.6.2007. 
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παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το έτος 2005 της τάξης του 7,9% (ο κύκλος 
εργασιών το έτος 2005 ήταν 15.228.787,39 €). 
 

ΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

11. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και 
υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να 
υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους 
και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων 
ενδέχεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί µέρους προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό όµοια φυσικά ή τεχνικά 
χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιµα.  

12. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή, στην οποία προσφέρουν 
ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις, υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού 
και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, 
ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν 
σε αυτές. 
 

ΙΙ. 1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
13. Οι συµµετέχουσες στη γνωστοποιηθείσα πράξη επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν 

σε διαφορετικούς κλάδους πριν τη συγχώνευση. Η απορροφούσα εταιρία 
VIVERE δραστηριοποιούνταν, προ της συγχώνευσης, στον κλάδο της πώλησης 
ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου, όπως δίσκων, κασετών, cd, ηλεκτρονικών 
µηχανηµάτων ήχου, µουσικών οργάνων, ενώ η απορροφούµενη εταιρία ΚΑΖΙΝΟ 
ΞΑΝΘΗΣ δραστηριοποιούνταν στη σχετική αγορά λειτουργίας και 
εκµετάλλευσης καζίνο. 

14. Μετά τη συγχώνευση, η απορροφούσα εταιρία επεξέτεινε τη δραστηριότητά της 
και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, 
ενώ αποχώρησε από τον κλάδο της πώλησης ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου. 
Έτσι, µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, καµία από τις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις δεν πρόκειται να δραστηριοποιείται στο δεύτερο κλάδο. Εποµένως, 
ο πρώτος κλάδος αποτελεί τη σχετική αγορά προϊόντος που αφορά η 
συγκεκριµένη συγκέντρωση και η παρακάτω ανάλυση περιορίζεται σε αυτή µόνο 
την αγορά.  

15. Η εν λόγω αγορά ανήκει στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος διαιρείται 
σε τρεις επιµέρους σχετικές αγορές, ήτοι την αγορά των λαχείων, των καζίνο και 
των στοιχηµάτων (όπως, για παράδειγµα, των στοιχηµάτων επί αθλητικών 
γεγονότων). Στην υπό εξέταση υπόθεση, η σχετική αγορά προϊόντος, είναι εκείνη 
των καζίνο. 
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ΙΙ.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
16. Σε ολόκληρη την επικράτεια, δραστηριοποιούνται οκτώ (8) επιχειρήσεις καζίνο,6 

οι οποίες διαθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα τις απαιτούµενες σχετικές άδειες των 
αρµόδιων αρχών. Η αγορά παρουσιάζει µικρή διασπορά και έχει κλειστό 
χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις καζίνο που λειτουργούν αυτή τη στιγµή είναι 
εγκατεστηµένες σε διάφορα σηµεία της επικράτειας, ήτοι στην Αττική, στην 
Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στα ∆ωδεκάνησα, στα Ιόνια Νησιά, στη 
Μακεδονία και στη Θράκη. 

17. Στην υπό εξέταση υπόθεση, προκειµένου να οριστεί η σχετική γεωγραφική 
αγορά, πρέπει να προσδιοριστεί ο βαθµός, στον οποίο τα διάφορα καζίνο 
θεωρούνται από τους πελάτες τους εναλλάξιµα µεταξύ τους. Αν θεωρηθεί ότι οι 
πελάτες των καζίνο δεν µετακινούνται µεταξύ πόλεων, ως σχετική γεωγραφική 
αγορά προσδιορίζεται η αγορά του Νοµού Ξάνθης (ή, ευρύτερα, το σύνολο των 
γειτονικών περιοχών, από τις οποίες προέρχονται οι πελάτες του συγκεκριµένου 
καζίνο), στην οποία δραστηριοποιούνταν η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, που 
αποτελούσε το δικαιούχο της αδείας λειτουργίας του καζίνο στην πόλη της 
Ξάνθης.  

