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ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, 
επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2α Οκτωβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 
με την εξής σύνθεση: 
Προεδρεύων:   Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη:  Φαίδων Στράτος,   

Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ιωάννη 
Σαμέλη, 

  Δημήτριος Γιαννέλης, και 
  Ελίζα Αλεξανδρίδου 
Τα λοιπά τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄, αν και προσκληθέντα, 
δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. 
Γραμματέας:  Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 12.08.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 
5365) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει, της απόκτησης ελέγχου με εξαγορά του συνόλου των μετοχών των επιχειρήσεων (α) 
«MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
(β) «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» και (γ) «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ 
Α.Ε.». 
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, 
Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
(εφεξής Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 6653/30.6.2008 
γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε, με βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά στην 
εισήγηση, τη μη απαγόρευση της από 12.08.2008 γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο 
4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις 
σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. 
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της 
όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,  
                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης 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 ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Ι. Με το με αριθ. ημ. πρωτ. 5365/12.08.2008 έγγραφο, οι εταιρείες «EUREKO B.V.»,    
(εφεξής «EUREKO»), «ΙNTERAMERICAN ΕΛΛHΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΩΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΙNTERAMERICAN»), και «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποίησαν στην Υπηρεσία μας το από 
31ης Ιουλίου 2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ: 
Αφενός    
• της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «EUREKO B.V.», που έχει συσταθεί και λειτουργεί 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας,   

• της ανώνυμης εταιρείας «ΙNTERAMERICAN ΕΛΛHΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΩΗΣ Α.Ε.», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, με έδρα 
το Δήμο Αθηναίων Αττικής,  

 (η EUREKO και η INTERAMERICAN εφεξής καλούμενες  και ως οι «Πωλήτριες»), 
και Αφετέρου 
• της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό 
Δίκαιο και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (εφεξής αναφερόμενη και ως «Αγοράστρια» ή 
«ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.»).  

Όπως αναλύεται και κατωτέρω, η Αγοράστρια ελέγχεται […] από το κεφάλαιο επενδυτικών 
συμμετοχών (investment fund) «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.», που εδρεύει 
στο Jersey των Channel Islands και του οποίου σύμβουλος επενδύσεων είναι η «GLOBAL 
FINANCE INTERNATIONAL LTD». 
Υπό τους όρους του προαναφερθέντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού, οι Πωλήτριες 
συμφώνησαν όπως πωλήσουν στην Αγοράστρια το σύνολο των μετοχών ([…] μετοχές, 
ονομαστικής αξίας […] ευρώ εκάστη) της ανώνυμης εταιρείας «MEDICOM SYSTEMS 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων Αττικής (εφεξής αναφερόμενη και ως «MEDICOM»). Ειδικότερα, η EUREKO 
συμφώνησε να πωλήσει […] μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό […]%  του 
συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της MEDICOM (ευρώ […]) και η 
ΙNTERAMERICAN […] μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό […]% του συνολικώς 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της MEDICOM. 
Η MEDICOM είναι Εταιρεία Συμμετοχών και έχει στην κατοχή της μετοχές που 
εκπροσωπούν: 
(α) το […]% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη και ως 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, και  

