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* Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε μία (1) επιπλέον έκδοση με τα εξής διακριτικά: Προς Δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έκδοση αυτή έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα 

επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του 

αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 

Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 

αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]). 

Στην εταιρία VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. θα κοινοποιηθεί η πλήρης έκδοση της απόφασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.  705/2020* 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ TMHMA 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, 

επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 

με την εξής σύνθεση: 

Πρoεδρεύουσα: Καλλιόπη Μπενετάτου (Αντιπρόεδρος ΕΑ).  

Μέλη: Μαρία Ιωάννα Ράντου (Εισηγήτρια), 

          Σωτήριος Καρκαλάκος και         

         Ιωάννης Πετρόγλου.                                                                                                                                                                                                                  

Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή. 

 

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 213/13.1.2020 

προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 

3959/2011, όπως ισχύει, με την οποία η επιχείρηση με την επωνυμία VENILIA 

INVESTMENTS S.A.R.L. αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας με την 

επωνυμία D MARINAS HELLAS Α.Ε. 

Πριν την έναρξη της συζητήσεως, Γραμματέας της υπόθεσης ορίσθηκε η υπάλληλος της 

Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, Ευαγγελία Ρουμπή, με 

αναπληρώτρια αυτής την Ηλιάνα Κούτρα. 

Στην αρχή της συζήτησης, η Προεδρεύουσα έδωσε το λόγο στην αρμόδια Εισηγήτρια, 

Μαρία Ιωάννα Ράντου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 

1775/03.03.2020 Έκθεσή της και πρότεινε – για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 

σε αυτή – την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 

3959/2011, όπως ισχύει, της από 13.1.2020 (υπ’ αριθ. πρωτ. 213) γνωστοποιηθείσας 

συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου 

της D MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. και 

συνεπώς απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της πρώτης, δεδομένου ότι η 

εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το 
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συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές 

στις οποίες αφορά. 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη 

επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας Μαρίας Ιωάννας Ράντου, η 

οποία δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση της 

αρμόδιας Εισηγήτριας, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και το ισχύον 

νομικό πλαίσιο, 

                                                  ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 

I.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

1. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 231/13.1.2020 έγγραφό της, η εταιρεία συμμετοχών με την 

επωνυμία «VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L.» (εφεξής και «VENILIA 

INVESTMENTS» ή «Γνωστοποιούσα») γνωστοποίησε1 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 

(εφεξής και «Ε.Α.»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, 

όπως ισχύει, την απόκτηση ποσοστού ύψους 99% στο μετοχικό κεφάλαιο της D 

MARINAS HELLAS Α.Ε. (εφεξής και «D MARINAS HELLAS») και, επομένως, 

αποκλειστικού ελέγχου επί αυτής. 

2. Η VENILIA INVESTMENTS είναι εταιρεία συμμετοχών, θυγατρική της CVC Capital 

Partners SICAV-FIS SA (εφεξής και «CVC»). 

3. Η D MARINAS HELLAS είναι μέλος του Ομίλου «DOGUS HOLDING A.S.» (εφεξής 

και «DOGUS») και δραστηριοποιείται στη συμμετοχή, επένδυση, ανάπτυξη, κατασκευή 

και διαχείριση μαρίνων (τουριστικών λιμένων) καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου ανάπτυξης και διαχείρισης μαρίνων2. Η D MARINAS HELLAS ελέγχει 

αποκλειστικά τη Μαρίνα Λευκάδας3, τη Μαρίνα Γουβιών 4 και τη Μαρίνα Ζέας5. 

4. Η γνωστοποιούμενη συναλλαγή αφορά στην απόκτηση ελέγχου εμμέσως από τη CVC, 

μέσω της θυγατρικής της VENILIA INVESTMENTS, επί της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του Ομίλου DOGUS στην αγορά εκμετάλλευσης μαρίνων στην Ελλάδα, 

στην Κροατία, στην Τουρκία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

5. Ειδικότερα, δυνάμει της από 21.12.2019 «Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης Μετοχών» 

(εφεξής και «Σύμβαση»), η οποία συνήφθη μεταξύ των DOGUS, VENILIA 

INVESTMENTS και MISTRAL MARINA TOURIZM YATIMLARI ANONIM 

SIRKETI, εταιρείας που εδρεύει στην Τουρκία και αποτελεί εξ ολοκλήρου (100%) 

θυγατρική της VENILIA INVESTMENTS (εφεξής και «MISTRAL MARINA»), 

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα6:  

 

α)  Η DOGUS, υπό την ιδιότητά της ως Πωλήτριας σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα 

εξασφαλίσει ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία, D MARINAS B.V. με έδρα 

στην Ολλανδία (εφεξής και «D MARINAS»), θα πωλήσει στη VENILIA 

INVESTMENTS:  

(i)  τις μετοχές της στην εταιρεία D MARINAS HELLAS, οι οποίες αντιστοιχούν 

στο 99% του μετοχικού κεφαλαίου της D MARINAS HELLAS·  

                                                           
1
  Με έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης (εφεξής και «Έντυπο γνωστοποίησης»). 

2
  Βλ. υποενότητα ΙΙ.1.1 κατωτέρω. 

3
  Κατέχοντας ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

4
  Ό.π. 

5
  Μέσω συμμετοχής 75% στο μετοχικό της κεφάλαιο. 

6
  Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης, η ολοκλήρωση της γνωστοποιούμενης συναλλαγής υπόκειται 

στην προηγούμενη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Ελληνική και την Κροατική Αρχή 

Ανταγωνισμού, βλ. σελ. 27 του Εντύπου γνωστοποίησης. 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

4 

 

(ii)  […]7, […]8 […]9, […]10 και  

(iii)  τις μετοχές της στις κροατικές εταιρίες MARINA DALMACIJA11 και τη 

MARINA SIBENIK12, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου έκαστης εξ αυτών.  

β)  Επιπλέον, η DOGUS θα πωλήσει στη MISTRAL MARINA τις μετοχές της, οι οποίες 

ανέρχονται σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία TURKISH 

MANAGEMENT CO.  

6. Συνεπώς, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση και τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση της υπό 

κρίση συναλλαγής, η VENILIA INVESTMENTS θα κατέχει άμεσα ποσοστό 99% επί 

του μετοχικού κεφαλαίου (και επομένως αποκλειστικό έλεγχο επί) της D MARINAS 

HELLAS στην Ελλάδα και συνεπώς θα ελέγχει έμμεσα τη Μαρίνα Λευκάδας κατέχοντας 

ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, τη Μαρίνα Γουβιών κατέχοντας το 100% 

του μετοχικού της κεφαλαίου και τη Μαρίνα Ζέας κατέχοντας το 75% του μετοχικού της 

κεφαλαίου. 