18. Αν όµως θεωρηθεί ότι οι πελάτες των καζίνο µετακινούνται µεταξύ των πόλεων, 
όπου υπάρχουν καζίνο, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα µπορούσε να θεωρηθεί 
το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, δεδοµένου ότι οι συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υπό οµοιόµορφες 
συνθήκες ανταγωνισµού, σε ολόκληρη την επικράτεια. 

19. ∆εν υπάρχουν σχετικά δηµοσιευµένα στοιχεία, ως προς την πιθανότητα 
µετακίνησης των πελατών µεταξύ των καζίνο που λειτουργούν στη χώρα. 
Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, το καζίνο, που λειτουργεί (πλέον) η 
VIVERE, βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης και αντλεί πελάτες από τους Νοµούς 
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, αλλά και από νοµούς της Μακεδονίας (Ν. Καβάλας 
κλπ). Το πλησιέστερο καζίνο είναι αυτό του Πόρτο Καρράς, στη Χαλκιδική, σε 
απόσταση, που όπως η ίδια υποστηρίζει, καθιστά τον ανταγωνισµό µηδαµινό. 

20. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και κατά την άποψη της VIVERE, ως σχετική 
γεωγραφική αγορά θεωρείται η γεωγραφική περιοχή της Θράκης (νοµοί Έβρου, 
Ξάνθης και Ροδόπης) και των γειτονικών σε αυτήν νοµών της Μακεδονίας (Ν. 
Καβάλας κλπ), καθόσον κάθε εταιρία αντλεί πελάτες από την τοπική αγορά ή την 
αγορά της ευρύτερης Περιφέρειας, στην οποία είναι εγκαταστηµένο το κάθε 
Καζίνο. 
 

ΙΙ.3 ∆ΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ-ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  
21. Ο κλάδος λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

συγκεκριµένου αριθµού επιχειρήσεων και εµφανίζεται, σε µεγάλο βαθµό, 

                                                           

6 Υπάρχουν οκτώ (8) επιχειρήσεις καζίνο που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και εννέα καζίνο. 
Το 2003, η εταιρεία Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ, απέκτησε το 49% του Mont Parnes 
και ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του συγκροτήµατος, ενώ δραστηριοποιείται και στη Θεσσαλονίκη µε το 
Regency Casino Thessaloniki. 
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ανεπηρέαστος από φαινόµενα ανταγωνισµού, καθώς δεν απειλείται από το 
ενδεχόµενο εισόδου νέων  ανταγωνιστών, δεδοµένου ότι υφίσταται σοβαρός 
νοµικός φραγµός εισόδου νέων επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, βάσει σχετικού 
νόµου, υπάρχουν συγκεκριµένες άδειες που έχουν δοθεί από το κράτος και δεν 
αναµένεται να δοθούν άλλες. 

22. Το ποσό επένδυσης µιας νέας επιχείρησης για ελάχιστη αποτελεσµατική είσοδο 
στην αγορά των καζίνο, όπως εκτιµάται από τη VIVERE, ανέρχεται τουλάχιστον 
σε εννέα εκατοµµύρια ευρώ (€ 9.000.000). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται µόνο 
οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και συστήµατα. Επιπλέον (και εφόσον 
αποφασιστεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο να δοθούν και νέες άδειες), θα απαιτηθεί 
και µια πάγια πληρωµή από την ενδεχόµενη νέα επιχείρηση, για την αγορά της 
άδειας αυτής. Το ποσό αυτό δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί, γιατί για τα ήδη 
υπάρχοντα καζίνο ήταν διαφορετικό, ανάλογα µε την τοποθεσία τους. 