(β) το […]% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 
αναφερόμενη και ως «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ»), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, 
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οι οποίες επίσης μεταβιβάζονται, στο πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής. 
Ταυτόχρονα, […].  
Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συγκέντρωσης τελεί, μεταξύ άλλων, υπό τις εξής αιρέσεις:  
(α) […],  
(β) […],  
(γ)  […].  
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 
δια εξαγοράς του συνόλου των μετοχών των εξαγοραζόμενων εταιρειών, με την οποία θα 
πραγματοποιηθεί η μεταβολή του ελέγχου στη δραστηριότητα της MEDICOM και των 
θυγατρικών αυτής εταιρειών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΩΝ.  
Το τίμημα για την αγορά […]: 
• […] 
• […].  
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η MEDICOM θα ανήκει κατά 100% στην 
Αγοράστρια (ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.), που, όπως αναφέρθηκε, ανήκει στην […]. 
Ο έλεγχος της […] Αγοράστριας ασκείται αποκλειστικά από το SOUTH EASTERN 
EUROPE FUND L.P., το δε Συμφωνητικό Μετόχων περιλαμβάνει σχετικά μόνο δικαίωμα 
αρνησικυρίας (veto) της […], μέσω αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας κατά τη λήψη 
αποφάσεων περιορισμένων θεμάτων, που άπτονται στην ελάχιστη θεσμική προστασία του 
μετόχου μειοψηφίας. Ως εκ τούτου, η […] δεν είναι συμμετέχουσα στη συγκέντρωση 
επιχείρηση, ως αγοράστρια, κατά την έννοια των αρθ. 4, 4β και 4στ του Ν. 703/1977, […]. 
Στη γνωστοποιηθείσα σύμβαση περιλαμβάνονται οι εξής ρήτρες υποχρέωσης μη 
ανταγωνισμού: 
Οι πωλητές αναλαμβάνουν την υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή ότι, κατά την περίοδο 
που αρχίζει από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και λήγει δύο (2) χρόνια μετά, κανένα 
μέλος του Ομίλου των πωλητών, άμεσα ή έμμεσα: 
1) […] 
2) […]. 
3) […].       
 
ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 
1. «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
Η αγοράστρια εταιρεία «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, 
εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και είναι Εταιρεία Συμμετοχών.  
Η Αγοράστρια ελέγχεται […].  
1.1. […] 
[…].  
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1.2. […] 
[…].  
1.3.  […] 
[…].  
1.4. […] 
[…].  

2. «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

Η εξαγοραζόμενη εταιρεία «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι εταιρεία διοίκησης υπηρεσιών υγείας, έχει συσταθεί και 
λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εταιρεία έχει στην κατοχή της μετοχές που εκπροσωπούν: 
(α) το […]% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  

(β) το […]% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία δε διαθέτει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. 
2.1.  «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων. Το […]% των μετοχών της κατέχει και θα κατέχει κατά το χρόνο 
πραγματοποίησης της συγκέντρωσης η εξαγοραζόμενη εταιρεία. 
Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ιατρικών 
νοσοκομειακών υπηρεσιών (τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης).  
2.2  «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΩΝ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ   

