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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία που υποβλήθηκε στις 

11/4/2017 στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») 

από την εταιρεία Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd (εφεξής η «Beautyline / 

καταγγέλλουσα») εναντίον της εταιρείας THE MALL OF CYPRUS (MC) PLC (εφεξής 

η «THE MALL OF CYPRUS / καταγγελλόμενη») αναφορικά με παραβάσεις των 

άρθρων 3 και 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 

(στο εξής «ο Νόμος»).  
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Στις 11/4/2017, η εταιρεία Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd (εφεξής η «Beautyline 

/ καταγγέλλουσα»), υπέβαλε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») καταγγελία εναντίον της εταιρείας THE MALL OF CYPRUS (MC) PLC 

(εφεξής η «THE MALL OF CYPRUS / καταγγελλόμενη»).  

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 13/4/2017, ενεργώντας στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, αποφάσισε ομόφωνα, ότι οι υποβληθείσες 

πληροφορίες ήταν ικανοποιητικές για την εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας και 

συγκεκριμένα για την εξέταση των ισχυρισμών σε ότι αφορά το άρθρο 3 του Νόμου. 

Ακολούθως, η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 18/7/2017, αφού εξέτασε το 

περιεχόμενο του σημειώματος της Υπηρεσίας ημερομηνίας 13/7/2017 σε συνάρτηση 

με την επιστολή ημερομηνίας 23/6/2017 που αποστάληκε από το νομικό εκπρόσωπο 

της Beautyline, ομόφωνα αποφάσισε όπως στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης 

της καταγγελίας εξεταστούν και ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 6 του Νόμου, ως 

οι ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας εταιρείας. Επιπρόσθετα, κατά την εν λόγω συνεδρία 

η Επιτροπή αποφάσισε όπως τροποποιηθεί ο τίτλος της καταγγελίας ως ακολούθως: 

«Καταγγελία από την  εταιρεία Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd εναντίον της THE 

MALL OF CYPRUS (MC) PLC (αρ. φακ. 11.17.017.07)». 

Η Υπηρεσία με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας κατάθεσε σημείωμα 

ημερομηνίας 20/9/2018. 

Η καταγγέλλουσα εταιρεία δια των νομικών της συμβούλων, απέστειλε επιστολή 

ημερομηνίας 6/9/2018, με την οποία δήλωσε ότι επιθυμεί την απόσυρση της υπό 

αναφορά καταγγελίας της  «καθ’ ότι δεν έχουν πλέον οποιοδήποτε παράπονο εναντίον 

της καταγγελλόμενης εταιρείας». 

Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 24/9/2018 εξέτασε το αίτημα της 

καταγγέλλουσας για απόσυρση της καταγγελίας της και ομόφωνα αποφάσισε να μην 

αποδεχθεί την απόσυρση της καταγγελίας και να συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης 

επί της ουσίας, υπό το φως του σημειώματος της Υπηρεσίας ημερομηνίας 20/9/2018. 

Η Επιτροπή κατά την υπό αναφορά συνεδρία της, αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της 

στοιχεία και δεδομένα, ομόφωνα κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν 

προκύπτει παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου από μέρους της The Mall of Cyprus 

MC (PLC), αναφορικά με τις συμβάσεις που έχει συνάψει με τα καταστήματα του 

ομίλου Ermes (Debenhams και Glow) στο εμπορικό Κέντρο The Mall of Cyprus καθότι 

δεν έχει στοιχειοθετηθεί σύμπραξη μεταξύ του The Mall of Cyprus και των 

καταστημάτων Debenhams και Glow. Περαιτέρω, η Επιτροπή από τα στοιχεία της 

προκαταρκτικής έρευνας κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα πως δεν 
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διαπιστώνεται καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της 

καταγγελλόμενης και ως εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6 (1) 

του Νόμου. 

Στις 24/10/2018, στάληκαν στην καταγγέλλουσα εταιρεία τα προκαταρκτικά 

συμπεράσματα της Επιτροπής.  

Στις 12/11/2018, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας απέστειλε τις θέσεις του επί των 

προκαταρτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής και ταυτόχρονα ζήτησε όπως η 

Επιτροπή αναθεωρήσει την απόφαση της να μην αποδεχθεί την απόσυρση της 

καταγγελίας. 

Η Επιτροπή, στην συνεδρία της ημερομηνίας 16/11/2018, αφού αντάλλαξε απόψεις 

επισήμανε ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή, έχει καθήκον και αρμοδιότητα την εξέταση παραβάσεων του εθνικού 

Νόμου του ανταγωνισμού αλλά και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού. Επομένως, η 

Επιτροπή, έχει υποχρέωση, ως το αρμόδιο, ορισμένο με βάση τη σχετική νομοθεσία, 

διοικητικό ανεξάρτητο όργανο, καθηκόντως να επιλαμβάνεται στη βάση του άρθρου 

35 του Νόμου, όλων των καταγγελιών, που αποδεικνύουν έννομο συμφέρον κατά το 

χρόνο υποβολής της καταγγελίας τους και άμα τη διεξαγωγή δέουσας έρευνας να κινεί 

διαδικασίες εξέτασης πιθανολογούμενων παραβάσεων βάσει του άρθρου 17 του 

Νόμου και ακολούθως να λαμβάνει κατόπιν της δέουσας διαδικασίας τις πλέον 

πρόσφορες και προσήκουσες αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις ή μη του δικαίου 

του ανταγωνισμού.  

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι, οι διαδικασίες της δεν μπορούν να θεωρούνται 

μοχλός πίεσης. Ως έχει αναφέρει και ο καθηγητής Guylain Clamour σε σχετικό 

σύγγραμμά του: «Η προστασία του ανταγωνισμού και η εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος αποτελούν δύο στόχους που συγκλίνουν, και ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

μετατρέπεται σε απαίτηση δημοσίου συμφέροντος, σχετικού με την ορθή λειτουργία της 

αγοράς».1  

Επομένως, η  Επιτροπή προστατεύει το δημόσιο συμφέρον για την αποτελεσματική 

λειτουργία του ανταγωνισμού. Δεδομένων των όσων καταγράφηκαν, η Επιτροπή, ως 

το αρμόδιο διοικητικό όργανο, που ελέγχει τις εν τη Δημοκρατία πρακτικές 

παραβάσεων του Νόμου, που εφαρμόζει και ασκεί εξουσία προς διασφάλιση του 

δημοσίου συμφέροντος και οφείλει να μην επιτρέπει την ανάπτυξη συνθηκών που 

καταστρατηγούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Εξού και το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει 

                                                             

1 Guylain Clamour, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, [2006] ed.Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, σελ. 52 επ.. 



4 

αρμοδιότητα ανά πάσα στιγμή να επεμβαίνει με αυτεπάγγελτη έρευνα για 

πιθανολογούμενες παραβάσεις της νομοθεσίας της.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην αποδεχθεί την απόσυρση της 

καταγγελίας και να συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης επί της ουσίας, υπό το φως 

του σημειώματος της Υπηρεσίας ημερομηνίας 20/9/2018. 

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, 

επικέντρωσε την προσοχή της στα ακόλουθα: 

2.  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

2.1. Καταγγέλλουσα Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd 

Η καταγγέλλουσα Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd, είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο η οποία ασχολείται από το 1997 με τη 

λιανική πώληση καλλυντικών συμπεριλαμβανομένων αρωμάτων, make up, κρέμες 

προσώπου και σώματος και άλλων συναφών ειδών. Η καταγγέλλουσα εταιρεία διαθέτει 

καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.  

2.2. Καταγγελλόμενη εταιρεία The Mall of Cyprus (MC) PLC 

Η καταγγελλόμενη The Mall of Cyprus (MC) PLC είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια 

εταιρεία του εμπορικού κέντρου The Mall of Cyprus, που λειτουργεί από τις 27/9/2007 

στη Λευκωσία. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε στις 21/11/1971, ως εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης με την ονομασία N.K.S. (Estates) Ltd. Έκτοτε επήλθε αλλαγή 

του ονόματος της σε διάφορες περιπτώσεις, με την τελευταία αλλαγή ονόματος να 

λαμβάνει χώρα κατά τον Ιανουάριο του 2016, οπότε και η εν λόγω εταιρεία 

μετονομάστηκε από ITTL Trade Tourist & Leisure Park PLC σε The Mall of Cyprus (MC) 

PLC. Η Atterbury Cyprus είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία της The Mall of Cyprus (MC) PLC 

Ltd, η οποία κατά τον Ιούλιο του 2015, αγόρασε όλες τις μετοχές που κατείχε η 

Woolworth (Cyprus) Properties PLC στην τότε ITTL Trade Tourist & Leisure Park PLC 

που όπως προαναφέρεται αργότερα μετονομάστηκε  σε The Mall of Cyprus (MC) PLC.  