7. Για λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι η γνωστοποιούμενη συναλλαγή θα έχει επίσης 

ως αποτέλεσμα την απόκτηση ελέγχου από τη VENILIA INVESTMENTS επί της 

MARINA DALMAJICA και της MARINA SIBENIK (καθώς και έμμεσα επί της 

MARINA BORIK) στην Κροατία. Επίσης, η VENILIA INVESTMENTS θα αποκτήσει 

έμμεσα από τη DOGUS, μέσω της MISTRAL MARINA, ποσοστό 100% επί του 

μετοχικού κεφαλαίου της TURKISH MANAGEMENT CO στην Τουρκία και, μέσω 

αυτής, ποσοστό 50% επί της D-MARIN DUBAI LLC13 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

8. Το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η VENILIA INVESTEMENTS (για λογαριασμό της 

και για λογαριασμό της θυγατρικής της MISTRAL MARINA όσον αφορά το σκέλος της 

συναλλαγής που αφορά την TURKISH MANAGEMENT CO) είναι € […]14 συν το ποσό 

                                                           
7
  Η LAMDA DOGUS αποτελεί κοινή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 50-50% οι 

εταιρείες LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (εφεξής και «LAMDA DEVELOPMENT») και D 

MARINAS. Η εταιρεία ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Lamda Flisvos Holding, η οποία, 

με τη σειρά της, ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Lamda Flisvos Marina που έχει αναλάβει 

την εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου. 
8
  Στο άρθρο 6 του από 14.2.2013 «Συμφωνητικού Μετόχων και Συνεργασίας των εταιρειών LAMDA 

DEVELOPMENT και D MARINE INVESTMENTS HOLDING, για την κοινή επιχείρησή τους 

LAMDA DOGUS […] (βλ. σελ. 17 και 18 του Εντύπου γνωστοποίησης). 
9
  Βλ. σελ. 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απάντησης της γνωστοποιούσας στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

499/22.1.2020 επιστολή.  
10

  Αυτό σημαίνει ότι […] η LAMDA DOGUS και ο Όμιλός της δεν αποτελεί κατά τον χρόνο εξέτασης 

της συγκέντρωσης από την Ε.Α. μέρος της γνωστοποιούμενης συναλλαγής. 
11

  Εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η χρήση του λιμένα ειδικού σκοπού - ναυτικού τουριστικού λιμένα 

Zlatna luka στην Κροατία. Η MARINA DALMAJICA ασκεί επίσης έλεγχο επί της εξ ολοκλήρου 

θυγατρικής της MARINA BORIK, στην οποία έχει ανατεθεί η χρήση του λιμένα ειδικού σκοπού - 

ναυτικού τουριστικού λιμένα Borik στην Κροατία. 
12

  Εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η χρήση του λιμένα ειδικού σκοπού - ναυτικού τουριστικού λιμένα 

Mandalina - Kuline στην Κροατία. 
13

  Η D-MARIN DUBAI LLC (D MARIN DUBAI) διαχειρίζεται τρεις μαρίνες στο Ντουμπάι για 

λογαριασμό του παραχωρησιούχου κάθε μαρίνας. Πρόκειται για τις MARASI MARINA, CULTURE 

VILLAGE MARINA και MARSA AL SEEF MARINA. Παρέχει, επίσης, υπηρεσίες τεχνικού 

συμβούλου σε εταιρείες ανάπτυξης μαρίνων.  
14

  Καθορίζεται στο Άρθρο 3.1 (α) της Σύμβασης και στη σελ. 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 

απαντητικής επιστολής της γνωστοποιούσας. Το τίμημα αυτό αφορά και τις τρεις συναλλαγές και δεν 

δύναται να διασπαστεί ώστε να υπολογιστεί για κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. 
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των € […] που αποτελεί το μελλοντικά καταβαλλόμενο αντάλλαγμα15,16. 

9. Υπό το φως των ανωτέρω […], η γνωστοποιούμενη συναλλαγή συνίσταται, κατά το 

χρόνο εξέτασης της συγκέντρωσης από την Ε.Α., στην απόκτηση από τη VENILIA 

INVESTMENTS:  

 

(α)  άμεσα ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου (και, επομένως, αποκλειστικού 

ελέγχου) της D MARINAS HELLAS, η οποία, με τη σειρά της, ελέγχει 

αποκλειστικά τη Μαρίνα Λευκάδας, τη Μαρίνα Γουβιών και τη Μαρίνα Ζέας· 

(β) άμεσα ποσοστού 100% των μετοχών (και, επομένως, αποκλειστικού ελέγχου) επί 

έκαστης εκ των MARINA DALMACIJA και MARINA SIBENIC στην Κροατία, 

με τη MARINA DALMACIJA να κατέχει, με τη σειρά της, ποσοστό 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της MARINA BORIK επίσης στην Κροατία και  

(γ)  εμμέσως, μέσω της MISTRAL MARINA, ποσοστού 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου (και, επομένως, αποκλειστικού ελέγχου) επί της TURKISH 

MANAGEMENT CO και, μέσω αυτής, ποσοστού 50% της D-MARIN DUBAI 

LLC. 

10. Για τους σκοπούς της εν λόγω Γνωστοποίησης, μόνο το υπό (α) ανωτέρω είναι σχετικό17. 

I.2 ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

11. Όσον αφορά στους στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν τη 

συγκέντρωση, η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι «[…]»18. 

 

II ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 

II.1 Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ 

II.1.1 VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. 

12. Η VENILIA INVESTMENTS είναι εταιρεία συμμετοχών, συστάθηκε στις 23 Οκτωβρίου 

2019 και έχει την έδρα της στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου19. Κύριος σκοπός 

της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2(1) του καταστατικού της είναι «η συμμετοχή, σε 

οποιαδήποτε μορφή, σε Λουξεμβουργιανές και ξένες εταιρείες, η απόκτηση μέσω εξαγοράς, 

συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και η 

μεταβίβαση μέσω πώλησης, ανταλλαγής ή άλλως μετοχών, ομολογιών, ομολόγων, 

γραμματίων ή άλλων τίτλων οποιασδήποτε μορφής, και η κατοχή, διαχείριση, ανάπτυξη και 

                                                           
15

  Βλ. τον όρο 3.1 (γ) της Σύμβασης και την υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απαντητική επιστολή της 

γνωστοποιούσας. 
16

  Σημειώνεται ότι δεν υπολογίζεται στο τίμημα το ποσό που αναφέρεται στη Σύμβαση και αφορούσε τις 

μετοχές της LAMDA DOGUS, καθώς αυτό το σκέλος δεν αποτελεί πλέον μέρος της 

γνωστοποιούμενης συναλλαγής, […], βλ. και σελ. 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απαντητικής 

επιστολής της γνωστοποιούσας. 
17

  Βλ. και σελ. 2 και 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απάντησης της γνωστοποιούσας στην υπ’ αριθ. 

πρωτ. 499/22.1.2020 επιστολή της ΓΔΑ. 
18

  Σελ. 30 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
19

  Συγκεκριμένα, η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό 20 Avenue Monterey, L-2163 

Λουξεμβούργο (σελ. 4 του Εντύπου γνωστοποίησης). 
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διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ομόρρυθμες 

εταιρείες και να ενεργεί ως ομόρρυθμος εταίρος των εταιρειών αυτών».  

13. Η VENILIA INVESTMENTS αποτελεί θυγατρική της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων 

CVC. Συγκεκριμένα, η CVC κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

VENILIA TOPCO LIMITED, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

VENILIA MIDCO LIMITED, ενώ η τελευταία με τη σειρά της κατέχει το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της VENILIA HOLDINGS S.A.R.L. Η γνωστοποιούσα VENILIA 

INVESTMENTS είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της VENILIA HOLDING 

S.A.R.L.  

II.1.2 CVC  

14. Η CVC είναι μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, […]. Διαχειρίζεται κεφάλαια για 

λογαριασμό άνω των 300 θεσμικών, κυβερνητικών και ιδιωτών επενδυτών παγκοσμίως. 

Περαιτέρω, η CVC αποκτά πλειοψηφικές ή σημαντικές μειοψηφικές συμμετοχές σε 

εταιρείες στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Βόρεια Αμερική και συνδράμει στην 

ανάπτυξη σχεδίων για τη δημιουργία μιας βιώσιμης μακροπρόθεσμης επένδυσης. 

Απασχολεί εργαζόμενους σε τρεις ηπείρους (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και στην περιοχή 

της Ασίας - Ειρηνικού)20.  