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ε.», εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων. Το […]% των μετοχών 
της κατέχει και θα κατέχει κατά το χρόνο πραγματοποίησης της συγκέντρωσης η 
εξαγοραζόμενη εταιρεία. 
Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ιατρικών 
νοσοκομειακών υπηρεσιών (τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) σε ανήλικους 
ασθενείς.  
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ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
1. ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
1.1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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. 
Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, τα μέρη θεωρούν ότι η σχετική αγορά περιλαμβάνει την 
παροχή ιατρικών νοσοκομειακών υπηρεσιών τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (δεν 
πραγματοποιούν, δηλαδή, διάκριση μεταξύ των δημοσίων και των ιδιωτικών υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης). 
Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η παροχή ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας είναι εναλλάξιμη με εκείνη των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, σε βαθμό 
που να επιτρέπει την κατάταξή τους στην ίδια σχετική αγορά. Αυτό συμβαίνει, λόγω των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών τους, όπως, για παράδειγμα, τη διαφορά στον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στην έκταση της συνεργασίας με τους διάφορους 
ασφαλιστικούς φορείς, στην ταχύτητα (η οποία, για πολλούς ασθενείς, είναι το βασικό 
προσδιοριστικό χαρακτηριστικό της ποιότητας) της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, 
καθώς και στην τιμή τους. Ως εκ τούτου και σε συμφωνία με την υπ΄ αριθμ. 353/V/2007 
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η παροχή των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 
θεωρείται ως διακριτή αγορά. 
Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ) δραστηριοποιούνται μόνο στην επιμέρους αγορά των 
γενικών κλινικών (καμία από τις δύο δεν δραστηριοποιείται στον κλάδο των μαιευτικών 
κλινικών ή σε εκείνο των διαγνωστικών κέντρων), θεωρείται ορθότερο η σχετική αγορά να 
περιοριστεί στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικών γενικών κλινικών. 
Όπως προαναφέρθηκε, η Αγοράστρια (ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ) αποτελεί Εταιρεία Συμμετοχών, η 
οποία ελέγχεται από άλλη Εταιρεία […], ενώ και οι δύο αυτές εταιρείες δε συμμετέχουν σε 
άλλες επιχειρήσεις (και έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών). […]. […]. Αντίστοιχα, η απώτερη 
ελέγχουσα (της Αγοράστριας) εταιρεία, GLOBAL FINANCE, ασκεί έλεγχο (μέσω άλλων 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών) σε μια σειρά επιχειρήσεων διαφορετικών 
δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι, όπως ρητά αναφέρεται στη γνωστοποίηση και αναλύεται 
ανωτέρω, δεν υπάρχει επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των εξαγοραζόμενων και των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στον Όμιλο της Αγοράστριας (και, επομένως, τα αποτελέσματα 
της υπό εξέταση συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές είναι μηδενικά) δεν κρίνεται σκόπιμη η 
περαιτέρω ανάλυσή τους. 
1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία προσφέρουν ή ζητούν 
τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπό 
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επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες 
γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών 
ανταγωνισμού που επικρατούν σ’ αυτές. 
Στην υπό κρίση συγκέντρωση, ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της 
Ελληνικής Επικράτειας, δεδομένου ότι οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά σε αυτήν. Στενότερος ορισμός της σχετικής αγοράς (και, συγκεκριμένα, 
περιορισμός της στο Νομό Αττικής) δεν κρίνεται πρόσφορος, αφενός διότι αρκετές 
επιχειρήσεις διατηρούν  μονάδες σε άλλους Νομούς, αφετέρου δε διότι δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι οι συνθήκες παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας διαφοροποιούνται 
σημαντικά σε επίπεδο Νομών.   
1.3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά, στην οποία ασκούν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες 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).           
Δεδομένων των μικρών μεριδίων (βλ. κατωτέρω) των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση 
επιχειρήσεων στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικών γενικών κλινικών, 
προκύπτει ότι αυτή δεν αποτελεί επηρεαζόμενη αγορά στην εν λόγω συγκέντρωση. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Αγοράστρια και οι συμμετέχουσες από την 
πλευρά της επιχειρήσεις δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη σχετική αγορά και, ως εκ 
τούτου, η συγκέντρωση δε θα οδηγήσει σε μεταβολή του μεριδίου αγοράς που έχουν 
σήμερα οι εξαγοραζόμενες εταιρείες, δηλαδή η MEDICOM, η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
και η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ. 
 
2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
2.1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς παροχής υπηρεσιών ιδιωτικών κλινικών, των ετών 2003 – 
2007, προσδιορίζεται ως εξής (Πηγή: ICAP Management Consultants, Κλαδική Μελέτη 
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας, Ιούλιος 2008): 
 

2003 2004 2005 2006 2007 
€620.700 € 730.000 € 847.000 €1.000.000 €1.190.000 
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(α) Η Αγοράστρια και οι όλες οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις έχουν μηδενικές 
πωλήσεις και μερίδιο αγοράς στη σχετική αγορά.  

(β) Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης, οι εξαγοραζόμενες εταιρείες MEDICOM, 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ έχουν πωλήσεις και 
μερίδιο αγοράς στη σχετική αγορά, ως εξής: 

 MEDICOM  ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
Έτος Πωλήσεις 

(€) 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Πωλήσεις  Μερίδιο 
Αγοράς  

Πωλήσεις  Μερίδιο 
Αγοράς 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 

2003 […] […] […] […] […] […] […] 
2004 […] […] […] […] […] […] […] 
2005 […] […] […] […] […] […] […] 
2006 […] […] […] […] […] […] […] 
2007 […] […] […] […] […] […] […] 

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μερίδια αγοράς παρατίθενται σε σχέση με τις ιδιωτικές 
κλινικές και νοσοκομεία. Σε περίπτωση που συμπεριληφθούν και τα δημόσια νοσοκομεία 
(σύμφωνα με τον ορισμό της σχετικής αγοράς, όπως διατυπώθηκε από τις γνωστοποιούσες 
επιχειρήσεις), τα εν λόγω μερίδια αγοράς αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερα.  

