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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού 

ελέγχου των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών 

διαδικτυακών παιγνίων υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, από τον Οργανισμό 

Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., μέσω της OPAP Investment 

Limited 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 12 Μαρτίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 21/1/2021, από Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

Α.Ε., (στο εξής η «ΟΠΑΠ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, ο ΟΠΑΠ,  

προτίθεται να προβεί στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των 

δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της Kaizen Gaming 

International Ltd (πρώην GML Interactive Malta Ltd) (στο εξής η «Kaizen») υπό την 
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επωνυμία "Stoiximan" (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»), μέσω της OPAP 

Investment Limited.1 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο ΟΠΑΠ που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα τυχερών παιχνιδιών. Μερικά από τα τυχερά 

παιχνίδια που λειτουργεί και διεξάγει ο ΟΠΑΠ (επίγεια και μέσω διαδικτύου) 

είναι τα «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», 

«ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», 

«ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35». 

Η OPAP Investment Limited, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η 

απόκτηση ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου, είναι ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία συμμετοχών 

που δραστηριοποιείται επίσης στο τομέα τυχερών παιγνιδιών και είναι 

θυγατρική του ΟΠΑΠ.  

Όπως πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

απόφασή της στην υπόθεση M.9803, SAZKA Group/OPAP2, ο ΟΠΑΠ 

βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Ομίλου SAZKA (στο εξής ο 

«Όμιλος SAZKA»), ο οποίος με τη σειρά του τελεί υπό τον αποκλειστικό 

έλεγχο της KKCG AG ως μητρικής εταιρείας του επενδυτικού ομίλου KKCG 

(στο εξής ο «Όμιλος KKCG»). Ο Όμιλος KKCG δραστηριοποιείται ιδίως (i) 

στις λοταρίες και τα τυχερά παίγνια (μόνο μέσω του Ομίλου SAZKA), (ii) στο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, (iii) στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες IT και 

(iv) και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ακινήτων. 

O Όμιλος KKCG δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω των ακόλουθων 

εταιρειών: 

- ΟΠΑΠ – αγορά παροχής τυχερών παιχνιδιών 

- Neurosoft SA3 – αγορά παροχής λογισμικών υπηρεσιών (software provision)4 

 
1 Σημειώνεται ότι η απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Stoiximan Business  από την ΟΠΑΠ, Deep και 
Padian κρίθηκε ως συμβατή από την Επιτροπή στην απόφαση της  με 72/2019 - Κοινοποίηση 
συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Deep Investments 
Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive 
Ltd υπό την επωνυμία "Stoiximan". 
2 Μ. 9803 SAZKA Group / OPAP 
3 Απόφαση Επιτροπής με αρ. 33/201/ και ημερομηνίας 25/7/2017 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης 
αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Neurosoft AE από τη ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω της OPAP 
Investment Ltd 
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- KKCG UK Limited - αγορά διοικητικών και διαχειριστικών υπηρεσιών 

(administrative and management services).  

- G-JET s.r.o. - αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών.   

2. H Stoiximan, που είναι το τμήμα της Kaizen που αποτελεί την Επιχείρηση 

Στόχο, και δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρονικών στοιχημάτων 

(“online betting”) (κυρίως αθλητικά στοιχήματα και στοιχήματα για τα 

αποτελέσματα άλλων μη αθλητικών αγώνων) σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Η μητρική της Kaiser, η TCB Holding Ltd, ελέγχεται από τις ΟΠΑΠ, Deep 

Investments Ltd και Padian Ltd. .Το ίδιο υφίσταται και για την Επιχείρηση 

Στόχο, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με αρ. 72/195. 

Στις 21/1/2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 12/2/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 9/3/2021, στην 

οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, της 

υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση: 

[………]6 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η απόκτηση από τον ΟΠΑΠ του 

αποκλειστικού ελέγχου επί της Επιχείρησης Στόχου θα λάβει χώρα μετά την εκτέλεση 

 
4 M.7458 IBM / INF Business of Deutsche Lufthansa, παρ. 34 και 35 
5 Σημειώνεται ότι η απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Stoiximan Business  από την ΟΠΑΠ, Deep και 
Padian κρίθηκε ως συμβατή από την Επιτροπή στην απόφαση της με αρ.72/2019 - Κοινοποίηση 
συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Deep Investments 
Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive 
Ltd υπό την επωνυμία "Stoiximan". 
6 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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των βημάτων που περιγράφονται στο Άρθρο 2 της Σύμβασης - Πλαίσιο και την 

πλήρωση των προϋποθέσεων που απαριθμούνται στο Άρθρο 3.4 της Σύμβασης - 

Πλαίσιο (αναβλητικές αιρέσεις και εγκρίσεις). 

Οι δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου θα μεταφερθούν στην Stoiximan Ltd. 

[………]. 

H Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν 

την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης καταλήγει ότι οι συμμετέχουσες αποδεικνύουν 

καλόπιστη πρόθεση για σύναψη συμφωνίας για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων 

που καταγράφονται στην κοινοποίηση. Ως εκ τούτυ, η υπό εξέταση πράξη συνιστά 

συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή του ελέγχου από τον από κοινού έλεγχο που ασκείται από 

τους ΟΠΑΠ, Deep και Padian επί των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και 

λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων της εταιρείας Kaizen που διεξάγονται στην 

Ελλάδα και την Κύπρο υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, στον αποκλειστικό έλεγχο 

του ΟΠΑΠ επί της Stoiximan Business. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2019, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών του ομίλου ΟΠΑΠ και του ομίλου KKCG στον οποίο ανήκει ανήλθε 

περίπου στα €[………] και η Stoiximan, η Επιχείρηση Στόχος για το ίδιο έτος 

πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €[………]7. 