23. Το µερίδιο στην εθνική αγορά λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο της 
ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν, ανέρχεται 
στο […] (η µέτρηση αφορά το Gross Gaming Win – δηλαδή τα ακαθάριστα 
κέρδη του Καζίνο από όλα τα τυχερά παιχνίδια, προ δικαιωµάτων Ελληνικού 
∆ηµοσίου και ∆ήµων). Αν όµως θεωρηθεί (υποθέτοντας ότι οι πελάτες των 
καζίνο της χώρας δεν µετακινούνται πέραν του Νοµού ή της Περιφέρειας, στην 
οποία είναι εγκατεστηµένοι) ως σχετική γεωγραφική αγορά η αγορά του Νοµού 
Ξάνθης (ή, ευρύτερα της Περιφέρειας Θράκης και των γειτονικών σε αυτήν 
νοµών της Μακεδονίας), το µερίδιο της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, στην εν λόγω 
αγορά λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, ανέρχεται στο 100%, καθόσον 
είναι το µοναδικό καζίνο που λειτουργεί στην περιοχή αυτή. 
 

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4Α ΤΟΥ Ν. 703/77 
 
IΙΙ.1 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
24. Όπως προαναφέρθηκε, στις 4.9.2007, κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Ανταγωνισµού η υπ’ αριθµ. Κ2-12349/30.8.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Εµπορίου, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας 
VIVERE µε την εταιρία  ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ. Στη συνέχεια, η Γ.∆.Α. απέστειλε 
ερωτηµατολόγιο (ηµ. αρ. πρωτ. 5437/26.9.2007) στην εταιρία VIVERE, στο 
οποίο ζητούσε, µεταξύ άλλων, τον παγκόσµιο και τον εθνικό κύκλο εργασιών 
εκάστης των συµµετεχουσών στη συγχώνευση επιχειρήσεων, καθώς και το 
µερίδιο στην εθνική αγορά που κατείχε κάθε µία από τις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις, για κάθε σχετική αγορά προϊόντος που τυχόν αφορούσε η 
συγχώνευση, κατά το έτος 2006.  

25. Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτηµατολογίου, η εταιρία VIVERE υπέβαλε την µε 
ηµ. αριθµ. πρωτ. 6530/9.11.2007 επιστολή, ως αποτέλεσµα της οποίας η Γ.∆.Α. 
θεώρησε ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4α 
του ν. 703/77, όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω η Γ.∆.Α. απέστειλε επιστολές 
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στην εταιρία VIVERE (ηµ αρ. πρωτ. 7109/4.12.2007 και 101/9.1.2008), 
προκειµένου να συµπληρώσει το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης και να 
αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους, για τους οποίους δεν υπέβαλε πλήρη φάκελο 
γνωστοποίησης.  

26. Η εταιρία, µε την από 21.12.2007 επιστολή της (ηµ. αρ. πρωτ 7441), υποστηρίζει 
ότι δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την εν λόγω πράξη, 
καθόσον θεωρεί ότι δεν συνιστά συγκέντρωση, λόγω της διακοπής της 
δραστηριοποίησής της στον κλάδο εµπορίας ειδών µουσικής, ήχου και εικόνας 
(µοναδικής δραστηριότητάς της µέχρι την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης), 
ενώ µε την µε ηµ. αρ. πρωτ. 749/6.2.2008 επιστολή της, υπέβαλε πλήρη φάκελο 
γνωστοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης. 