2.2.1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών αναλύεται ως ακολούθως: 
Η Αγοράστρια, όπως έχει ήδη σημειωθεί, ελέγχεται από το «SOUTH EASTERN EUROPE 
FUND L.P.» («SEEF»), το οποίο έχει μηδενικό κύκλο εργασιών και συμμετέχει στις εξής 
εταιρείες: 
1. […], 
2. […], 
3. […], 
4. […]. 
Η […]. 
Σχετικά […]. 
Σχετικά […]. 
Η […]. 
2.2.2. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών, για το έτος 2007, ανέρχεται 
παγκοσμίως σε € […] και ταυτίζεται με τον κύκλο εργασιών τους στην ελληνική αγορά. Η 
σχετική ανάλυση ανά εταιρεία έχει ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2007 
MEDICOM SYSTEMS A.E. […] 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. […] 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ε. […] 

Η […]. 
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IV. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
Βάσει του ιδιαίτερα περιορισμένου συνολικού μεριδίου αγοράς των συμμετεχουσών στην 
συγκέντρωση επιχειρήσεων, το οποίο ανέρχεται σε […]% στη σχετική αγορά των ιδιωτικών 
γενικών κλινικών (όπως παρατίθενται ανωτέρω, τα μερίδια αγοράς της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ και της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ, για το 2007, είναι […]% και […]% 
αντίστοιχα, ενώ η MEDICOM και η ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ –καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτήν 
επιχειρήσεις- δε δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά), εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 
γνωστοποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στο βαθμό συγκέντρωσης 
της εν λόγω αγοράς.  
Ο δείκτης  HHI της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται περίπου σε 944,61 μονάδες και θα 
παραμείνει αμετάβλητος μετά την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, δεδομένου ότι η 
Αγοράστρια και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών και 
μερίδιο αγοράς στη σχετική αγορά.  
 
V. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2 εδαφ. β’ του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγματοποιείται «όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια 
επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων». 
Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, «ο έλεγχος απορρέει 
από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα 
και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη 
δυνατότητα καθοριστικής επίδραση στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: 
α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης 
β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, 
στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης».      
Στην υπό κρίση πράξη, βάσει του από 31ης Ιουλίου 2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ των εταιρειών «EUREKO B.V.», «ΙNTERAMERICAN 
ΕΛΛHΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» και «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι δύο πρώτες εταιρείες 
(Πωλήτριες) μεταβιβάζουν στην τρίτη (Αγοράστρια) το σύνολο των μετοχών των 
επιχειρήσεων «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ-ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Η μεταβίβαση αυτή συνεπάγεται μεταβολή του ελέγχου των εξαγοραζόμενων εταιρειών και, 
κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β ΄ 
του ν. 703/77, όπως ισχύει. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, απώτερο έλεγχο επί των 
εξαγοραζόμενων εταιρειών πρόκειται να αποκτήσει η εταιρεία GLOBAL FINANCE 
INTERNATIONAL LIMITED. Αυτό συμβαίνει, ειδικότερα, διότι: 
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Όπως αναφέρεται στο σημείο 13 της «Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης της Επιτροπής για 
Θέματα Δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 139/2004 για τον Έλεγχο των 
Συγκεντρώσεων μεταξύ των Επιχειρήσεων», «[…] υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο τυπικός 
κάτοχος ελέγχουσας συμμετοχής δεν συμπίπτει με το πρόσωπο ή την επιχείρηση που έχει 
πράγματι ουσιαστική εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή 
[…]». 
Όπως προαναφέρθηκε, η Αγοράστρια ελέγχεται (έμμεσα) από το κεφάλαιο επενδυτικών 
συμμετοχών SOUTH EASTERN EUROPE FUND. Το κεφάλαιο αυτό, […].  
Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή 
ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο 
συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα 
εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 
Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, 
δεδομένου ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα ο 
συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, που 
υπολογίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4στ, του Ν. 703/77, όπως ισχύει, κατά το έτος 2007, 
ανήλθε στην παγκόσμια αγορά σε ποσό […] εκατ. ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις 
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών άνω των 
15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.  
Το σχετικό με την υπό εξέταση συγκέντρωση Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας 
Μετοχών υπεγράφη την 31η Ιουλίου 2008 και η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα στις 12.08.2008, με το με ημ. αρ. πρωτ. 5365 έγγραφο. 
Με την υποβολή της γνωστοποίησης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κατετέθη το 
προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο των 1.050 ευρώ (Διπλότυπο είσπραξης υπ’ αριθμ. 
3816/11.08.2008, Δ.Ο.Υ. ΙΘ’ Αθήνας). 
Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει: «Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, 
αμέσως μετά την γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τη γνωστοποιούμενη 
συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, με έξοδά 
τους». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η υπό εξέταση συγκέντρωση 
δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 13.8.2008 της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας 
«ΕΞΠΡΕΣ». 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ του ν. 703/77, όπως ισχύει: «1. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική 
γνωστοποίηση[…] 3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει 
στο πεδίο της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως 
προς τη δυνατότητά της να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις οποίες 
αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από 
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τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση […] 10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις 
προηγούμενες παραγράφους 3 και 6 μπορούν να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 
αν συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, β) αν το έντυπο της 
γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και εφόσον 
οι γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από 
τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, γ) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή 
παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην 
αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. 
Στις περιπτώσεις β’ και γ’ ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών θεωρείται η 
ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης ή της συγκέντρωσης των πλήρων και ακριβών 
στοιχείων από την αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία». 
Η Υπηρεσία, με την υποβολή της γνωστοποίησης (12.08.2008), εξέτασε τον υποβληθέντα 
φάκελο και στη συνέχεια ζητήθηκε η παροχή πρόσθετων και διευκρινιστικών στοιχείων για 
τη συμπλήρωση του φακέλου. Τα τελευταία ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από τη 
γνωστοποιούσα στις 05.09.2008, η δε εισήγηση της Υπηρεσίας συντάχθηκε εντός της 
προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας των 30 ημερών, από την ημερομηνία που 
συγκεντρώθηκαν από την Υπηρεσία τα πλήρη και ακριβή στοιχεία της συγκέντρωσης. 
Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, «[…] απαγορεύεται η πραγματοποίηση 
της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση μιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 4δ του νόμου», ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ιδίου 
νόμου, «με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει 
σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση 
δεσπόζουσας θέσης». 
Από την ανωτέρω ανάλυση προέκυψε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αναμένεται να 
μεταβάλει τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στη σχετική αγορά που αφορά, καθώς 
τα μερίδια αγοράς των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτήν δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
και δεν επαρκούν για να δώσουν τη δυνατότητα του επηρεασμού του ανταγωνισμού  στην 
αγορά. 
Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει 
σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τμήμα της. 
Ως προς το δευτερεύοντα περιορισμό του ανταγωνισμού που περιλαμβάνεται στη 
γνωστοποιηθείσα σύμβαση ([…]), αυτός κρίνεται εύλογος και μη υπερβαίνων το σκοπό της 
υπό εξέταση πράξης, καθώς:  
α) είναι περιορισμένος από άποψη έκτασης, ισχύων μόνο […], 
β) είναι περιορισμένη χρονικά, ισχύουσα μόνο για μια διετία. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α΄), επιτρέπει την κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/77 
γνωστοποιηθείσα την 12-08-2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 5365) συγκέντρωση που 
πραγματοποιείται με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών των επιχειρήσεων: α) 
«MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
(β) «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» και (γ) «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.», 
καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά 
της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες 
αφορά. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 2α Οκτωβρίου 2008. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 
παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού  (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 
            Ο Προεδρεύων  του Α΄ Τμήματος 

 
Ο Συντάκτης της Απόφασης                       Αριστομένης Κομισόπουλος 
 
Δημήτριος Γιαννέλης  

Η Γραμματέας 
 

Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 