15. Η CVC δεν δραστηριοποιείται στον κλάδο εκμετάλλευσης μαρίνων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης21. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά παροχής 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω της HELLENIC HEALTHCARE, η οποία είναι 

εταιρεία συμμετοχών, συσταθείσα στο Λουξεμβούργο22,23. 

II.2  Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΌΜΕΝΗ  

II.2.1 D MARINAS HELLAS 

16. Η εξαγοραζόμενη εταιρεία με την επωνυμία D MARINAS HELLAS έχει την έδρα της 

στην Φρεατίδα Πειραιά24 και συστάθηκε το 2001 με την επωνυμία «K&G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.». Η επωνυμία της μετεβλήθη σε D MARINAS HELLAS 

                                                           
20

  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ιστοσελίδα της CVC http://www.cvc.com/ (στα Αγγλικά) και 

τη σελ. 2 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
21

  Βλ. σελ.7 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απαντητικής επιστολής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

499/22.1.2020 επιστολή της ΓΔΑ. 
22

  Η HELLENIC HEALTHCARE κατέχει: α) ποσοστό 99,9928% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

ΠΕΡΣΕΥΣ, επικεφαλής εταιρείας του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ, η οποία λειτουργεί το νοσοκομείο 

METROPOLITAN (που βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Φαλήρου στην Αττική)· β) ποσοστό 

99,80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας METROPOLITAN GENERAL, που λειτουργεί το 

νοσοκομείο METROPOLITAN GENERAL (πρώην νοσοκομείο ΙΑΣΩ General) στο Χολαργό Αττικής 

και γ) ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΥΓΕΙΑ, η οποία είναι η μητρική εταιρεία 

του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται κυρίως: i) στην αγορά παροχής υπηρεσιών 

ιδιωτικών γενικών κλινικών μέσω του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και, σε μικρότερο βαθμό ii) στην αγορά 

ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών, μέσω του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και του νοσοκομείου ΛΗΤΩ και iii) 

στην αγορά ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων μέσω της εταιρείας ALPHALAB. Εκτός από την 

ανωτέρω εταιρεία, η CVC δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα και μέσω κάποιων άλλων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου των κεφαλαίων CVC (βλ. σελ. 2 και 3 του Εντύπου γνωστοποίησης). 
23

  Βλ. σελ. 2 και 3 του Εντύπου γνωστοποίησης και Παράρτημα P του Εντύπου γνωστοποίησης. 
24

  Βλ. σελ. 7 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
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στα τέλη του 2018 και εγκρίθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 5 

Μαρτίου 201925.  

17. Σκοπός της D MARINAS HELLAS είναι η συμμετοχή, επένδυση, ανάπτυξη, κατασκευή 

και διαχείριση μαρίνων (τουριστικών λιμένων), καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου ανάπτυξης και διαχείρισης μαρίνων26.  

18. Όπως προαναφέρθηκε, η D MARINAS HELLAS ελέγχεται αποκλειστικά από την 

εταιρεία D MARINAS, εταιρεία συσταθείσα στην Ολλανδία που εμμέσως ανήκει πλήρως 

στη DOGUS. Η D MARINAS κατέχει ποσοστό 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της D 

MARINAS HELLAS, ενώ το εναπομείναν ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας ανήκει στην εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ 

N.A.E27. 

19. Η D MARINAS HELLAS ελέγχει (αποκλειστικά) τις εξής εταιρείες, κατέχοντας το 

100% του μετοχικού τους κεφαλαίου: α) ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και β) ΜΑΡΙΝΑ 

ΓΟΥΒΙΩΝ. Επίσης, η εξαγοραζόμενη εταιρεία ελέγχει αποκλειστικά και την εταιρεία 

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ, μέσω ποσοστού συμμετοχής 75% στο μετοχικό της κεφάλαιο, με το 

υπόλοιπο ποσοστό 25% αυτού να ανήκει στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε (ΕΤΑΔ)28. Η D MARINAS HELLAS παρέχει επικουρικές 

υπηρεσίες διαχείρισης στις τρεις ανωτέρω αναφερόμενες μαρίνες. Παρέχει επίσης 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Μαρίνα Καλαμάτας, μια μικρή μαρίνα που ανήκει σε 

τρίτο μέρος29.  

20. Σημειώνεται ότι η D MARINAS HELLAS δεν έχει καμία δραστηριότητα εκτός της 

αγοράς εκμετάλλευσης μαρίνων30. 

II.2.2 ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ D MARINAS HELLAS 

II.2.2.1 ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

21. Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ και διακριτικό τίτλο ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. 

συστάθηκε στις 15.12.1999 και, κατόπιν δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, ανέλαβε την 

κατασκευή και διαχείριση του Τουριστικού Λιμένα Λευκάδας στο νησί της Λευκάδας. Η 

σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια από τις 17.12.1999 έως τις 17.12.203931.  

22. Σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του καταστατικού της ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, κύριος 

σκοπός της εταιρείας είναι «αποκλειστικά η εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης με τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας για την κατασκευή λιμενικών έργων, χρηματοδότηση 

και κατασκευή έργων ξηράς, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται 

για την λειτουργία της μαρίνας και την εν γένει λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του 

                                                           
25

  Βλ. σελ. 8 και συνημμένο Παράρτημα B του Εντύπου γνωστοποίησης. 
26

  Βλ. άρθρο. 3 του καταστατικού της.  
27

  Βλ. σελ. 8 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
28

  Βλ. σελ. 9 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
29

  Βλ. σελ. 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απαντητικής επιστολής της Γνωστοποιούσας. 
30

  Βλ. σελ. 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 απαντητικής επιστολής της Γνωστοποιούσας. 
31

  Βλ. σελ. 9 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
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συνόλου των εγκαταστάσεων του λιμένα αναψυχής στην πόλη της Λευκάδας σύμφωνα με 

την ως άνω σύμβαση παραχώρησης».  

23. Αποκλειστικός ελέγχων μέτοχος της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ είναι η D 

MARINAS HELLAS, κατέχοντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της.  

II.2.2.2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ 

24. Η εταιρεία συστάθηκε το 1995 με την επωνυμία «I.K.G. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η επωνυμία της 

άλλαξε σε «ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το 2003 και, ξανά στις 

9.8.2019, σε «ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ». Κατόπιν δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, η 

εταιρεία ανέλαβε την εκμετάλλευση και διαχείριση της Μαρίνας Γουβιών στο νησί της 

Κέρκυρας με σύμβαση παραχώρησης η οποία συνήφθη στις 19.10.1995. Η διάρκεια της 

παραχώρησης είχε αρχικώς οριστεί σε είκοσι (20) έτη αλλά, δυνάμει τροποποίησης που 

συνήφθη στις 25.01.2002, επεκτάθηκε έως τις 19.10.2024. Η παραχώρηση δύναται να 

παραταθεί περαιτέρω για μία περίοδο δέκα (10) ετών32.  

25. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της κύριος σκοπός της εταιρείας είναι «η 

εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΤ ή το νόμιμο 

διάδοχό τους για την ανάπτυξη, διαχείριση εκμετάλλευση και την εκτέλεση 

συμπληρωματικών έργων του Τουριστικού Λιμένα στα Γουβιά Κερκύρας (εφεξής η 

"Μαρίνα"), σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση παραχώρησης, όπως εκάστοτε ισχύει».  

26. Αποκλειστικός ελέγχων μέτοχος της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ είναι η D 

MARINAS HELLAS, κατέχοντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. 

II.2.2.3 ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ 

27. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡIΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΕΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.» (εφεξής και «ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ») συστάθηκε στις 19.12.2002 και 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα Ζέας. Η 

σχετική σύμβαση παραχώρησης συνήφθη στις 23.12.200233 μετά από δημόσιο διεθνή 

διαγωνισμό, και έχει διάρκεια σαράντα (40) ετών (ήτοι, μέχρι το 2042) με δυνατότητα 

παράτασης για μία περίοδο πέντε (5) ετών34. 

28. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, κύριος σκοπός της εταιρείας είναι «η 

ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού Λιμένα της Ζέας […]. Ειδικότερα, 

μεταξύ άλλων, σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η ανάπτυξη, κατασκευή, ανέγερση, 

αναμόρφωση, ανάπλαση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση στο 

χώρο της Μαρίνας: (α) λιμένων, μαρίνων και κάθε είδους θαλάσσιων εγκαταστάσεων 

πλωτών ή μη, με τις μόνιμες ή προσωρινές προεκτάσεις τους, (β) κτιρίων, προσωρινών 

                                                           
32

  Σελ. 10 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
33

  Επίσης ένα Παρεπόμενο Σύμφωνο συνήφθη στις 20.11.2008. 
34

  Βλ. σελ. 12 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
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κατασκευών και γενικά κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους, (γ) εμπορικών κέντρων, (δ) 

ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων ή συγκροτημάτων, (ε) καταστημάτων και εν γένει 

εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας (όπως κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, 

παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις, λούνα-πάρκ, κινηματογράφους, αμφιθέατρα υπαίθριους ή 

κλειστούς χώρους εκδηλώσεων, θέατρα κ.α.), (στ) αιθουσών και χώρων ποικίλων χρήσεων 

(όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

μουσειακών εκθεμάτων, ενυδρεία, πλανητάρια κ.α.), (ζ) αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε 

φύσης, (η) εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων, (θ) σταθμών στάθμευσης και εξυπηρέτησης 

αυτοκίνητων, (ι) σταθμών προμήθειας και συγκομιδής σχετικούς με την χρήση των 

παραπάνω εγκαταστάσεων (π.χ. σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, λυμάτων, κλπ), (ια) 

ελικοδρομίων και συναφών με αυτά εγκαταστάσεων».  

29. Κατά τον χρόνο υποβολής της γνωστοποίησης, μέτοχοι της ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ είναι η D 

MARINAS HELLAS με ποσοστό συμμετοχής 75% (και ασκώντας αποκλειστικό έλεγχο 

επί αυτής) και η ΕΤΑΔ με ποσοστό συμμετοχής 25%, δίχως όμως να έχει οποιοδήποτε 

δικαίωμα ελέγχου μειοψηφίας επί της εταιρείας35. 

II.3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

30. Σύμφωνα με το Έντυπο γνωστοποίησης, συμμετέχον μέρος κατά το χρόνο υποβολής της 

γνωστοποίησης της συγκέντρωσης ήταν, εκτός από τη D MARINAS HELLAS, και η 

LAMDA DOGUS σχετικά με τις ελληνικές εξαγοραζόμενες εταιρείες που αφορούσε η 

υπό εξέταση συναλλαγή. Δεδομένου όμως ότι, όπως προαναφέρθηκε36, […]. Συνεπώς, ως 

μοναδική ελληνική εξαγοραζόμενη εταιρεία στην υπό κρίση συναλλαγή θεωρείται πλέον 

μόνο η D MARINAS HELLAS.  

31. Οι λοιπές εταιρείες, τις οποίες αφορά η πραγματοποιούμενη συναλλαγή, εκτός όμως της 

ελληνικής επικράτειας, είναι οι εξής: 

- MARINA SIBENIK DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA 

NAUTICKI TURIZAM I PUTNICKA AGENCIJA (MARINA SIBENIK), με έδρα 

την Κροατία· 

- MARINA DALMACIJA DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU 

ZA TURIZAM I USLUGE (MARINA DALMACIJA), με έδρα την Κροατία· και 

- D MARINA ISLETMECILIGI TURIZM VE YONETIM HIZMETLERI ANONIM 

SIRKETI (TURKISH MANAGEMENT CO), με έδρα την Τουρκία. 

II.4 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

32. Kατά δήλωση της γνωστοποιούσας37 και σύμφωνα με τα προσκομισθέντα οικονομικά 

στοιχεία και καταστάσεις38, οι κύκλοι εργασιών των εταιρειών χαρτοφυλακίου των 

κεφαλαίων CVC και της εταιρείας D MARINAS HELLAS κατά το τελευταίο οικονομικό 

έτος (2018), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011, έχουν ως εξής: 

                                                           
35

  Βλ. σελ. 9 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
36

  Βλ. ανωτέρω παρ. 5 και 9 και υποσημειώσεις 10 και 18. 
37

  Βλ. σελ. 10-11 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
38

  Βλ. αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών D MARINAS HELLAS, ΜΑΡΙΝΑ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ, LAMDA DOGUS, LAMDA FLISVOS 

HOLDING και LAMDA FLISVOS MARINA για το έτος 2018.  
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Πίνακας 1 

Κύκλοι εργασιών έτους 2018 (σε ευρώ) 

  Παγκόσμια αγορά Ελληνική Αγορά 

Εταιρείες χαρτοφυλακίου των 

κεφαλαίων CVC 
[…] […] 

D MARINAS HELLAS […] […] 

ΣΥΝΟΛΟ […] […] 

Πηγή: Σελ. 28 του Εντύπου γνωστοποίησης, συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και υπ’ αριθ. πρωτ. 

1420/19.2.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γνωστοποιούσας. 

 

33. Οι κύκλοι εργασιών των μερών στην ελληνική αγορά παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στις 

κατωτέρω ενότητες. 

II.4.1 Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ 

34. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κύκλοι εργασιών στην ελληνική αγορά 

έτους 2018 (σε ευρώ) των εταιρειών χαρτοφυλακίου στις οποίες η CVC ασκεί 

αποκλειστικό ή κοινό έλεγχο.  

 

Πίνακας 2 

Κύκλοι εργασιών των εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχει η CVC, 

(ελληνική αγορά έτος 2018) 

 AR Packaging […] 

Breitling […] 

Chemicainvest […] 

Douglas […] 

Etraveli […] 

Hellenic Healthcare […] 

PDC Brands […] 

QA  […] 

Recordati […] 

Sebia […] 

Skybox Security […] 

Tendam (πρώην Cortefiel)  […] 

TMF […] 

Theramex […] 

ΣΥΝΟΛΟ […] 

*Το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στη Hellenic Healthcare περιλαμβάνει τον 

κύκλο εργασιών των Περσεύς, Metropolitan General και ΥΓΕΙΑ
39

  

                     Πηγή: Σελ. 28 του Εντύπου γνωστοποίησης 

II.4.2 Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ 

35. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου D MARINAS HELLAS ανήλθε το 2018 σε €[…] (έσοδα από 

                                                           
39

  Βλ. σελ. 28 και 29 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
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πωλήσεις)
40

, όπως αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα.  

 

  Πίνακας 3 

Συνολικοί κύκλοι εργασιών της D MARINAS HELLAS  στην ελληνική αγορά για το έτος 2018 

  Πωλήσεις 
Κέρδη από λοιπές 

λειτουργικές δραστηριότητες 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ […] […] […] 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΓΟΥΒΙΩΝ […] […] […] 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ […] […] […] 

D MARINAS 

HELLAS […] […] […] 

ΣΥΝΟΛΟ […] […] […] 

1. *Το ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνει ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών ΜΑΡΙΝΑ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ και D MARINAS HELLAS
41

. 

2. **Συμπεριλαμβανομένων και λοιπών λειτουργικών εσόδων. 

   Πηγή: Σελ. 29 του Εντύπου γνωστοποίησης. 

III Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ - ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

III.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

36. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων στην 

περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον 

μία επιχείρηση ή περισσότερες, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή 

τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων 

του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο.  

37. Στην υπό εξέταση περίπτωση η VENILIA INVESTMENTS αποκτά το 99% του 

μετοχικού κεφαλαίου της D MARINAS HELLAS και, συνεπώς, τον αποκλειστικό έλεγχο 

επί αυτής και, ως εκ τούτου, η εν λόγω συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση κατά την 

έννοια της παρ. 2 β) του άρθρου 5 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει.  

III.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Α. 

38. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, καθώς εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/201142, όπως ισχύει, και έχει 

                                                           
40

  Σελ. 18 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και σελ. 28 του Εντύπου γνωστοποίησης. Η 

εταιρεία έχει, επίσης, και άλλα λειτουργικά έσοδα (από ενοίκια, κατανάλωση για παροχές κοινής 

ωφέλειας (νερό, ηλεκτρικό) και προμήθειες υπεργολάβων) […]. Σύμφωνα με την άποψη της 

γνωστοποιούσας (βλ. σελ 28 του Εντύπου γνωστοποίησης), αυτά δεν εμπίπτουν στην έννοια του 

κύκλου εργασιών (πωλήσεις) για τους σκοπούς ελέγχου συγκεντρώσεων. Η Ε.Α. δεν συντάσσεται με 

αυτή την θέση (βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Α. 583/VIΙ/2013, 666/2018).  
41

  Βλ. σελ. 28 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
42  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να 

γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη συμφωνίας ή τη 

δημοσίευση προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που 

εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε 

εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες 
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εθνική διάσταση με βάση τους γνωστοποιηθέντες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων κατά το έτος 2018 στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, οι οποίοι 

παρατίθενται συνοπτικά στον ανωτέρω Πίνακα 1. Η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει 

κοινοτική διάσταση, καθώς ναι μεν ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν 

παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, 

ωστόσο δεν πληρούται το κριτήριο (β), το οποίο πρέπει να συντρέχει σωρευτικά, ήτοι 

δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν, κάθε μία 

χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων 

ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/200443. Ενόψει 

των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της Ε.Α. 

III.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ 

ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

39. Το Έντυπο γνωστοποίησης (με αριθ. πρωτ. 213) υπεβλήθη στην Ε.Α. την 13.1.2020, ήτοι 

23 ημέρες μετά την υπογραφή από τα μέρη της με ημερομηνία 21.12.2019 Σύμβασης. Ως 

αφετηρία της προθεσμίας των 30 ημερών προς γνωστοποίηση λογίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Τη γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 

παρ. 1 ν. 3959/2011 παράβολο των 1.100 Ευρώ44. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 

γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και παραδεκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει.  

40. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκτηση από τη VENILIA INVESTMENTS του 

αποκλειστικού ελέγχου της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου DOGUS στην 

αγορά εκμετάλλευσης μαρίνων στην Κροατία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υλοποιείται ως μία συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 

                                                                                                                                                                      
επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε 

εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 
43

  Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου 139/2004 της 20.1.2004, για τον έλεγχο 

των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 024 της 

29.1.2004, σελ. 1, σύμφωνα με το οποίο: «[…] 2. Μία συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο 

συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 

εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των 

δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. 3. Μία 

συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινοτική 

διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ· β) ο συνολικός κύκλος εργασιών 

που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, 

υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ· γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων 

ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, 

εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία 

από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού 

κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος».  
44

  Βλ. σχετικά άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Το υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο 

€1.100 εκδόθηκε την 9.1.2020 (Ημερομηνία εκτέλεσης). 
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5 ν. 3959/2011 και, ως εκ τούτου, υπόκειται παραδεκτώς σε μία γνωστοποίηση, κατά το 

άρθρο 6 ν. 3959/2011. Ειδικότερα, η εξαγορά από τη VENILIA INVESTMENTS της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου DOGUS στην αγορά εκμετάλλευσης των 

ανωτέρω μαρίνων αποτελεί αντικείμενο μίας ενιαίας συναλλαγής που διέπεται από την 

από 21.12.2019 Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης Μετοχών μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών DOGUS, VENILIA INVESTMENTS και MISTRAL MARINA.  

41. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 808/4.2.2020 επιστολή της, η Γνωστοποιούσα κοινοποίησε στην 

υπηρεσία αντίτυπο του φύλλου της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής 

κυκλοφορίας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 4ης.2.2020, στο οποίο δημοσίευσε την υπό κρίση 

πράξη, το κείμενο της οποίας αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της Ε.Α. στις 3.2.2020, 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. 

42. Κατά την εξέταση του φακέλου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής και 

«Γ.Δ.Α.») έκρινε ότι το υποβληθέν Έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί 

πλήρως, και ακολούθως απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 499/22.1.2020 επιστολή προς 

τη Γνωστοποιούσα, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, 

στην οποία η Γνωστοποιούσα απήντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 671/29.1.2020 επιστολή 

της45. Στη συνέχεια εστάλη η υπ’ αριθ. πρωτ. 732/31.1.2020 επιστολή προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της δημόσιας ανακοίνωσης της συγκέντρωσης, το οποίο 

αποσαφηνίστηκε από τη Γνωστοποιούσα στις 4.2.2020 οπότε η υπό εξέταση 

γνωστοποίηση από 5.2.2020 κατέστη πλήρης και προσήκουσα.  

43. Ως εκ τούτου, η προθεσμία έκδοσης απόφασης της Ε.Α. επί της γνωστοποιηθείσας 

συγκέντρωσης παρέρχεται την 5.3.2020. 

IV ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

IV.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

44. Το 1976 η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που όρισε ένα νομικό πλαίσιο για τη 

λειτουργία των εταιρειών που εκμεταλλεύονται σκάφη αναψυχής για να βοηθήσουν στην 

τόνωση της επέκτασης της ελληνικής αγοράς σκαφών αναψυχής46. Το ολοκληρωμένο 

θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση των μαρίνων στην Ελλάδα διατυπώθηκε από τον ν. 

2160/1993 «σχετικά με τις διατάξεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις». Παρά τις 

ορισμένες αναθεωρήσεις του νομικού πλαισίου, εξακολουθούν να υπάρχουν διατάξεις 

στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις μαρίνες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.47 

                                                           
45

  Κατόπιν της παράτασης που ζητήθηκε από τη Γνωστοποιούσα και χορηγήθηκε δυνάμει της με αριθ. 

πρωτ. 562/24.1.2020 επιστολής από την Ε.Α. 
46

  Βλ. έκθεση ΟΟΣΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (OECD Competition Assessment Reviews - 

Greece) (2013), σελ. 186. 
47

  Βλ. έκθεση ΟΟΣΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2013), σελ. 187-188. Ειδικότερα, ο ν. 2160/1993 

σχετικά με τις διατάξεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις (άρθρο 31α παρ. 5) κανόνες που 

απαριθμούν τους τιμοκαταλόγους για πρόσδεση των σκαφών και τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται, 

εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιπλέον, η κοινή υπουργική απόφαση 9803/2003 σχετικά με τη γενική 

ρύθμιση της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων (άρθρο 2 παρ. 3) ορίζει ότι οι τιμοκατάλογοι για 
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45. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 29 του ν. 2160/1993, ως τουριστικός λιμένας 

σκαφών αναψυχής ορίζεται «ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται κατά κύριο 

λόγο για/και υποστηρίζει λειτουργικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και 

ναυταθλητισμού»48.  

46. Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 γίνεται διάκριση μεταξύ τριών 

κατηγοριών τουριστικών λιμένων: α) μαρίνες, β) καταφύγια και γ) αγκυροβόλια. 