27. Ειδικότερα, η VIVERE, µεταξύ άλλων, αναφέρει: 
«Η από 25.7.2007 Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
απορροφώσας εταιρίας VIVERE ENTERTAINMENT αποφάσισε µεταξύ 
άλλων: […] 
β) Τη διακοπή των δραστηριοτήτων του κλάδου της εµπορίας ειδών και 
υπηρεσιών µουσικής, ήχου και εικόνας και των επενδυτικών δραστηριοτήτων 
σε συγγενείς εταιρίες, ήτοι της, µέχρι της 25.7.2007, µοναδικής δραστηριότητας 
της απορροφώσας εταιρίας, µε βάση τα διεθνή  λογιστικά πρότυπα (∆ΛΧΠ 5). 
Η εν λόγω διακοπή εµφανίζεται ήδη στις πρώτες µετά τη λήψη της απόφασης 
της συγχώνευσης, Λογιστικές Καταστάσεις, ήτοι αυτές της 30.9.2007, που έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΧΠ, όπου η εταιρία εµφανίζει την εµπορία ειδών 
και υπηρεσιών µουσικής, εικόνας και ήχου και τις επενδυτικές της 
δραστηριότητες, ως διακοπτόµενη δραστηριότητα σύµφωνα µε το ∆ΛΧΠ 5, 
δηλαδή διαχωρίζει πλήρως τα οικονοµικά αποτελέσµατα που προέρχονται από 
την απορροφούµενη εταιρία, τα οποία και θα παραµείνουν στο µέλλον, από 
αυτά που προέρχονται από την απορροφούσα εταιρία, τα οποία θα πάψουν να 
εµφανίζονται µόλις ολοκληρωθεί η διάθεση των δραστηριοτήτων αυτών. […]  
Κατά συνέπεια […] µετεβλήθη πλήρως το αντικείµενο δραστηριότητάς της, που 
πλέον είναι η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση Καζίνο, η παροχή  
υπηρεσιών ψυχαγωγίας, θεάµατος, ακροάµατος, αθλήσεως και η ίδρυση, 
λειτουργία και εκµετάλλευση ξενοδοχείων. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η κατοχή εκ µέρους της απορροφώσας εταιρίας, µε την 
προ της συγχωνεύσεως δραστηριότητά της, ενός µεριδίου αγοράς, που άνευ της 
υπάρξεως σχετικής ειδικής µελέτης της ΙCΑΡ ή άλλου οργάνου, φαίνεται να µην 
υπερβαίνει το 10%, καθώς και ο εθνικός κύκλος εργασιών της εταιρίας αυτής, 
που ανέρχεται για τη χρήση που έληξε στις 30.6.2007 σε 6.320.345€, οδηγεί σε 
εξαίρεση της εταιρίας από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 
Ν 703/1977, καθώς ουδέποτε υπήρξε συγκέντρωση επιχειρήσεων µε την έννοια 
του νόµου αυτού. Ακόµα δε και αν θεωρηθεί ότι υπήρξε συγκέντρωση, υπό την 
πλέον στενή έννοια του όρου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, αυτή ήταν 
κυριολεκτικώς στιγµιαία, καθώς ταυτοχρόνως µε τη λήψη της απόφασης 
συγχώνευσης ελήφθη και η απόφαση διακοπής των δραστηριοτήτων, που 
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σχετίζονται µε τα ανωτέρω στοιχεία (µερίδιο της αγοράς […] και κύκλος 
εργασιών 6.320.345€). […] 
[Ο] Εθνικός Κύκλος Εργασιών της απορροφούµενης εταιρίας κατά τη λήξασα 
εταιρική χρήση (31.12.2006) ανερχόταν σε 16.437.303,95€. Ωστόσο από το 
ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4στ 
παρ. 2 «...οι άλλοι φόροι που σχετίζονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών», 
προκειµένου να προσδιοριστεί ο συνολικός   κύκλος εργασιών κατ’ άρθρο 4α 
παρ. 1 εδ. β). Τέτοιοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις 
Καζίνο υπέρ του ∆ηµοσίου και του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σε εφαρµογή του Ν. 2208/1994 και της σχετικής συµβάσεως µεταξύ Ελληνικού 
∆ηµοσίου και επιχείρησης. Εν προκειµένω πρόκειται για την υπ’ αριθ. […] 
Σύµβαση. Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, η εταιρία καταβάλει […] υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και […] υπέρ του ∆ήµου Ξάνθης, όπου βρίσκεται το 
Καζίνο. Το σύνολο των τελών που εισπράχθηκαν από το ∆ηµόσιο για τη χρήση 
που έληξε στις 31.12.2007 ανερχόταν σε […]€ και το σύνολο των τελών που 
εισπράχθηκαν από το ∆ήµο Ξάνθης για τη χρήση που  έληξε στις 31.12.2007 
ανερχόταν σε […]€.  
Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός κύκλος εργασιών κατ’ άρθρο 4α παρ. 1 εδ. 
β) σε συνδυασµό µε το άρθρο 4στ παρ. 2 ανέρχεται σε […]€ και συνεπώς είναι 
µικρότερος του ορίου των 15.000.000€. Παράλληλα η εταιρία αυτή κατείχε, 
[…] ποσοστό[…] του µεριδίου της αγοράς.  
Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
της απορροφώσας ([…] µεριδίου αγοράς και 6.320.345€ κύκλος εργασιών), 
«απεκόπησαν» ταυτοχρόνως µε τη συγχώνευση, […] µας οδήγησαν, ευλόγως, 
στο συµπέρασµα, ότι δεν υποχρεούµεθα σε υποβολή γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσης άλλως ουδόλως πράξαµε υπαιτίως.» 