3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

3.1. Σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωσή της ορίζει 

ότι η σχετική αγορά, για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, 

περιλαμβάνει «όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να 
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εναλλάσσονται, ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των 

χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται».2 

Σε ότι αφορά την αγορά που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης, η 

Επιτροπή σημειώνει ότι στην απόφασή της με αρ. 20/2013, αναφορικά με την 

καταγγελίας της εταιρείας Bacenco εναντίον των εταιρειών Tiffany Investments Ltd και 

M.I.M. Services Ltd, είχε κρίνει ότι «η ολική εκτίμηση μιας συμφωνίας για χρήση γης 

(Land Agreement) περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την ανάλυση δύο σχετικών 

αγορών. Η πρώτη από αυτές τις αγορές είναι η αγορά στο κατώτατο επίπεδο 

(downstream market) η οποία περιλαμβάνει την οικονομική δραστηριότητα για την 

οποία χρησιμοποιείται το ακίνητο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Η 

δεύτερη αγορά (upstream market) σχετίζεται με τη διαθέσιμη γη η οποία είναι 

κατάλληλη για την χρήση επαγγελματικής στέγης3». 

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, σε ότι αφορά την ανάντη αγορά (upstream 

market) οι δραστηριότητές της The Mall of Cyprus (MC) PLC, σχετίζονται με την αγορά 

ενοικίασης γης (rental of retail real estate) ενώ σε ότι αφορά την κατάντη αγορά 

(downstream market), οι δραστηριότητες σχετίζονται με την λιανική πώληση 

καλλυντικών προϊόντων. 

Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι στην προαναφερόμενη απόφασή4, είχε ορίσει την 

αγορά ως ακολούθως: (α) τη λιανική πώληση παιχνιδιών σε ειδικευμένα καταστήματα 

παιχνιδιών ή/και καταστήματα που διαθέτουν ειδικευμένο τμήμα παιχνιδιών με μεγάλη 

ποικιλία στον τελικό καταναλωτή καθόλη τη διάρκεια του έτους και (β) την αγορά 

παροχής δικαιώματος χρήσης (leasing) εμπορικών χώρων για σκοπούς λιανικής 

πώλησης προϊόντων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που έχουν τα εμπορικά κέντρα ως αναλύθηκαν στην συγκεκριμένη 

υπόθεση.  

Λιανική πώληση καλλυντικών προϊόντων: 

Σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία άποψη,5 η αγορά καλλυντικών μπορεί να 

διαχωριστεί στη λιανική ή χονδρική πώληση: (α) καλλυντικών υψηλής ποιότητας 

(luxury) και τιμής και (β) καλλυντικών ευρείας διανομής (mass).  

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση AS WATSON / MARIONNAUD6 

σημείωσε ότι: «The parties believe that the relevant categories are defined as: 1) luxury 

                                                             
2 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
3 Απόφαση Επιτροπής 20/2013 ημερομηνίας 19/3/2013, Καταγγελία της εταιρείας Bacenco Ltd εναντίον 
των εταιρειών Tiffany Investments Ltd και M.I.M. Services Ltd. 
4 Ibid. 
5 Απόφαση Ευρ. Επιτροπής  IV/M.1534 PPR/ Gucci και απόφαση 271/IV/2004 της Ολομέλειας της 
Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού. 
6 Απόφαση Ευρ. Επιτροπής COMP/M.3716 - AS WATSON / MARIONNAUD. 
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perfumes and cosmetics products, and 2) mass market (i.e. excluding luxury products) 

health and beauty products. This market definition is in line with previous Commission 

decisions where it has defined luxury products as high quality articles with a relatively 

high price, marketed under a prestige trademark.7 In these decisions, the Commission 

also considered a possible segmentation: (i) luxury perfumes and cosmetics products, 

into treatment products, women's fragrances, men's fragrances, and make-up products 

and (ii) mass health and beauty products, by the type of retail outlet (speciality stores, 

supermarkets, pharmacies, etc).8 Nevertheless it is not necessary in the present case 

to decide on the precise market definition given the absence of competitive concerns». 

Επιπλέον, σύµφωνα με την απόφαση 271/IV/2004 της Ολομέλειας της Ελληνικής 

Αρχής Ανταγωνισµού, υπάρχουν δύο διακεκριμένες σχετικές αγορές καλλυντικών9, η 

αγορά των καλλυντικών ευρείας διανοµής (mass distribution) και η αγορά των 

καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιµής (lux). Τα καλλυντικά ευρείας διανοµής 

αποτελούν µέσης και χαµηλής ποιότητας και τιµής προϊόντα, που διατίθενται σε super-

markets, καταστήµατα καλλυντικών, φαρµακεία κλπ., ενώ τα καλλυντικά υψηλής 

ποιότητας και τιµής αποτελούν υψηλής ποιότητας επώνυµα προϊόντα και αντιστοίχως 

υψηλής τιµής, που διατίθενται κυρίως µέσω επιλεγµένων καταστηµάτων καλλυντικών 

κατά κανόνα δε µε εξειδικευμένες υπηρεσίες διάθεσης στον καταναλωτή, φαρµακείων, 

µικρών ειδικών καταστηµάτων, κοµµωτηρίων, κλπ. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι επιχειρήσεις Beautyline και Debenhams 

δραστηριοποιούνται αμφότερες τόσο στη λιανική πώληση καλλυντικών προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και τιμής (Luxury) όσο και στη λιανική πώληση καλλυντικών 

προϊόντων ευρείας διανομής (mass)10.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Beautyline «το μεγαλύτερο μέρος των 

λιανικών πωλήσεων των επώνυμων καλλυντικών (υψηλής ποιότητας) στην Κύπρο 

γίνεται από τα καταστήματα της καταγγέλλουσας εταιρείας δηλ. τα καταστήματα 

καλλυντικών γνωστά με την επωνυμία Beautyline και από τα Τμήματα Καλλυντικών 

Των Πολυκαταστημάτων Debenhams […] ». Περαιτέρω, είναι η θέση της Beautyline 

ότι στα εν λόγω καταστήματα βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς γκάμας 

καλλυντικών υψηλής ποιότητας, δηλαδή καλλυντικά που παρασκευάζονται από οίκους 

διεθνούς φήμης. Η εταιρεία Ermes Department Stores Public Ltd στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας διευκρίνισε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει το 

                                                             
7 Απόφαση Ευρ. Επιτροπής  IV/M.1534 PPR/ Gucci 
8 Αποφάσεις Ευρ. Επιτροπής. IV/M. 312 ñ Sanofi/Yves Saint Laurent, IV/M.1533 ñ Artemis/Sanofi 
BeautÈ, COMP/M.2957 ñ AS Watson/Kruidvat and COMP/M.3643 ñ Sephora/El Corte InglÈs. 
9 Βλ. Απόφαση Step/Μαρινόπουλος με αριθμό. 98/1997 και 114/1998 της Ελληνικής Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. 
10 Βλ. επιστολή Beautyline ημερομηνίας 19/1/2018. 
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τμήμα καλλυντικών εντός των πολυκαταστημάτων Debenhams είναι πανομοιότυπα με 

αυτά που προσφέρει η Beautyline.  

Αντίθετα, αν και στην Κυπριακή αγορά υπάρχουν και άλλα καταστήματα λιανικής 

πώλησης καλλυντικών, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι τα εν λόγω καταστήματα 

προσφέρουν καλλυντικά είτε μιας συγκεκριμένης εμπορικής επωνυμίας και αναφέρει 

συγκεκριμένα τα καταστήματα INGLOT και MAC, είτε μια πολύ πιο περιορισμένη 

γκάμα καλλυντικών όπως το κατάστημα Beauty Bar. 

H Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα αποφασίζει ότι στην υπό 

εξέταση υπόθεση η αγορά θα μπορούσε να διακριθεί (α) στα καλλυντικά προϊόντα 

πολυτελείας και (β) στα καλλυντικά προϊόντα ευρείας διανομής. Φυσικά ενδέχεται και ο 

περαιτέρω διαχωρισμός της αγοράς ανάλογα με τη χρήση των προϊόντων, ενώ είναι 

δυνατό να προκύψουν και οι ακόλουθες υπό-αγορές για κάθε μια κατηγορία 

(πολυτελείας ή ευρείας διανομής) ξεχωριστά ως ακολούθως: (i) προϊόντα μακιγιάζ, (ii) 

αρώματα και (iii) προϊόντα περιποίησης (π.χ. κρέμες, μανικιούρ). 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα διαχωρισμού 

της αγοράς, ανάλογα με το κανάλι διανομής, ήτοι (α) φαρμακεία,  (β) υπεραγορές  (γ) 

αεροδρόμια (travel retail), (δ) καταστήματα καλλυντικών (beauty stores), (ε) ινστιτούτα 

αισθητικής (beauticians) και (ζ) άλλα. 

Επίσης, σε ότι αφορά τον καθορισμό της σχετικής αγοράς στην παρούσα υπόθεση, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της συγκέντρωσης μεταξύ 

των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd προχώρησε στο 

διαχωρισμό της κάθε αγοράς, ήτοι καλλυντικών υψηλής ποιότητας (luxury) και τιμής 

και καλλυντικών ευρείας διανομής (mass), ανάλογα με τη χρήση των προϊόντων ως 

ακολούθως: (i) προϊόντα μακιγιάζ, (ii) αρώματα, (iii) προϊόντα περιποίησης (κρέμες, 

μανικιούρ)11.  

Εν προκειμένω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι στο πλαίσιο εξέτασης της 

παρούσας υπόθεσης, δεν προκύπτει η ανάγκη για διαχωρισμό της αγοράς των 

καλλυντικών, σε καλλυντικά υψηλής ποιότητας (luxury) και τιμής και σε καλλυντικά 

ευρείας διανομής (mass), αλλά ούτε και σε υπό-αγορές που σχετίζονται με χρήση κάθε 

προϊόντος, εφόσον αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης είναι η συμφωνία 

που συνήφθη μεταξύ του The Mall of Cyprus και Ermes Department Stores Public Ltd 

σε σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων Debenhams και Glow στο εν λόγω 

εμπορικό κέντρο, στα οποία πωλούνται όλων των ειδών των καλλυντικών. Σε κάθε 

περίπτωση το ενδεχόμενο παρακώλυσης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα των υπό 

                                                             

11 Βλ. Απόφαση Συγκέντρωσης της Επιτροπής 54/2017 ‘’Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη 
δημιουργία επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd’’. 
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εξέταση συμφωνιών θα ιδωθεί, μεταξύ άλλων, υπό το πρίσμα της θέσης που κατέχει 

η Ermes Department Stores Public Ltd στην ευρύτερη αγορά των καλλυντικών. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή έχοντας υπόψη το αντικείμενο της παρούσας 

καταγγελίας, ομόφωνα αποφασίζει όπως για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας 

καταγγελίας, η πρώτη σχετική αγορά οριστεί ευρέως η αγορά καλλυντικών, χωρίς να 

γίνει περαιτέρω διαχωρισμός της αγοράς στις υπό –αγορές των καλλυντικών υψηλής 

ποιότητας (luxury) και τιμής και καλλυντικών ευρείας διανομής (mass), εφόσον ως 

ανταγωνιστές η Beautyline και το Debenhams προσφέρουν και τα δύο είδη 

καλλυντικών και κατ’ επέκταση παρόμοια προϊόντα στους καταναλωτές μέσω των 

καταστημάτων τους. 

Μίσθωση χώρου σε εμπορικά κέντρα 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υποθέσεις της αναφορικά με τον 

τομέα της αγοράς ακινήτων διαχώρισε την αγορά ανάλογα με τη χρήση ως ακολούθως: 

i) ανάπτυξης ακινήτων12 (real estate development), (ii) ενοικίασης ακινήτων13 (real 

estate rental), (iii) διαχείρισης ακινήτων14 (real estate management) και (iv) κατοχής 

ακίνητης περιουσίας15 (real estate property).  

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υποθέσεις της16, κατέληξε ότι η αγορά 

ακινήτων (real estate market) μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους αγορές ανάλογα με 

την χρήση του ακινήτου: ακίνητα για γραφειακή χρήση (office properties), ακίνητα για 

εμπορική χρήση - καταστήματα (retail properties) και ακίνητα για βιομηχανική χρήση 

(industrial properties) και ακίνητα για οικιστική χρήση (residential use - housing).  

Σε σχέση με την αγορά ενοικιάσεως ακινήτων για εμπορική χρήση, η αγορά 

ενδεχομένως να μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω ανάλογα με την τελική χρήση του 

ακινήτου προς ενοικίαση: (ακίνητα για γραφειακή χρήση (office properties), ακίνητα για 

εμπορική χρήση - καταστήματα - (retail properties) και ακίνητα για βιομηχανική χρήση 

(industrial properties).17 Τα ακίνητα για εμπορική χρήση - καταστήματα θα μπορούσαν 

                                                             
12 Βλ. Υποθέσεις Συγκεντρώσεων M.2825 – Fortis AG SA / Bernheim-Comofi SA, decision of 9 July 2002, 
recital 7, M. 6020 – ACS/Hochitef, decision of 14 January 2011, recitals 12-13. 
13 Βλ. Υποθέσεις Συγκεντρώσεων M.2825 – Fortis AG SA / Bernheim-Comofi SA, decision of 9 July 2002, 
recital 7, M.6400 – ECE/Metro/MEC JV decision of 26 October 2011, recitals 35-38, M. 7203 – Unibail-
Rodamco/CPPIB/Centro decision of 06 May 2014 recitals 13-17, and M.7416 – 
RREEF/ECE/Palaisquartier decision of 18 November 2014 recitals 21-23. 
14 Βλ. Υποθέσεις Συγκεντρώσεων M.6400 – ECE/Metro/MEC JV recitals 28-34 and M.7416 – 
RREEF/ECE/Palaisquartier recitals 21-23. 
15 Βλ. Υποθέσεις Συγκεντρώσεων M.2110 – Deustsche Bank /Sei/JV decision of 25 September 2000, 
recital 9, M.2825 - Fortis AG SA / Bernheim-Comofi SA recital 7; M.6020 – ACS / Hochtief recitals 12-13, 
and case M.6834 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Brookgate, decision of 14 March 2013, recital 14. 
16 Απόφαση Ευρ. Επιτροπής M.1975 της 15.06.2000– DB/Eurobank/LAMDA Development, παρ. 10, 
απόφαση Ευρ. Επιτροπής M. 1937 - Skandia Life/Diligentia, 12.05.2000, παρ 8, απόφαση Ευρ. 
Επιτροπής, IV/M.1289 της 31.08.1998– Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Ohman, 3 παρ. 7). 
17 Βλ. αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.2863 – Morgan Stanley / Olivetti / Telecom Italia / Tiglio, 
αποφαση ημερ. 20.8.2002.  M.2825 - Fortis AG SA / Bernheim-Comofi SA.    
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να διαχωριστούν με τη σειρά τους σε μεμονωμένα ακίνητα που ενοικιάζονται σε 

εμπορικούς δρόμους και από την άλλη σε ακίνητα που ενοικιάζονται σε εμπορικά 

κέντρα (shopping malls), λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν τα εμπορικά 

κέντρα.   

Η ομόλογη Αρχή Ανταγωνισμού στη Λετονία σε δύο αποφάσεις της, ημερομηνίας 

27/1/2012 και 8/4/2011 (Νο.1809/10/03.01-01./14 Rimi/Marno J), έκρινε ότι η σχετική 

αγορά περιλαμβάνει δύο αγορές, αυτή της ενοικίασης εμπορικών θέσεων για σκοπούς 

λιανικής πώλησης προϊόντων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και αυτή των ειδών 

παντοπωλείου.  

Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι η Πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού, με την 

απόφαση της RLO-28/2005, ημερομηνίας 31/8/2005, η οποία αφορούσε την 

πιθανολογημένη κατοχή δεσπόζουσας θέσης από μέρους της Centrum Handlowe 

Polska 2 SP.zoo, ιδιοκτήτριας εταιρείας του εμπορικού κέντρου Galeria Lodza, 

καθόρισε τη σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών ως την εκμίσθωση εμπορικών 

χώρων σε εμπορικά κέντρα, ενώ τη γεωγραφική αγορά ως τοπική.18
 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τους διαθέσιμους χώρους στα εμπορικά κέντρα, το 

Γαλλικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού σημείωσε19 πως η ένωση εμπόρων  διακρίνει 

μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών τύπων εμπορικών κέντρων:  

 μικρά εμπορικά κέντρα, με έκταση μικρότερη των 20,000 τμ και με 20-40 

καταστήματα  

 μεγάλα εμπορικά κέντρα, έως 40,000 τ.μ και με 40 έως 80 καταστήματα.  

 περιφερειακά εμπορικά κέντρα, με έκταση άνω των 40,000 τ.μ και συνήθως άνω 

των 80 καταστημάτων  

 ειδικευμένα εμπορικά κέντρα με factory outlets. 

Στην προκειμένη περίπτωση, το συνολικό εμβαδόν εκμίσθωσης του The Mall of 

Cyprus είναι 25000 τ.μ.20 και η ιδιοκτήτρια εταιρεία διατηρεί συμφωνίες με 65 

καταστήματα. Συνεπώς, λόγω του αριθμού των καταστημάτων που βρίσκονται εντός 

του εμπορικού κέντρου, μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην κατηγορία των μεγάλων 

εμπορικών κέντρων. Το 2016 ανακοινώθηκε ότι το The Mall of Cyprus θα επεκταθεί 

κατά περίπου 6.000 τ.μ. και θα δημιουργηθούν ακόμη περίπου 30 καταστήματα 

ενισχύοντας τη θέση του ως το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Λευκωσία. Το 

εμπορικό κέντρο έχει ετήσια επισκευψιμότητα πέραν των 5 εκατομμυρίων και 

                                                             
18Βλέπε EXMT White Paper “Defining Product Markets for Shopping Centers”, 
https://www.esmt.org/fm/479/WP-11-02.pdf , Σελίδα 13. 
19 Βλ. Αποφάσεις της ομόλογης Γαλλικής Αρχής Αρχής Ανταγωνισμού n° 14-DCC-36 ημερομηνίας 
18/3/2014, n° 14-DCC-164 ημερομηνίας 13/11/2014 και n° 14-DCC-166 ημερομηνίας 13/11/2014  
20 Βλ. επιστολή The Mall of Cyprus (MC) PLC ημερομηνίας 14/9/2017. 
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λειτουργεί καθημερινά. Το The Mall of Cyprus προσφέρει προϊόντα ένδυσης, 

υπόδησης, καλλυντικά, παιχνίδια, προϊόντα επικοινωνιών, είδη σπιτιού, υπεραγορά, 

κλειδαρά και ρολογά, ενώ προσφέρει υπηρεσίες ψυχαγωγίας, φαγητού, αυτόματη 

ταμιακή μηχανή, Wi-Fi.  

Αντίθετα, το The Mall of Engomi το οποίο ανήκει στον όμιλο Σιακόλα έχει αναπτυχθεί 

σε συνολική έκταση 20.100 τ.μ. Τα 14.000 τ.μ. του διώροφου εμπορικού κέντρου που 

βρίσκεται στην Έγκωμη καταλαμβάνουν τα εμπορικά καταστήματα και οι χώροι 

αναψυχής21. Ειδικότερα, εντός του εμπορικού κέντρου εδρεύουν 9 καταστήματα (ένα 

σουπερμάρκετ, ένα κατάστημα DIY και ηλεκτρικών ειδών, Debenhams, 3 καταστήματα 

ρούχων, καφετέριες και οπτικός οίκος), συνεπώς το The Mall of Engomi μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα μικρό εμπορικό κέντρο. 

Το THE MALL OF CYPRUS στο πλαίσιο εξέτασης τη παρούσας υπόθεσης, δήλωσε 

ότι το εμπορικό κέντρο δεν αποτελεί το μοναδικό εμπορικό χώρο λιανικής αγοράς στην 

περιοχή αλλά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές για τους καταναλωτές και για 

τους εμπόρους που επιθυμούν να αναπτύξουν λιανικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, η 

καταγγελλόμενη θεωρεί ότι οι εμπορικοί δρόμοι στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου στα Λατσιά, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λακατάμια, στη 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκωσία, οι οδοί Λήδρας και Ονασαγόρου, Σταυρού 

και 28ης Οκτωβρίου στη Μακεδονίτισσα, δίνουν την ευκαιρία σε νέους ανταγωνιστές να 

αναπτυχθούν και να προσελκύσουν καταναλωτές. Τα πολυκαταστήματα που 

υπάρχουν στoυς εν λόγω εμπορικούς δρόμους με επώνυμες μάρκες όπως για 

παράδειγμα τα Debenhams, Zara, H&M, Perfect U κ.ά. δίνουν στους καταναλωτές 

εναλλακτική επιλογή. Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγγελλόμενη, οι διοικητικές και 

ρυθμιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την μίσθωση καταστήματος είτε σε 

εμπορικό κέντρο είτε σε εμπορικό δρόμο, δεν διαφέρουν πολύ και συνεπώς δεν 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τους νέους ανταγωνιστές.   

Αντίθετα, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι τα εμπορικά κέντρα, αποτελούν από μόνα 

τους ξεχωριστή αγορά και δεν αποτελούν υποκατάστατα εμπορικών δρόμων καθότι:  

 Τα εμπορικά κέντρα διαθέτουν μεγάλο αριθμό χώρων στάθμευσης 

αυτοκινήτων για τους οποίους δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση σε αντίθεση 

με τους εμπορικούς δρόμους όπου οι χώροι στάθμευσης είναι περιορισμένοι. 

 Τα εμπορικά κέντρα εκτός από καταστήματα διαθέτουν καφετέριες, εστιατόρια 

και χώρους ψυχαγωγίας π.χ αίθουσες κινηματογράφου και παιχνιδότοπους, 

ένας συνδυασμός που προσελκύει περισσότερο καταναλωτικό κοινό.  

                                                             
21 https://www.themallofengomi.com/index.php/about-us  
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 Τα εμπορικά κέντρα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από τους υπεραστικούς 

δρόμους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να δέχονται καταναλωτές όχι μόνο 

από τις περιοχές που είναι πλησίον σε αυτά αλλά και από όλες τις περιοχές 

των πόλεων στις οποίες βρίσκονται. Επιπλέον, η επισκεψιμότητα τους σε 

αντίθεση με αυτή των εμπορικών δρόμων δεν επηρεάζεται αρνητικά από 

άσχημες καιρικές συνθήκες, κρύο, βροχή ή ζέστη.  

Παράλληλα, η καταγγέλλουσα, προς κατάδειξη των ισχυρισμών της, προσκόμισε 

έρευνα αγοράς που ετοιμάστηκε από την εταιρεία Pulse Market Research, σύμφωνα 

με την οποία οι επισκέψεις του συνολικού δείγματος της έρευνας (γυναίκες ηλικίας 18 

– 60 ετών) σε εμπορικά καταστήματα στη Λευκωσία κατά τον τελευταίο 1 μήνα (Μάιος 

2017), ήταν: 

Mall of Cyprus    {…} %*
 

Λεωφόρος Σταυρού    {…}% 

Οδός Λήδρας     {…}% 

Μακαρίου – κέντρου πόλης  {…}% 

Mall of Engomi    {…}% 

Μακαρίου – Λατσιά    {…}% 

Μακαρίου – Λακατάμεια  {…}% 

Άλλη περιοχή    {…}% 

Σε καμία     {…}% 

Επίσης, η Επιτροπή από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας διαπιστώνει ότι οι 

επισκέψεις του συνολικού δείγματος της έρευνας σε καταστήματα καλλυντικών στη 

Λευκωσία κατά τον τελευταίο μήνα (Μάιος 2017) και κατά τους τελευταίους 3 μήνες, 

ήταν: 

Τελευταίος 1 μήνας       Τελευταίοι 3 μήνες 

Mall of Cyprus    {…}%   {…}% 

Λεωφόρος Σταυρού    {…}%   {…}% 

Οδός Λήδρας     {…}%   {…}% 

Μακαρίου – κέντρου πόλης  {…}%   {…}% 

Mall of Engomi     {…}%   {…}% 

Μακαρίου – Λατσιά     {…}%   {…}% 

Μακαρίου – Λακατάμεια   {…}%   {…}% 

                                                             
*
 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 είτε καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο είτε καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο {…..}. 
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Άλλη περιοχή     {…}%   {…}% 

Σε καμία     {…}%   {…}% 

Η καταγγέλλουσα Beautyline, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας υποστήριξε ότι 

βάσει των στοιχείων της έρευνας μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία επισκεψιμότητας,  

καταδεικνύεται πως το εμπορικό κέντρο αποτελεί ξεχωριστή αγορά, ενώ οι εμπορικοί 

δρόμοι της Λευκωσίας δεν μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτική επιλογή και ειδικά για 

την αγορά καλλυντικών.  