Η υπόχρεα προς κοινοποίηση αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΠΑΠ και 

KKCG στην κυπριακή επικράτεια ανήλθε στα €[………]8 και προήλθε μέσω των 

 
7 Επισημαίνεται ότι οι κύκλοι εργασιών των μερών της συγκέντρωσης στον τομέα των παιγνίων 
καθορίστηκαν με βάση τα Ακαθάριστα Έσοδα από τον τομέα των Τυχερών Παιγνίων («ΑΕΤΠ» - 
“GGR”). Τα ΑΕΤΠ αντιπροσωπεύουν το ποσό που παρακρατείται από τους φορείς (operators) μετά την 
πληρωμή των κερδών, αλλά πριν την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών και του φόρου 

επιχειρήσεων. [………] 
8 Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται και μέσω της θυγατρικής του OPAP International, η οποία 
ασκεί έλεγχο μόνο επί μίας εταιρείας, ήτοι την Neurosoft A.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
παροχής λογισμικού, κυρίως για τη διαχείριση κινδύνων αθλητικών στοιχημάτων, την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο, τις ICT, τις υπηρεσίες στον τομέα και το βασικό factoring. [………]. Ειδική αναφορά 
γίνεται στην παράγραφο 167 της Ανακοίνωσης περί Δικαιοδοσίας που αναφέρει ότι οι επιχειρηματικές 
συναλλαγές στο εσωτερικό ενός ομίλου πρέπει να αποκλείονται από τον υπολογισμό του κύκλου 
εργασιών και στα μερίδια αγοράς. 
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ΟΠΑΠ από τυχερά παιχνίδια (€[………]),  KKCG UK Ltd από διοικητικές και 

διαχειριστικές υπηρεσίες (€[………]) και G-Jet s.r.o. από ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

(€[………]). [………].9 Ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης 

Στόχου στην Κύπρο κατά το έτος 2019 ήταν περίπου €[………] Fκαι προήλθε από 

την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών στοιχημάτων. Σημειώνεται ότι η OPAP 

Investment Limited δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών.  

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, 

εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής 

αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά 

διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Η OPAP Investment Limited, θυγατρική εταιρεία μέσω της οποίας ο OΠΑΠ θα 

συμμετάσχει στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, είναι ιθύνουσα εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών γενικά. 

Η TCB είναι ιθύνουσα εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών 

παιχνιδιών μέσω των θυγατρικών της. 

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στον τομέα ηλεκτρονικών τυχερών 

παιχνιδιών (“online gaming”) στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπό την επωνυμία 

Stoiximan. Διαθέτει υποκατάστημα στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα έχει φορολογικό 

εκπρόσωπο, σύμφωνα με το Ελληνικό Νόμο 4002/2011.  Σύμφωνα με την κυπριακή 

νομοθεσία που περιορίζει τις υπηρεσίες στοιχημάτων που μπορεί να παρέχει νόμιμα 

ένας πάροχος ηλεκτρονικά στην Κυπριακή Δημοκρατία (βλέπε κατωτέρω), η 

Stoiximan δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρονικών στοιχημάτων (“online 

betting”) (κυρίως αθλητικά στοιχήματα και στοιχήματα για τα αποτελέσματα άλλων μη 

αθλητικών αγώνων). 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά τυχερών παιχνιδιών, η 

οποία διαχωρίζεται σε 1) ηλεκτρονικά παιχνίδια και 2) σε επίγεια στοιχήματα.  

Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Stoiximan που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο, η οποία θα μεταφερθεί 

 
9
 Βλ. την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), 
παράγραφος 167. 
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εξ’ολοκλήρου στην Stoiximan Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών 

τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η  OPAP Sports 

έχει πρόσφατα αποκτήσει άδεια Κλάσης  Β για να είναι σε θέση να προσφέρει 

διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχημάτων στην Κύπρο10. [………]. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ΟΠΑΠ ήδη ασκεί κοινό έλεγχο επί της Stoiximan. Μετά 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της 

Stoiximan Business η οποία θα μεταφερθεί στο σύνολό της στην Stoiximan Ltd. 

Συνεπώς, η υπό κρίση συναλλαγή δεν θα δημιουργήσει νέες επικαλυπτόμενες 

δραστηριότητες μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Επιχείρησης Στόχου οι οποίες να μην 

υπήρχαν ήδη πριν τη συγκέντρωση.  

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι σύμφωνα με τα όσα καταγράφουν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, στην Κυπριακή 

Δημοκρατία.  

Επισημαίνεται ότι η υπό κρίση συναλλαγή δεν θα δημιουργήσει νέες κάθετες σχέσεις 

μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Stoiximan, οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως. Η 

Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι δεν προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων αλλά ούτε και γειτονική.  

Για σκοπούς πληρότητας σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ ελέγχει και την Neurosoft SA. Η 

Neurosoft SA.  πέτυχε έναν πολύ αμελητέο κύκλο εργασιών στην Κύπρο. [………].   

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές αλλά ούτε και άλλες αγορές στις 

οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με 

βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

 
10 Σύμφωνα με τον Περί Στοιχημάτων Νόμο . 
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διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