 
IΙΙ.2 Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
28. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77,  

«συγκέντρωση πραγµατοποιείται: 
α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 
β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο µία 
επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα, τον 
έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων».  

29. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εταιρία VIVERE αποκτά το 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ (καθώς και τον πλήρη 
έλεγχο αυτής), οπότε υφίσταται συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 
παρ. 2 του  ν. 703/77. Επιπλέον, η απορροφούµενη εταιρία παύει να υπάρχει, οι 
δε µετοχές της δεν παρέχουν κανένα δικαίωµα, παρά µόνο το δικαίωµα 
ανταλλαγής τους µε µετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρία.7 

                                                           

7 Όπως αναφέρεται στο µε ηµεροµηνία 5.4.2007 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας 
«VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση 
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30. Αναφορικά µε τον ισχυρισµό της VIVERE ότι η εν λόγω πράξη δεν αποτελεί 
συγκέντρωση λόγω της διακοπής της δραστηριοποίησής της, σηµειώνεται ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77 συγκέντρωση  πραγµατοποιείται 
«α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις». Η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την 
έννοια του ως άνω άρθρου καθώς οδηγεί σε µόνιµη µεταβολή του ελέγχου επί της 
ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ8 µέσω της απορρόφησης αυτής από τη VIVERE. Η ως άνω 
διάταξη καταλαµβάνει τόσο τη συγχώνευση που πραγµατοποιείται µε τη 
σύσταση νέας εταιρίας όσο και αυτή που πραγµατοποιείται µε απορρόφηση.9  

31. Η VIVERE ισχυρίζεται περαιτέρω ότι οι αποφάσεις της συγχώνευσης των δύο 
εταιριών και της διακοπής της δραστηριοποίησης της ίδιας (VIVERE) 
ελήφθησαν ταυτόχρονα. Όµως η απόφαση διακοπής των εργασιών της δε 
συνεπάγεται απέκδυση της VIVERE από οποιαδήποτε οικονοµική 
δραστηριότητα. Το γεγονός ότι η απόφαση περί συγχώνευσης ελήφθη 
ταυτόχρονα µε την απόφαση περί διακοπής, το µικρό χρονικό διάστηµα που 
µεσολάβησε µεταξύ της ως άνω απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της VIVERE (25.7.2007) και της υπογραφής της 
σύµβασης συγχώνευσης µε απορρόφηση (3.8.2007) καθώς και η δήλωση 
συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων µε κύκλο εργασιών στον Ισολογισµό περιόδου 
από 1.7.2007 έως 30.9.2007 συγκλίνουν υπέρ της ανωτέρω άποψης.10  

32. Εξάλλου, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση της Επαναληπτικής 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της VIVERE A.E.,  

«[…]».11  
33. Βάσει των ανωτέρω, η διακοπή των δραστηριοτήτων της VIVERE έλαβε χώρα 

την 31.8.2007, ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών η υπ’ αριθµ. Κ2-12349/2007 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Εµπορίου,12 και όχι την 25.7.2007, ηµεροµηνία λήψης της ως άνω 
απόφασης..  