Ειδικότερα, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Μαρίνα είναι ο 

τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές 

προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3149, για την εξυπηρέτηση των σκαφών 

αναψυχής και των χρηστών τους»50. Επίσης «τα καταφύγια προσφέρουν βασικές 

κτιριολογικές υποδομές και βασικές παροχές και εξυπηρετήσεις σε σκάφη αναψυχής ώστε 

να συνυπάρχουν αρμονικά με το περιβάλλον» και τέλος «τα αγκυροβόλια βρίσκονται εντός 

προστατευόμενων ορμών και έχουν περιορισμένες εγκαταστάσεις ώστε να μην αλλοιώνουν 

το περιβάλλον»51. 

47. Αφού χωροθετηθεί η τοποθεσία της μαρίνας, η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση 

αυτής μπορεί να παραχωρηθεί σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων, οι οποίες επιλέγονται μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού52. Στη 

                                                                                                                                                                      
την πρόσδεση των πλοίων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών εγκρίνονται με υπουργική 

απόφαση. Ο ν. 4179/2013, άρθρο 11,  αντικατέστησε την απαίτηση έγκρισης τιμοκαταλόγου με μια 

κοινοποίηση τιμών. 
48

  Βλ. και σελ. 34 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
49

  Η οποία ορίζει ότι «3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρίνων, πλην 

αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και 

διαβιβάζει το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως της περιβαλλοντικής 

κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί 

περαιτέρω η διαδικασία των παραγράφων 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των 

υποπεριπτώσεων στστ και ζζ. Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο δήμο, 

προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου.  Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω 

προθεσμία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του 

δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης τουριστικού λιμένα υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η 

τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου». Σημειώνεται ότι η παρ. 3, όπως είχε 

αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α175/8.8.2013) 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 παρ. 2 ν.4582/2018, ΦΕΚ Α 208/11.12.2018. 
50

  Σύμφωνα με την παρ. 1α. του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, «Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. [Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος, επικαρπωτής ή 

επιφανειούχος του παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να 

κατασκευάσει μαρίνα.]». 
51

  Ό.π. 
52

  Βλ. και σελ. 34 του Εντύπου γνωστοποίησης. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, 

«Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, 

λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα της, μπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή 

επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών). Η παραχώρηση 

γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο 

διαγωνισμό. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι διενέργειας του και η 

διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του 
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σύμβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται, τουλάχιστον, λεπτομερής 

περιγραφή των έργων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της 

μαρίνας, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και ο τρόπος κάλυψης αυτής, η 

χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ` 

ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη χρονική διάρκεια της 

παραχώρησης, οι ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύμβασης, οι λόγοι λύσης της 

σύμβασης, η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και του 

φορέα διαχείρισης της μαρίνας ενώπιον των καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιων 

ελληνικών δικαστηρίων και οποιοσδήποτε άλλος όρος συνδεόμενος με την παραχώρηση 

ή την εκμετάλλευση της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. 

Στη σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλες οι μελέτες, τα 

σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού53. Επίσης, με τη σύμβαση δύναται να καθορίζεται 

και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό ναυταθλητικών σκαφών54. 

48. Ο ν. 2160/1993 (άρθρο 30 παρ. 7) θεσπίζει γεωγραφικά εμπόδια για τη λειτουργία των 

λιμένων. Απαγορεύει την πρόσδεση των σκαφών αναψυχής σε αλιευτικά λιμάνια ή 

καταφύγια εάν υπάρχει ένα αδειοδοτημένο τουριστικό λιμάνι (μαρίνα) σε απόσταση 

μικρότερη των πέντε ναυτικών μιλίων. Σύμφωνα με τον νόμο για τον τουρισμό 

4179/2013 (άρθρο 11), η απαγόρευση της πρόσδεσης των σκαφών αναψυχής επεκτάθηκε 

περαιτέρω για να συμπεριλάβει όχι μόνο τα αλιευτικά λιμάνια, αλλά και τα  εμπορικά 

λιμάνια. Ως προς τις αιτιολογικές σκέψεις της έκθεσης, ο κανόνας των πέντε μιλίων 

αποσκοπεί στην προστασία των επενδύσεων σε μαρίνες μέσω της δημιουργία de facto 

τοπικών μονοπωλίων και στην αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού από άλλους 

εμπορικούς και αλιευτικούς λιμένες σε βάρος των νόμιμων τουριστικών λιμένων. 

IV.2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Η έννοια της σχετικής αγοράς 

49. 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 εναλλάξιμα55. 

 

                                                                                                                                                                      
διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.». Πρόκειται για την 

Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, για την οποία βλ. αναλυτικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 31 του 

ίδιου νόμου. 
53

  Που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου. 
54

  Βλ. παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Από την υποχρέωση σύναψης της σύμβασης 

παραχώρησης του συγκεκριμένου άρθρου εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες που τελούν υπό 

καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης από Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., δυνάμει σύμβασης που έχει 

συναφθεί κατά τα άρθρα 24 και 35 του ν. 2932/2001 και κατά το άρθρο 17 του ν. 2892/2001. 
55

      Απόφαση 558/VII/2013 της ΕΑ, σελ. 19. 
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Η έννοια της επηρεαζόμενης αγοράς 

50. Για τις ανάγκες αξιολόγησης της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης, με τον όρο 

«επηρεαζόμενη αγορά»56 νοείται: 

 
α)  Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή 

περισσότερες, στο ίδιο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, από τις 

συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η 

συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους 

τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις)· καθώς και  

β) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 

οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο 

στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την 

αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και 

οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων 

αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, 

ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση 

προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις). 

IV.2.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΘΕΣΗ 

IV.2.2  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η άποψη της Γνωστοποιούσας 

51. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, σύμφωνα με την άποψη της Γνωστοποιούσας, η σχετική 

αγορά προϊόντων είναι η Ελληνική αγορά των τουριστικών λιμένων και, ειδικότερα, η 

Ελληνική αγορά εκμετάλλευσης μαρίνων57, στην οποία δραστηριοποιείται η 

εξαγοραζόμενη εταιρεία D MARINAS HELLAS, η οποία ελέγχει τη ΜΑΡΙΝΑ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τη ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ στην Κέρκυρα και τη ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ. 

 

Η θέση της Ε.Α. 

52. Σύμφωνα με την άποψη της Ε.Α., η σχετική αγορά που αφορά στην υπό κρίση 

συγκέντρωση είναι η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες – 

μαρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους.  

IV.2.3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η άποψη της Γνωστοποιούσας 

53. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, η σχετική γεωγραφική αγορά της υπό κρίση πράξης με 

δεδομένο ότι η παραχώρηση της λειτουργίας των μαρίνων πραγματοποιείται μέσω 

διαδικασίας διαγωνισμού, είναι η ελληνική επικράτεια58. 

 

                                                           
56

  Ο.π., σελ. 20. 
57

  Σελ 34 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
58

  Σελ. 35 του Εντύπου γνωστοποίησης. 
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Η θέση της Ε.Α. 

54. Σύμφωνα με το Σχέδιο Εθνικού Συστήματος Λιμένων Αναψυχής (Σ.Ε.Σ.Υ.Λ.Α) του ΕΟΤ 

ο Ελλαδικός θαλάσσιος χώρος διακρίνεται σε οκτώ Ζώνες Ναυσιπλοΐας: 1. Ιόνιο 

Πέλαγος, 2. Θρακικό Πέλαγος, 3. Θερμαϊκός Κόλπος, Ανατολικό Αιγαίο –Δωδεκάνησα,  

4. Κρήτη, 5. Νότια Πελοπόννησος, 6. Σαρωνικός – Κορινθιακός – Αργολικός, 7: Νότιος 

Ευβοϊκός – Νότιο Αιγαίο, 8: Βόρειος Ευβοϊκός – Παγασητικός – Σποράδες.  

55. Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω διαχωρισμό, ως γεωγραφική αγορά για τις μαρίνες 

Γουβιά και Λευκάδας θα μπορούσε να οριστεί το Ιόνιο Πέλαγος και ως γεωγραφική 

αγορά για την μαρίνα Ζέας ορίζεται η περιοχή Σαρωνικός – Κορινθιακός – Αργολικός.  

56. Ωστόσο, ο ακριβής ορισμός της γεωγραφικής αγοράς στην παρούσα υπόθεση παραμένει 

ανοικτός, καθώς υπό οποιαδήποτε θεώρηση δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

συγκέντρωσης.   

IV.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΆΣ  

57. Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων αναψυχής είναι οι 

λιμενικές υποδομές και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε επιβάτες τουριστικών 

πλοίων. Το κύριο μη εμπορικό λιμάνι είναι ευρέως γνωστό ως μαρίνα. Οι μαρίνες είναι 

μεγάλα λιμάνια αναψυχής ειδικά κατασκευασμένα για να λαμβάνουν περίπου 500 με 

2.000 σκάφη αναψυχής σε καθημερινή βάση. Οι μαρίνες παρέχουν ελλιμενισμό, 

ανεφοδιασμό καυσίμων, νερού, τροφίμων κ.λπ., υπηρεσίες ασφαλείας και πολλές 

βοηθητικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων, ναυπηγικές και 

επισκευαστικές μονάδες για τη συντήρηση και επισκευή των σκαφών αναψυχής. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν 67 μαρίνες και 84 τουριστικά καταφύγια και αγκυροβόλια. Οι μαρίνες 

παρέχουν περίπου 16.000 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ η συνολική χωρητικότητα σε 

μαρίνες, τουριστικά καταφύγια και αγκυροβόλια προσεγγίζουν τις 22.000 θέσεις. Οι 

μεγαλύτερες μαρίνες βρίσκονται στην Αττική (Μαρίνα Ζέας, Φλοίσβος και Άλιμος), το 

Ιόνιο Πέλαγος (Γουβιά και Λευκάδα) και την Πελοπόννησο (Λουτράκι)59.  

58. Η ζήτηση για υπηρεσίες μαρίνας καθορίζεται κυρίως από: i) το κόστος των υπηρεσιών 

που παρέχονται από οργανωμένες μαρίνες και λιμενικά τέλη, ii) την ποσότητα και η 

ποιότητα των θαλάσσιων υπηρεσιών που παρέχονται ανά θέση ελλιμενισμού και iii) τις 

εξελίξεις στην αγορά των σκαφών αναψυχής. Η ζήτηση για μαρίνες είναι εποχιακή, με 

μέγιστη ζήτηση για ελλιμενισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου η ζήτηση για την ξηρά-αποβάθρα αυξάνεται έτσι ώστε τα σκάφη να 

μπορούν να επιδιορθωθούν και να διατηρηθούν. 

59. Ο διεθνής ανταγωνισμός για τις ελληνικές μαρίνες προέρχεται από τις χώρες της 

βορειοδυτικής Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), καθώς και από τις χώρες της 

βορειοανατολικής Μεσογείου (Τουρκία, Κροατία). Ο εγχώριος ανταγωνισμός για τις 

ελληνικές μαρίνες προέρχεται από άλλες λιμενικές υποδομές, δηλαδή καταφύγια, λιμάνια 

και εμπορικούς λιμένες, που προσφέρουν επίσης θέσεις ελλιμενισμού και άλλες 

υπηρεσίες συμπληρωματικές προς την ιστιοπλοΐα. Ειδικότερα, 

                                                           
59

  Βλ. έκθεση ΟΟΣΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2013), σελ. 184. 
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- τα καταφύγια και τα αγκυροβόλια θεωρούνται φυσικά λιμάνια σε κολπίσκους που 

προστατεύονται καλά από τον άνεμο και τις κακές καιρικές συνθήκες και που 

μπορούν να προσφέρουν ένα σύνολο ελάχιστων εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας, 

- οι αλιευτικοί λιμένες είναι στην πράξη μικρά λιμάνια, συχνά ως τμήματα των 

υφιστάμενων εμπορικών ή/και ιστορικών λιμανιών, με περιορισμένες 

εγκαταστάσεις και παροχή υπηρεσιών, 

- οι εμπορικοί λιμένες προσφέρουν συνήθως ασφαλείς θέσεις ελλιμενισμού για τα 

σκάφη αναψυχής, όπου και οι επιβάτες αλλά και οι ιδιοκτήτες μπορούν να 

απολαύσουν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις και βασικές υπηρεσίες κωπηλασίας. 

60. Σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα, τα μερίδια αγοράς βάσει 

κύκλου εργασιών (για το έτος 2017) σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, όπως προκύπτουν 

από την κλαδική μελέτη της ICAP Μαρτίου 2018 για τους τουριστικούς λιμένες 

εμφανίζονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί: 

Πίνακας 4 

Μερίδια αγοράς για τους τουριστικούς λιμένες 

βάσει κύκλου εργασιών (2017) 

Lamda Flisvos Marina […] 

Σάνη ΑΕ […] 

Μαρίνα Γουβιών […] 

Μαρίνα Αγίου Κοσμά […] 

Μαρίνα Ζέας […] 

Μαρίνα Λευκάδας […] 

Olympic Marine ΑΕ […] 

                                      Πηγή: Mελέτη της ICAP (2017). 

61. Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι τα μερίδια αγοράς για τις μαρίνες που αφορούν στη 

γνωστοποιηθείσα πράξη εκτιμώνται βάσει κύκλου εργασιών για το έτος 2017 σε ποσοστό  

[…] για τη ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ, ποσοστό […] για τη ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ και ποσοστό […] 

για τη ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Συνεπώς, το συνολικό μερίδιο αγοράς των 

εξαγοραζόμενων τουριστικών λιμένων (μαρίνων) που μετέχουν στη γνωστοποιηθείσα 

πράξη υπολογίζεται σε ποσοστό […]. 

62. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα, τα μερίδια αγοράς 

βάσει θέσεων ελλιμενισμού  (για το έτος 2017), εμφανίζονται στον Πίνακα 5 που 

ακολουθεί: 
 

Πίνακας 5 

Μερίδια αγοράς για τους τουριστικούς λιμένες 

βάσει θέσεων ελλιμενισμού (2017) 

Μαρίνα Γουβίων […] 

Μαρίνα Αλίμου […] 

Μαρίνα Ζέας […] 

Μαρίνα Λευκάδας […] 

Μαρίνα Λαυρίου 

(Olympic Marine) 
[…] 

Μαρίνα Ρόδου […] 

Μαρίνα Αγίου Κοσμά […] 

                                                      Πηγή: Mελέτη της ICAP. 
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63. Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι τα μερίδια αγοράς για τις μαρίνες που αφορούν στη 

γνωστοποιηθείσα πράξη εκτιμώνται βάσει θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2017 σε 

επίπεδο ελληνικής επικράτειας σε ποσοστό […]% για τη ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ, σε 

ποσοστό […] για τη ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ και σε ποσοστό […] για τη ΜΑΡΙΝΑ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Συνεπώς, το συνολικό μερίδιο αγοράς των εξαγοραζόμενων τουριστικών 

λιμένων (μαρινών) σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, βάσει θέσεων ελλιμενισμού, που 

μετέχουν στη γνωστοποιηθείσα πράξη εκτιμάται σε ποσοστό […]. 