Στη βάση όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι το 

εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα οποία το 

καθιστούν ελκυστικό και συντείνουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας όπως είναι για 

παράδειγμα η λειτουργία πληθώρας καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, 

παιχνιδιών, κοσμημάτων, ηλεκτρονικών, χώρους εστίασης, κινηματογράφους και 

δημιουργούν επιπρόσθετα της ευκολίας του one-stop shop και spill over effects, αφού 

ένας καταναλωτής πελάτης που επισκέπτεται το εμπορικό κέντρο για συγκεκριμένο 

σκοπό είναι εύκολο να δελεαστεί στη χρήση και των άλλων προσφερόμενων 

υπηρεσιών του εμπορικού κέντρου. Παράλληλα, το εμπορικό κέντρο διαθέτει χώρους 

στάθμευσης, ασφάλεια χώρου, τουαλέτες, κλιματισμό), περίπτερα και διαθέτει 

παράλληλα διευρυμένο ωράριο σε σχέση με τους εμπορικούς δρόμους22. Όλα τα πιο 

πάνω χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα συνδυασμένα μεταξύ τους, δημιουργούν ιδιαίτερη 

ελκυστικότητα προς τους εμπόρους. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι με την απόφασή της με αρ, 

20/2013 (υπόθεση Bacenco)23, είχε ομόφωνα διαπιστώσει ότι η αγορά παροχής 

δικαιώματος χρήσης (leasing) εμπορικών χώρων για σκοπούς λιανικής πώλησης 

προϊόντων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, είναι διακριτή από την αγορά της ενοικίασης 

καταστημάτων ή άλλων εμπορικών χώρων σε εμπορικούς δρόμους. Επομένως, για 

αυτούς τους λόγους έκρινε ότι τα εμπορικά κέντρα αποτελούν διακριτή αγορά από τους 

εμπορικούς δρόμους στην αγορά εκμίσθωσης χώρου για εμπορικούς σκοπούς. 

Βάσει των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ως δεύτερη σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσιών ορίζεται η αγορά παροχής δικαιώματος χρήσης (leasing) 

εμπορικών χώρων για σκοπούς λιανικής πώλησης προϊόντων σε μεγάλα εμπορικά 

κέντρα.  

                                                             
22 Βλ. ιστοσελίδα του εμπορικού κέντρου http://themallofcyprus.com/  
23 Απόφαση Επιτροπής 20/2013 ημερομηνίας 19/3/2013, Καταγγελία της εταιρείας Bacenco Ltd εναντίον 
των εταιρειών Tiffany Investments Ltd και M.I.M. Services Ltd. 
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3.2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά:  

Σε ότι αφορά τη σχετική γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σημειώνει ότι Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωσή στις24 ορίζει ότι: «η σχετική γεωγραφική αγορά 

περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην 

προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς 

ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις 

εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». 

Εμπορικά Κέντρα 

Σε ότι αφορά τον καθορισμό της γεωγραφικής αγοράς, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η 

καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η γεωγραφική αγορά των εμπορικών κέντρων στην 

Κύπρο καλύπτει όλη την επαρχία εντός της οποίας βρίσκονται. Επιπρόσθετα, θεωρεί 

ότι σε σχέση με την αγορά καλλυντικών προϊόντων η γεωγραφική αγορά καλύπτει όλη 

την επαρχία Λευκωσίας, δηλαδή το εμπορικό κέντρο δέχεται καταναλωτές από όλη τη 

Λευκωσία.  

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό η Επιτροπή μελέτησε και συνεκτίμησε το έγγραφο του 

Office of Fair Trading του Ηνωμένου Βασιλείου (OFT), που φέρει τον τίτλο «Land 

Agreements The application of competition law following the revocation of the Land 

Agreements Exclusion» και το οποίο θέτει ως κύριες παραμέτρους την τοποθεσία του 

εμπορικού κέντρου και το χρόνο που απαιτείται για την πρόσβαση των καταναλωτών 

σε αυτό25. Επιπροσθέτως, διαπιστώνεται ότι εξετάζεται και το προϊόν το οποίο επιθυμεί 

να αποκτήσει ο πελάτης. Παραδείγματος χάριν, για προϊόντα όπως γάλα και ψωμί, ή 

άλλα καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης η γεωγραφική αγορά είναι πολύ 

στενότερη, αφού ο καταναλωτής δεν προτίθεται να διανύσει μεγάλη απόσταση για να 

εξασφαλίσει τη χαμηλότερη τιμή, ενώ το αντίθετο συμβαίνει π.χ. για τις ηλεκτρικές 

συσκευές.  

Η Επιτροπή στην απόφαση της 20/2013 ημερομηνίας 19/3/201326, έκρινε ότι η σχετική 

γεωγραφική αγορά της παροχής δικαιώματος χρήσης (leasing) εμπορικών χώρων για 

σκοπούς λιανικής πώλησης προϊόντων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα ήταν τοπική και 

αφορούσε την επαρχία Λεμεσού σε απόσταση 20 λεπτών με αυτοκίνητο από το 

MYMALL.  

                                                             
24 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
25 Βλ. Έγγραφο από OFT: Land Agreements The application of competition law following the revocation 
of the Land Agreements Exclusion Order March 2011 σημείο 3.21.  
26 Καταγγελία της εταιρείας Bacenco Ltd εναντίον των εταιρειών Tiffany Investments Ltd και M.I.M. 
Services Ltd 
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Το The Mall of Cyprus είναι χτισμένο στο Στρόβολο στη Λευκωσία και λόγω της θέσης 

του συνδέει τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, εφόσον βρίσκεται στην έξοδο της 

Λευκωσίας, πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού και είναι εύκολα 

προσβάσιμο από διάφορα σημεία της πόλης και των προαστίων.  

Συνεπώς, εν προκειμένω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η σχετική γεωγραφική 

αγορά της παροχής δικαιώματος χρήσης (leasing) εμπορικών χώρων για σκοπούς 

λιανικής πώλησης προϊόντων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι τοπική και αφορά την 

επαρχία Λευκωσίας σε απόσταση 20-30 λεπτών με αυτοκίνητο από το The Mall of 

Cyprus. 

Αγορά καλλυντικών  

Σε ότι αφορά την αγορά καλλυντικών η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της 

συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd, 

διαπίστωσε ότι για τις αγορές καλλυντικών και αρωμάτων πολυτελείας και ευρείας 

διανομής οι όροι του ανταγωνισμού στην γεωγραφική επικράτεια της Κύπρου είναι 

ομοιογενείς λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι οι εταιρείες προμηθεύουν αυτά σε όλη την 

κυπριακή επικράτεια υπό ομοιογενείς συνθήκες, τις παρόμοιες προτιμήσεις των κύπριων 

καταναλωτών, τις τιμές πώλησης των προϊόντων αλλά και το κόστος προώθησης και 

διαφήμισης των σχετικών προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και στη λιανική προμήθεια των εν 

λόγω προϊόντων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή όρισε ως γεωγραφική αγορά την Κυπριακή 

Επικράτεια καθώς οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς στο σύνολο της 

Κύπρου 27. 

Εν προκειμένω, η καταγγελία αφορά την προσφορά καλλυντικών προς τους 

καταναλωτές στο εμπορικό κέντρο Mall of Cyprus, του οποίου ως γεωγραφική αγορά 

καθορίστηκε η επαρχία Λευκωσίας σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τον 

εμπορικό κέντρο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η αγορά 

καλλυντικών θα περιοριστεί στην προσφορά τους εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής 

ώστε να αξιολογηθούν οι δυνάμεις του ανταγωνισμού εντός αυτής.  

4. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1. Έννομο Συμφέρον 

Ο Νόμος, δυνάμει του άρθρου 35, απαιτεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη 

νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: 

                                                             
27 Βλ. Απόφαση Συγκέντρωσης της Επιτροπής 54/2017 ‘’Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη 
δημιουργία επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd’’. 
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«35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του 

παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ δικαιούται κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. 

(2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει 

σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε 

μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης». 

H Beautyline ισχυρίζεται ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του εμπορικού κέντρου The Mall of 

Cyprus, αρνείται διαχρονικά να της παραχωρήσει χώρο ώστε να δραστηριοποιηθεί σε 

αυτό, οδηγώντας την σε αποκλεισμό από την μεγαλύτερη αγορά της Λευκωσίας και 

θέτοντας την ουσιαστικά σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό καθώς την αγορά 

καλλυντικών εντός του εμπορικού κέντρου, μονοπωλούν τα καταστήματα του ομίλου 

Σιακόλα (Debenhams και Glow).  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Beautyline διαθέτει το εκ του Νόμου απαιτούμενο έννομο 

συμφέρον για να προβεί στην υποβολή της εν λόγω καταγγελίας, καθότι ο 

αποκλεισμός της από την αγορά του εμπορικού κέντρου στην οποία 

δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και επιχειρήσεις πώλησης καλλυντικών προϊόντων, 

δυνατόν να θέτει την καταγγέλλουσα εταιρεία σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό.  

4.2. Επιχείρηση 

Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες ανεξάρτητα αν οι 

δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι και περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση 

ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), προσεγγίζοντας την έννοια 

«επιχείρηση» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, έδωσε μια ευρεία ερμηνεία, 

συμπεριλαμβάνοντας «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως 

δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο 

χρηματοδοτείται28 και αποφάνθηκε ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» 

εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά 

αγαθών ή / και υπηρεσιών. 

Στη βάση των πιο πάνω, παρατηρείται ότι η The Mall οf Cyprus (MC) PLC, αποτελεί 

την εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια εταιρεία του εμπορικού κέντρου που είναι γνωστό με την 

επωνυμία The Mall of Cyprus, το οποίο βρίσκεται στα Λατσιά, στην επαρχία 

                                                             
28Υπόθεση C-41/90, Hofner&Elsner v. Macroton, [1991] ECR I-1979, 170/83, Hydrotherm v. Compact, 
[1984] ECR 2999. 
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Λευκωσίας και ότι η εν λόγω εταιρεία, παραχωρεί σε εταιρείες που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στο εμπορικό κέντρο δικαίωμα χρήσης χώρου ή/και υποστατικών, 

έναντι συμφωνημένου ανταλλάγματος. 

Η Επιτροπή, συνακόλουθα ομόφωνα αποφασίζει ότι η The Mall οf Cyprus (MC) PLC, 

θεωρείται επιχείρηση βάσει του άρθρου 2 του Νόμου καθώς η φύση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων που παρέχει η The Mall οf Cyprus (MC) PLC μπορεί να θεωρηθεί 

αμιγώς οικονομική. 

5. Νομική εκτίμηση της συμπεριφοράς  

Άρθρο 3: Απαγορευμένες συμφωνίες ή εναρμονισμένη πρακτική 

Το άρθρο 3 του Νόμου, ορίζει ότι: 

«Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες 

μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 

εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, 

τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες 

οι οποίες συνίστανται: 

[…] 

β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης ή των επενδύσεων, 

γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας, 

δ) στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό  θέση. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι για να θεμελιωθεί παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου θα 

πρέπει να εξεταστεί η συνδρομή ή μη των εξής προϋποθέσεων: αφενός η ύπαρξη 

συμφωνίας, εναρμονισμένης πρακτικής ή απόφασης ένωσης επιχειρήσεων και 

αφετέρου αποτέλεσμα ή αντικείμενο της ως άνω συμφωνίας, εναρμονισμένης 

πρακτικής ή απόφασης ένωσης επιχειρήσεων να είναι η παρακώλυση, ο περιορισμός 

ή η νόθευση του ανταγωνισμού. 

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, για να υπάρχει συμφωνία, αρκεί οι οικείες 

επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την κοινή βούλησή τους να συμπεριφερθούν στην 

αγορά κατά καθορισμένο τρόπο29. Όσον αφορά τη μορφή έκφρασης της εν λόγω 

κοινής βούλησης, αρκεί ένας όρος της συμφωνίας να αποτελεί την έκφραση της 

βούλησης των μερών να συμπεριφερθούν στην αγορά σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, 

                                                             
29 Βλ. υπόθεση T-99/04 AC-Treuhand AG, Συλλογή 2008, σελ. II-1501 
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χωρίς η συμφωνία αυτή να συνιστά υποχρεωτική και έγκυρη σύμβαση σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο30.  

Επομένως, η έννοια της συμφωνίας, κατά το δίκαιο ανταγωνισμού της Συνθήκης, 

στηρίζεται στην ύπαρξη σύμπτωσης των βουλήσεων δύο τουλάχιστον μερών, της 

οποίας η μορφή εκδήλωσης δεν είναι σημαντική, εφόσον συνιστά πιστή έκφραση των 

βουλήσεων αυτών31. 

Όπως, λοιπόν, προκύπτει από τα παραπάνω, με τον όρο «συμφωνία» νοείται η 

σύμβαση εκείνη που δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, ανεξάρτητα από τον τύπο τον 

οποίο έχει περιβληθεί, καθώς και του βαθμού δεσμευτικότητάς της, όπως για 

παράδειγμα είναι οι «συμφωνίες κυρίων»32.  

Επίσης, είναι αδιάφορο εάν η συμφωνία είναι γραπτή ή προφορική, καθώς και αν 

προβλέπονται ή όχι κυρώσεις για την οποιαδήποτε παράβαση των όρων της33. Τέλος, 

μια συμφωνία μπορεί να συνάπτεται και σιωπηρά. Αυτό μπορεί να συμβεί στην 

περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις όπου 

έχουν συναφθεί συμφωνίες που θίγουν τον ανταγωνισμό, χωρίς να αντιταχθεί σαφώς 

στις συμφωνίες αυτές34.  

Στην έννοια των συμφωνιών περιλαμβάνονται όχι μόνο οι οριζόντιες συμφωνίες, αλλά 

και οι κάθετες35. Ως οριζόντιες συμφωνίες θεωρούνται εκείνες οι συμφωνίες μεταξύ 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια οικονομική βαθμίδα της 

παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. συμφωνίες μεταξύ δύο κατασκευαστών 

μοτοποδηλάτων), με τις οποίες συντονίζονται παράμετροι της επιχειρηματικής τους 

δράσης. Συνήθως, οριζόντιες συμφωνίες έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 

τιμών, την ποσότητα παραγωγής, την τεχνικοοικονομική ανάπτυξη, τους 

συναλλακτικούς όρους και την ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών. Κάθετες συμφωνίες 

είναι εκείνες οι συμφωνίες μεταξύ μη-ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε 

διαφορετική βαθμίδα της παραγωγικής ή διανεμητικής αλυσίδας (π.χ. οι συμφωνίες 

μεταξύ μιας αυτοκινητοβιομηχανίας και ενός εμπόρου αυτοκινήτων), με τις οποίες 

καθορίζονται οι όροι προμήθειας, πώλησης ή μεταπώλησης ορισμένων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις κάθετων συμπράξεων είναι οι συμφωνίες 

που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση συγκεκριμένου σήματος, την αποκλειστική ή 

                                                             
30 Βλ. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C 209/78 έως C 215/78 και C 218/78 Van Landewyck κ.λπ., Συλλογή 
1980, σελ. ΙΙΙ-207 
31 βλ. υπόθεση T-41/96 Bayer AG, Συλλογή 2000, σελ. ΙΙ-3383 
32 βλ. υπόθεση T-13/89 Polypropylene, Συλλογή 1992, σελ. ΙΙ-1021 
33 βλ. υπόθεση C 28/77 Tepea, Συλλογή 1978, σελ. 1391 
34 βλ. υπόθεση C 204/00 Aalborg Portland A/S, Συλλογή 2004, σελ. Ι- 123 
35 βλ. Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C 56/64 και C 58/64 Consten and Grudig. 
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επιλεκτική διανομή προϊόντων, την αποκλειστική διάθεση ή προμήθεια, την 

αποκλειστική κατανομή πελατείας, καθώς και τη δικαιόχρηση (franchising). 

Στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί ισχυρισμό της Beautyline ότι: «Οι ιδιοκτήτες του 

Mall, σε συνεννόηση με τον Ομιλο Σιακόλα, προβαίνουν σε πλήρη έλεγχο της διάθεσης 

των καλλυντικών εντός του Mall και θέτουν τους πελάτες μας σε μειονεκτική στον 

ανταγωνισμό θέση δηλ. αποκλείουν την παρουσία των πελατών μας από το Mall καθ’ότι 

είναι οι κύριοι ανταγωνιστές του Ομίλου Σιακόλα στον τομέα λιανικής πώλησης 

καλλυντικών και δεν είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν στους πελάτες μας να έχουν 

παρουσία στο Mall». 

Επίσης, η Beautyline θεωρεί ότι η διαχρονική άρνηση του Mall of Cyprus να της 

παραχωρήσει χώρο εντός του εμπορικού κέντρου, επηρεάζει τον ανταγωνισμό στη 

σχετική αγορά καθ’ ότι τον περιορίζει και οδηγεί σε έλεγχο της αγοράς, μια κατάσταση 

που κατά την άποψη της ενεργεί σε βάρος των καταναλωτών και επηρεάζει αρνητικά 

τις πωλήσεις της εταιρείας. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας απεστάλησαν 

στην καταγγελλόμενη εταιρεία σειρά ερωτημάτων για να διαφανεί ακριβώς εάν και κατά 

πόσο στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο όμιλος Ermes (στον οποίο ανήκουν μεταξύ 

άλλων τα καταστήματα Debenhams και Glow) με το εμπορικό κέντρο, υπάρχουν 

οποιoιδήποτε αντί-ανταγωνιστικοί όροι ή/και στοιχεία που καταδεικνύουν συνεννόηση 

με σκοπό τον περιορισμό της διάθεσης και τον αποκλεισμό της καταγγέλλουσας 

εταιρείας από την αγορά του εμπορικού κέντρου Mall of Cyprus.  

Εν προκειμένω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχει κάθετη συμφωνία αφού η 

καταγγελλόμενη και η εταιρεία Ermes Department Stores Public Ltd, 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα. Tο The Mall Of Cyprus (MC) PLC 

δραστηριοποιείται στο ανώτατο επίπεδο προσφοράς καταστημάτων, ενώ η εταιρεία 

Ermes Department Stores Public Ltd μέσω των καταστημάτων της Debenhams και 

Glow, δραστηριοποιείται στο κατώτατο επίπεδο αγοράς πώλησης καλλυντικών. 

Κατά το έτος λειτουργίας του εμπορικού κέντρου The Mall of Cyprus, ήτοι στις 

27.09.2007 και μέχρι το 2015, η The Mall of Cyprus (MC) PLC, (πρώην ITTL Trade 

Tourist and Leisure Park Limited) και η Ermes Department Stores Public Ltd ανήκαν 

και οι δύο στον όμιλο εταιρειών Σιακόλα.  

Η συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην ITTL Trade Tourist and Leisure Park 

Limited και την Ermes Department Stores Public Ltd (σε σχέση με το κατάστημα Glow) 

με ημερομηνία {…..}, προβλέπει ότι:  
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{…..} 

Στη βάση του πιο πάνω όρου, η Ermes Department Stores PLC απέστειλε επιστολή 

ημερομηνίας {…..} στο Διευθυντή του The mall of Cyprus, ενημερώνοντας τον ότι 

επιθυμεί την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας που αφορά τη χρήση του χώρου 

του υποστατικού με την επωνυμία Glow που λειτουργεί εντός του εμπορικού κέντρου, 

υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες {…..}.  

Επιπρόσθετα, η συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην ITTL Trade Tourist and 

Leisure Park Limited και την Ermes Department Stores Public Ltd (σε σχέση με το 

πολυκατάστημα Debenhams) με ημερομηνία {…..}προβλέπει ότι:  

{…..} 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση υποστήριξε ότι η συμφωνία 

με το κατάστημα Debenhams δεν έχει ανανεωθεί ακόμα γιατί έχει ισχύ για ακόμη 

περίπου {…..} χρόνια μέχρι τη λήξη του πρώτου συμφωνημένου διαστήματος {…..}. 

Από τους πιο πάνω όρους αλλά και τους υπόλοιπους όρους των σχετικών συμφωνιών 

η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κάποιος όρος στη συμφωνία με αντικείμενο 

τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών της Ermes από το εμπορικό κέντρο αλλά ούτε και 

κάποια αντί-ανταγωνιστική ρήτρα, ήτοι ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάστηκε κατά πόσο 

υφίστανται όροι αποκλειστικότητας στις συμφωνίες που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ 

της ERMES και της καταγγελλόμενης. 

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή μελέτησε το έγγραφο του OFT36 στο οποίο 

προβλέπονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις συμφωνίες αποκλειστικότητας που 

περιέχονται στις συμφωνίες που συνάπτει ο ιδιοκτήτης, κάτοχος της γης με τον 

μισθωτή : 

«Exclusivity arrangements  

4.2 Restrictions in land agreements regarding the way in which land may be used, or 

how a right over land may be exercised, do not necessarily infringe competition law. 

Parties that own or have an interest in land are generally free to determine how that 

land should be used or whether the land is suitable for use for a particular purpose. 

[…] 

                                                             
36 Land Agreements: The application of competition law following the revocation of the Land Agreements 
Exclusion Order, March 2011 (OFT 1280a). Παράγραφος 4.2-4.4 και 4.9-4.10.  
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4.3 The nature of the restriction, the relationship between the parties to the agreement 

and the factual context of the restriction are particularly important in assessing whether 

a restriction will have negative effects on competition. […]  

4.4. When assessing whether a restriction may restrict competition, it is necessary to 

compare the actual or future situation on the relevant market with the land agreement 

and the restrictions that it contains in place, with the situation that would prevail in the 

absence of the agreement (the “counterfactual”). A restriction will fall within the scope 

of the prohibition only if it has a negative impact on actual or potential competition 

when compared with the counterfactual. […] 

4.9 Where a land-owner leases land to a party and agrees not to allow a competitor of 

that party to operate on the land or other land that is owned by the land-owner, this 

may protect the lessee from competition and has the potential to foreclose competitors 

of the lessee in a related market.  

4.10 For example, a landlord of a shopping centre might guarantee one tenant the 

exclusive right to operate a certain type of shop in that centre. By definition, such an 

agreement would protect that tenant from competition from other relevant competitors 

within that shopping centre and this has the potential to restrict competition on the 

related market». 

Αποτελεί γεγονός ότι το κατάστημα INGLOT που έχει εισέλθει στο εμπορικό κέντρο 

περί τον Ιούνιο του 2017, δραστηριοποιείται στην πώληση καλλυντικών προϊόντων 

(make up και περιποίηση νυχιών), είναι δηλαδή ανταγωνιστής των καταστημάτων 

Debenhams και Glow. Η συμφωνία που έχει συνάψει η ιδιοκτήτρια εταιρεία με την 

Inglot Francisee, έχει διάρκεια {…..} έτη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 

καταγγελλόμενη, τα L’OCCITANE εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται από την 

έναρξη των δραστηριοτήτων τους, την {…..}μέχρι και σήμερα, εντός του εμπορικού 

κέντρου με {…..} ανανεώσεις, ως προνοεί η σχετική συμφωνία τους.  