                                                                                                                                                                     

της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 
8 Για την έννοια της µόνιµης µεταβολής ελέγχου βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα 
δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ 
επιχειρήσεων, ΕΕ 16.4.2008 C 95/1, σ. 10 επ. Στη θεωρία σηµειώνεται ότι κοινό γνώρισµα των περιπτώσεων 
συγχωνεύσεων (π.χ. συγχωνεύσεις µεταξύ Α.Ε., Ε.Π.Ε.) αποτελεί η µεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού 
µιας επιχείρησης σε µια άλλη και η εξαφάνιση µιας τουλάχιστον επιχείρησης ως υποκειµένου δικαίου (απώλεια 
νοµικής προσωπικότητας, εφόσον πρόκειται για εταιρία). βλ. Κουτσούκης ∆., Έλεγχος Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σ. 109. 
9 Κουτσούκης ∆., ό.π., σ. 108. Βλ. ενδεικτικά απόφαση ΕΑ 403/V/2008. 
10 Σηµειώνεται ότι η απόσχιση κλάδου δεν οδηγεί σε περάτωση της εταιρίας από την οποία αποχωρίζεται τµήµα ή 
και το σύνολο της περιουσίας της. Βλ. Χρυσάνθης Χ., εις ∆ικΑΕ, τόµος 8ος, 2001, Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
στα άρθρα 66-89, αριθµ. 14. Στην παρούσα περίπτωση η απόσχιση ολοκληρώθηκε την 31.1.2009, οπότε 
καταχωρήθηκε στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η σχετική εγκριτική απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών. 
11 Η υπογράµµιση δική µας. 
12 Βλ. Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αρ. φύλλου 10079, 31.8.2007. 
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34. Συνεπώς, κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο της υπογραφής της σύµβασης 
συγκέντρωσης, ήτοι την 3.8.2007, δεν είχε επέλθει η ως άνω αποφασισθείσα 
διακοπή των εργασιών της VIVERE, και άρα η υπό εξέταση πράξη εµπίπτει στο 
εννοιολογικό περιεχόµενο των συγκεντρώσεων και, συνεπώς, υπάγεται στις 
αντίστοιχες διατάξεις του ν. 703/77.13 

 
IV. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ 
 
35. Το άρθρο 4α  παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ορίζει ότι:  

«Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται µέσα σε ένα µήνα 
από την πραγµατοποίησή της στην Επιτροπή Ανταγωνισµού όταν: α) το µερίδιο 
αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό 
τµήµα αυτής, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού   κύκλου 
εργασιών που πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής και 
της χρήσης τους, για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε 
εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ.»  

36. Προκειµένου, να υπολογιστεί το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
αφορά η συγκέντρωση στην εθνική αγορά, λαµβάνεται υπόψη η σχετική αγορά 
λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, στην οποία πριν τη συγχώνευση 
δραστηριοποιούνταν µόνο η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ. Σύµφωνα µε τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία, το µερίδιο αγοράς της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ στην 
εθνική αγορά των καζίνο ανέρχεται στο […] το οποίο υπολείπεται του δέκα τοις 
εκατό (10%) που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 4α  του ν. 703/77. Αντίθετα, αν 
θεωρηθεί ως σχετική γεωγραφική αγορά, η αγορά του Νοµού Ξάνθης (ή, 
ευρύτερα, η Περιφέρεια Θράκης και οι γειτονικοί σε αυτήν νοµοί της 
Μακεδονίας), το µερίδιο αγοράς της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ανέρχεται στο 100%, 
ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το όριο (10%) που θέτει η παρ. 1 του ανωτέρω 
άρθρου.  

37. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όµως, ο ακριβής ορισµός της σχετικής 
γεωγραφικής αγοράς δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, 
δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4α του 
ν. 703/77 ούτως ή άλλως, βάσει του κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεων, όπως αναλύεται κατωτέρω. 