64. Τα ανωτέρω αναφερόμενα μερίδια τόσο σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, όσο και σε 

οποιοδήποτε άλλη στενότερη οριζόμενη γεωγραφική αγορά, π.χ. Ιόνιο Πέλαγος, δεν 

αναμένεται να μεταβληθούν από την υπό εξέταση συναλλαγή. Απεναντίας, η εν λόγω 

συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της συγκέντρωσης στην αγορά, καθώς η 

LAMDA DOGUS, που διαχειρίζεται τη μαρίνα Φλοίσβου, δεν αποτελεί συμμετέχον 

μέρος. 

IV.4 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

65. Στην υπό κρίση πράξη, δεδομένου ότι η εξαγοράζουσα VENILIA INVESTMENTS και 

οι εταιρείες του δικτύου CVC, αλλά και οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που 

διαθέτουν δικαιώματα ελέγχου επί αυτών, δεν ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες 

στην ίδια αγορά υπηρεσιών και στην ίδια γεωγραφική αγορά (καμία οριζόντια επικάλυψη) 

ή/και σε αγορά προηγούμενων ή επόμενων σταδίων (καμία κάθετη σχέση), εκείνων στη 

οποία δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές στην 

υπό εξέταση συγκέντρωση.  

V ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

66. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, η Ε.Α., εφόσον 

διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 6 παρ. 1, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό 

αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές, στις 

οποίες αφορά, με απόφασή της, που εκδίδεται εντός μηνός από την πλήρη και 

προσήκουσα γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των 

συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3959/2011, ο σημαντικός ή μη 

περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης, στην 

εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση 

δεσπόζουσας θέσης60 . 

67. Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό, η Ε.Α. 

συγκρίνει τις συνθήκες ανταγωνισμού που θα προκύψουν από την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση με εκείνες που θα επικρατούσαν χωρίς αυτήν. Οι συνθήκες ανταγωνισμού 

που υφίστανται κατά το χρόνο της συγκέντρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τυχόν 

                                                           
60

  Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων (2004/C 

31/03), παρ. 2 «Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε σημαντική παρακώλυση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκληθεί από τη συγκέντρωση. Η δημιουργία ή 

ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αποτελεί την κυριότερη μορφή αυτού του περιορισμού του ανταγωνισμού». 
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μελλοντικές αλλαγές που ευλόγως αναμένονται αποτελούν το στοιχείο της σύγκρισης για 

την αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνδέονται αιτιωδώς με την συγκέντρωση61.  

68. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η σκοπούμενη συγκέντρωση αφορά σε επιχειρήσεις που 

δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες σχετικές αγορές υπηρεσιών ή σε στενά σχετιζόμενες 

αγορές62. Περαιτέρω, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις 

(μαρίνα Λευκάδας, μαρίνα Γουβιών, μαρίνα Ζέας), ανήκαν ήδη σε μία εταιρεία (D 

MARINAS HELLAS) και δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή γειτνιάζουσες 

γεωγραφικές αγορές.  

69. Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς, τα μερίδια των τριών εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, 

τόσο καθεαυτά (μαρίνα Λευκάδας της τάξης του […], μαρίνα Γουβιών της τάξης του 

[…] και μαρίνα Ζέας της τάξης του […] βάσει κύκλου εργασιών), όσο και αθροιζόμενα 

μεταξύ τους (ανέρχονται συνολικά σε […] στην ελληνική επικράτεια βάσει κύκλου 

εργασιών) δεν είναι υψηλά και υπολείπονται κατά πολύ των ορίων της κατοχής 

δεσπόζουσας θέσης. Περαιτέρω, τα μερίδια αγοράς στις τοπικές γεωγραφικές αγορές όσο 

και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας δεν θα μεταβληθούν συνεπεία της 

συγκέντρωσης.  

70. Όσον αφορά ενδεχόμενη μεταβολή των ανταγωνιστικών συνθηκών συνεπεία της 

συγκέντρωσης, όπως προαναφέρθηκε, ήδη προ της σκοπούμενης συγκέντρωσης, η 

εξαγοράζουσα επιχείρηση δεν ενεργεί ούτε στην ίδια αγορά υπηρεσιών63 ούτε στην ίδια 

γεωγραφική αγορά που δραστηριοποιούνται οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις ως άμεσοι 

ανταγωνιστές. Επομένως, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις ανταγωνιστικές συνθήκες 

συνεπεία της υπό εξέταση συναλλαγής. 

71. Υπό τo φως των ανωτέρω, αξιολογείται ότι η υπό εξέταση συναλλαγή δεν θα επιφέρει 

αλλαγές στη δομή των επιμέρους τοπικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια 

ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο 

ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές64.  

72. Περαιτέρω, ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι υπαρκτός, καθώς ασκούνται 

ανταγωνιστικές πιέσεις από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών στις 

επιμέρους αγορές και, έτσι, οι καταναλωτές έχουν εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής, 

π.χ. ενδεικτικά Μαρίνα Φλοίσβου (την οποία εξακολουθεί να διαχειρίζεται η LAMDA 

DOGUS) έναντι Μαρίνας Ζέας. 

                                                           
61

  Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ό.π., παρ. 9. 
62

  Για λόγους πληρότητας και μόνο επισημαίνεται ότι η Γνωστοποιούσα VENILIA INVESTMENTS 

κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της MISTRAL MARINA TURIZAM 

YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το 

χαρακτηρισμό της εξεταζόμενης συγκέντρωσης, καθόσον πρόκειται για διαφορετικές γεωγραφικές 

αγορές σε σχέση με τις αγορές της εξεταζόμενης συγκέντρωσης. Βλ. σχετικά αντί πολλών Ν. Βέττα & 

Γ. Κατσουλάκο, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρυθμιστική Πολιτική. Τα Οικονομικά των Ρυθμιστικών 

Παρεμβάσεων σε Αγορές με Μονοπωλιακή Δύναμη, 2004, Τυπωθήτω, σελ. 276 επ. 
63

  Βλ. σχετικά την υπ’ αρ. 558/VII/2013 απόφαση Ε.Α. και ιδίως το Τμήμα 6 αυτής (σελ. 42 επ.) και την 

ανάλυση που γίνεται εκεί για τις επηρεαζόμενες αγορές σε συνάρτηση με τις σχετικές αγορές 

προϊόντων (ή/και υπηρεσιών) και τις σχετικές γεωγραφικές αγορές. 
64

  Πρβλ. προς την κατεύθυνση αυτή, σχετικές αποφάσεις της Ε. Επιτροπής Μ. 3770 - Lufthansa/Swiss 

παρ. 22-23 και Μ. 5632 - Pepsico/Pepsi Americas, ιδίως παρ. 31. 
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73. Κατά συνέπεια, με συνεκτίμηση όλων όσων ανωτέρω εξετέθησαν, η γνωστοποιηθείσα 

συγκέντρωση δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού 

και εκτιμάται ότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με 

τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω 

εξεταζόμενες αγορές.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα το οποίο συγκροτήθηκε με την από 04.02.2020 

κλήρωση (αριθ. συνεδρ. 5), ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, 

όπως ισχύει, την από 13.1.2020 (υπ’ αριθ. πρωτ. 213) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση 

που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της D 

MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. και, συνεπώς, 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της πρώτης, δεδομένου ότι η εν λόγω 

συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 

ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής 

με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες 

αφορά. 

 

Η απόφαση εκδόθηκε την 5η Μαρτίου 2020. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 

παρ. 1 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.04.2011). 
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