                                                           

13 Σε κάθε περίπτωση, εάν γινόταν δεκτός ο ισχυρισµός της VIVERE θα υπήρχε κίνδυνος καταστρατήγησης της 
υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 4α του ν. 703/77, καθώς ορισµένες επιχειρήσεις θα µπορούσαν να 
διαµορφώνουν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο της συγχώνευσης κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγουν τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης κατά τις διατάξεις περί γνωστοποιήσεων 
του ν. 703/77. 
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38. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της απορροφούµενης εταιρίας, κατά τη χρήση 
2006, ανερχόταν σε 16.437.303,95 €. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4στ παρ. 2 του ν. 
703/77, θα πρέπει από το ποσό αυτό να αφαιρεθούν «οι […] φόροι που 
συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών». Όπως προκύπτει από τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία, τέτοιοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις καζίνο υπέρ του ∆ηµοσίου και του οικείου Οργανισµού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  

39. ∆εδοµένου λοιπόν ότι η ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ καταβάλλει […] υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου (ήτοι, για τη χρήση 2006, […] €) και […] υπέρ του ∆ήµου 
Ξάνθης, όπου βρίσκεται το καζίνο (ήτοι, για τη χρήση 2006, […] €), σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ανέρχεται 
σε […]€. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του οµίλου της απορροφούσας 
εταιρίας, αυτός διαµορφώθηκε κατά το οικονοµικό έτος 2006 σε 6.421.818 €.  

40. Βάσει των ανωτέρω, ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στη συγκέντρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 4α παρ. 1 περ. β), σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 4στ παρ. 2 και 5 του ν. 703/77, ανέρχεται σε […]€. Το 
ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο των 15.000.000 €, χωρίς όµως να ξεπερνά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 4β του ν. 703/1977 κατώφλια, µε αποτέλεσµα η εν 
λόγω συγκέντρωση να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4α του ν. 
703/77. Καθώς πληρούται το κριτήριο της υπέρβασης του ορίου των 15.000.000 
€, όπως ορίζει η περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77, η εξέταση 
της περίπτωσης α) της ίδιας παραγράφου παρέλκει, αφού ο νόµος απαιτεί την 
πλήρωση ενός από τα δύο κριτήρια για την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου 
(διαζευκτική πλήρωση).14  

41. Συνεπώς, κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 4α 
του ν. 703/77, µε αποτέλεσµα να υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσης. Κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4α του ν. 
703/77,15 στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση συνιστά αντικείµενο συµφωνίας, 
υπόχρεες σε γνωστοποίηση είναι όλες οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 
επιχειρήσεις.16 Συνεπώς σε ό,τι αφορά την υπό κρίση συγχώνευση που 
πραγµατοποιήθηκε µε απορρόφηση από την VIVERE της ανεξάρτητης εταιρίας 
ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, υποχρέωση γνωστοποίησης είχε κάθε µία των 
συγχωνευοµένων εταιριών. 

42. Εν προκειµένω, οι υπόχρεες εταιρίες παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν εντός της 
οριζόµενης από την παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77 προθεσµίας του ενός 
µηνός την υπό εξέταση συγκέντρωση. Μόνο µετά από αποστολή σχετικών 
επιστολών εκ µέρους της Γ.∆.Α., υπεβλήθη πλήρης φάκελος γνωστοποίησης από 
την απορροφούσα εταιρία. 

 

                                                           

14 Κουτσούκης ∆., ό.π., σ. 141. 
15 Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη είναι πανοµοιότυπη µε την παρ. 3 του άρθρου 4β του ν. 703/77. 
16 βλ. απόφαση ΕΑ 366/V/2007 υπό VΙ.4.β µε περαιτέρω παραποµπές, απόφαση ΕΑ 403/V/2008 υπό IV.3 
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V. ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 
 
43. Σύµφωνα µε το άρθρο 4α παρ. 4 του ν. 703/77, 

«Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει στον καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική 
υποχρέωση πρόστιµο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το 
οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου 
εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ.» 

44. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης είναι ο υπαίτιος 
χαρακτήρας της παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση. Η διάταξη 
κάνοντας λόγω για υπαιτιότητα εννοεί προφανώς τόσο το δόλο (άµεσο ή 
ενδεχόµενο), όσο και την αµέλεια. Έτσι, η παράβαση της υποχρέωσης 
γνωστοποίησης υπάρχει όχι µόνο όταν ηθεληµένα και εν γνώσει το υπόχρεο προς 
γνωστοποίηση πρόσωπο δεν προβαίνει σε αυτήν ή θεωρεί ως ενδεχόµενη την 
παράβαση και την αποδέχεται. Υπαιτιότητα εντοπίζεται και όταν το υπόχρεο 
προς γνωστοποίηση πρόσωπο νοµίζει ότι δεν εµπίπτει στην υποχρέωση 
γνωστοποίησης, αλλά αν κατέβαλε την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια 
θα εντόπιζε ότι πράγµατι η συγκέντρωση υπόκειται στην υποχρέωση 
γνωστοποίησης.17 

45. Η VIVERE ισχυρίζεται ότι, λόγω του ότι δεν θεώρησε, κατά τα ανωτέρω, ότι η 
υπό εξέταση πράξη είναι συγκέντρωση, υπό την έννοια του ν. 703/77, υπολόγισε 
το µερίδιο αγοράς ([…]) και τον κύκλο εργασιών ([…]€) µόνο της 
απορροφούµενης εταιρίας (ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ), µε αποτέλεσµα να καταλήξει 
στο συµπέρασµα ότι δεν είχε υποχρέωση γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
4α του ν. 703/77. 

46. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, βάσει των εξηγήσεων που δόθηκαν από τη 
γνωστοποιούσα εταιρία, τόσο µε το Υπόµνηµά της, όσο και κατά την 
ακροαµατική διαδικασία, διατηρεί σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον 
πληρούται εν προκειµένω το στοιχείο της αµέλειας ως προς την παραβίαση της 
υποχρέωσης γνωστοποίησης. Από τα στοιχεία του φακέλου και κυρίως από τις 
ανωτέρω εξηγήσεις της VIVERE η Επιτροπή Ανταγωνισµού κλίνει στο 
συµπέρασµα ότι ενόψει των εξαιρετικών συνθηκών της υπόθεσης, η µη υποβολή 
γνωστοποίησης οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή εύλογη αµφιβολία της 
γνωστοποιούσας ως προς την ύπαρξη της σχετικής υποχρέωσης.18 

47. Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης της παρ. 4 
του άρθρου 4α του ν. 703/77 και η Επιτροπή Ανταγωνισµού κρίνει ότι δεν πρέπει 
να επιβληθεί πρόστιµο.  

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

                                                           

17 Κουτσούκης ∆.,ό.π., σ. 152, µε παραποµπή σε σχετική νοµολογία και παραδείγµατα.  
18 Βλ. και ΕΑ 391/V/2008, IV.4. 
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Το Τµήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, οµόφωνα αποφάσισε τα εξής: 
«α) Ότι υπήρξε συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 4 & 4α του ν. 703/77, 
όπως ισχύει,  
β) Ότι υπήρχε υποχρέωση γνωστοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης κατά το άρθρο 
4α του ν. 703/77,  
γ) Ότι υπήρξε παραβίαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης κατά 
το άρθρο 4α του ν. 703/77 και  
δ) Να µην επιβάλει πρόστιµο διότι είχε σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον 
επληρούτο η προϋπόθεση της υπαιτιότητας προκειµένου να επιβάλει πρόστιµο.» 
 
Η απόφαση εκδόθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2010. 
 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 
 

Ο Πρoεδρεύων 
 
Ο Συντάκτης της Απόφασης                                                  Νικόλαος Τραυλός 
 
      Ασηµάκης Κοµνηνός  
                                                          Η Γραµµατέας 
                                                     
                                                     Παρασκευή Ζαχαριά 
 
 