Η Επιτροπή επί τούτου, παρατηρεί ότι η συμφωνία με το L’OCCITANE έχει υπογραφεί 

στις {…..}. Σύμφωνα με τον όρο {…..} της εν λόγω συμφωνίας: {…..} 

Αξιολογώντας τους πιο πάνω όρους των συμβολαίων, η Επιτροπή θεωρεί ότι από την 

εξέταση των εν λόγω συμβολαίων δεν έχουν εντοπιστεί όροι οι οποίοι να προσδίδουν 

κάποιας μορφής αποκλειστικότητα στις συμφωνίες που έχει συνάψει η 

καταγγελλόμενη με τα καταστήματα του ομίλου Ermes. Συνακόλουθα, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι οι υπό εξέταση συμφωνίες δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των κάθετων 
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συμφωνιών που δύναται να θεωρηθούν ως εκ της φύσεως τους ως παραβλάπτουσες 

την ομαλή λειτουργεία του ανταγωνισμού37.  

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων, της διάρκειας των 

συμβάσεων, του νομικού και οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου αυτές 

εντάσσονται για να κριθεί ο καταχρηστικός ή μη χαρακτήρας τους38. Σε ότι αφορά τη 

διάρκεια των συμβάσεων σημειώνεται ότι σύμφωνα με την καταγγελλόμενη, «Στις 

πλείστες περιπτώσεις η επένδυση για ένα κατάστημα των 100 τετραγωνικών μέτρων 

μπορεί να ξεπεράσει τις {…..}και ένα μεγάλης διάρκειας συμβόλαιο, δίνει την ασφάλεια 

στον εκάστοτε επιχειρηματία ότι θα γίνει απόσβεση της επένδυσης.» Επισημαίνεται επί 

τούτου, ότι σύμφωνα με την καταγγελλόμενη το ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο το οποίο 

συμφωνήθηκε για το κατάστημα Glow είναι {…..}. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 

ο όμιλος ERMES υπέγραψε ξεχωριστές συμφωνίες για τα καταστήματα που διατηρεί 

στο εν λόγω εμπορικό κέντρο, ήτοι Oviesse Peacocks39, Cortefiel40 Next41. Η διάρκεια 

των {…..}. 

Η καταγγελλόμενη εταιρεία υποστήριξε ότι η διάρκεια μίσθωσης των υποαναφορά 

καταστημάτων «είναι δίκαιη και λογική λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αφορά 

μίσθωση σε anchor tenants», η παρουσία των οποίων θεωρείται απαραίτητη στη 

λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου καθότι διασφαλίζει την χρηματοοικονομική 

σταθερότητα του έργου του εμπορικού κέντρου. Εξ’ου και σε κάθε εμπορικό κέντρο 

υπάρχουν οι anchor tenants, οι οποίοι μισθώνουν πολυκαταστήματα ή υπεραγορές με 

μεγαλύτερη διάρκεια μίσθωσης σε σχέση με τα άλλα καταστήματα του εμπορικού 

κέντρου, εφόσον προσελκύουν καταναλωτές οι οποίοι οδηγούνται σε επισκέψεις στα 

μικρότερα καταστήματα του εμπορικού κέντρου. 

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο υφίστανται άλλες ρήτρες οι οποίες να 

εμποδίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Επί τούτου, σημειώνεται ότι το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο42 εξέτασε αν και κατά πόσο η σύμβαση εμπορικής μίσθωσης 

πολυκαταστήματος που βρίσκεται εντός εμπορικού κέντρου και περιλαμβάνει ρήτρα 

παρέχουσα στον μισθωτή το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην εκ μέρους του μισθωτή 

εκμίσθωση, στο κέντρο αυτό, εμπορικών χώρων σε άλλους μισθωτές, συνεπάγεται τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού εξ’ αντικειμένου, εάν αποτελεί δηλαδή σοβαρής μορφής 

                                                             
37 Βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 Της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του 
άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες 
κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών, άρθρο 4 - Περιορισμοί που οδηγούν 
στην άρση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία — περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας. 
38 Υπόθεση C – 345/14 Maxima Latvija vs konkurences padome σκέψεις 22 και 26. 
39 Τον Μάϊο του 2017 μετατράπηκε σε Forever 21. 
40 Τον Ιούνιο του 2014 το κατάστημα διαμοιράστηκε και προστέθηκε το κατάστημα Tommy Hilfiger, ενώ 
τον Μάρτιο 2015 το Cortefiel μετατράπηκε σε Navy & Green. 
41 Τον Απρίλιο 2014 το ισόγειο του καταστήματα μετατράπηκε σε  Armani Exchange. 
42 Υπόθεση C – 345/14 Maxima Latvija vs konkurences padome σκέψεις 24 και 31. 
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περιορισμό του ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ (αντίστοιχο άρθρο 

3 του Νόμου).  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το δικαίωμα του μισθωτή που προνοείται 

στη συμβατική ρήτρα «να αντιτάσσεται στην εκ μέρους του εκμισθωτή εκμίσθωση, στο 

κέντρο αυτό, εμπορικών χώρων σε άλλους μισθωτές δεν συνεπάγεται ότι η σύμβαση 

αυτή έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού […]. 

Μπορούν να εκληφθούν ως συμφωνία η οποία έχει «ως αποτέλεσμα» να 

παρεμποδίσει, να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, […], συμβάσεις 

εμπορικής μίσθωσης, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, ως προς τις οποίες 

αποδεικνύεται, κατόπιν ενδελεχούς εξετάσεως του οικονομικού και του νομικού 

πλαισίου εντός του οποίου αυτές εντάσσονται, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων της οικείας 

αγοράς, ότι συμβάλλουν σημαντικά σε ενδεχόμενη στεγανοποίηση της αγοράς αυτής. 

Ο βαθμός κατά τον οποίο καθεμία σύμβαση συμβάλλει στη στεγανοποίηση αυτή 

εξαρτάται, ιδίως, από τη θέση των συμβαλλομένων μερών εντός της εν λόγω αγοράς 

και από τη διάρκεια της συμβάσεως αυτής». 

Στην παρούσα περίπτωση, οι συμφωνίες που έχει συνάψει ο όμιλος Ermes με το The 

Mall of Cyprus, δεν είναι εξ αντικειμένου παραβατικές με τις αρχές λειτουργίας του 

ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να εξεταστεί κατά πόσον το αποτέλεσμα των 

εν λόγω συμφωνιών στοιχειοθετεί παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου. 

Όσον αφορά την προϋπόθεση της ύπαρξης παρακώλυσης του ανταγωνισμού ως 

αποτέλεσμα των υπό εξέταση συμφωνιών, η Επιτροπή παραπέμπει στο έγγραφο του 

OFT43, για να συνεκτιμηθεί αν το αποτέλεσμα των εν λόγω συμφωνιών στοιχειοθετεί 

παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

2.11. «An agreement will not fall within the scope of competition law unless its impact 

on competition is “appreciable”. It should be noted that when assessing the impact on 

competition of an agreement, it is always necessary to consider the specific facts of 

the case. Any agreement between undertakings might be said to restrict the freedom 

of action of the parties. That does not, however, necessarily mean that the agreement 

appreciable restricts competition.  

2.12. When determining whether the impact of an agreement is appreciable the OFT 

will have regard to the approach set out in the European Commissions’ Notice on 

Agreements of Minor Importance.  

                                                             
43 Land Agreements: The application of competition law following the revocation of the Land Agreements 
Exclusion Order, March 2011 (OFT 1280a). Παράγραφος 2.11-2.13. 
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2.13. This means that unless the agreement contains a restriction of competition listed 

in the Commission’s Notice (such as an agreement to fix prices or allocate customers), 

the OFT considers that agreements between firms do not appreciably restrict 

competition if:  

[…]  

The market share of each of the parties to the agreement does not exceed 15 per cent 

on any of the relevant markets affected by the agreement where the agreement is 

made between non-competing undertakings.[..]. 

2.16. The mere fact that the parties' market shares exceed the thresholds set out in 

paragraph 2.13 above, does not mean that the effect of an agreement on competition 

is appreciable. Other factors will be considered in determining whether the agreement 

may have an appreciable effect on competition. Key factors that are relevant to this 

assessment are set out in chapter 4 and must be considered on a case by case basis». 

Εν προκειμένω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι το The Mall of Cyprus κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά, εφόσον όπως προαναφέρεται είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 

της Λευκωσίας και ακολουθεί το αρκετά μικρότερο The Mall of Engomi. Παρ’ όλα αυτά, 

το υψηλό μερίδιο αγοράς που κατέχει το The Mall of Cyprus, δεν αποδεικνύει ότι οι 

συμφωνίες που έχει συνάψει με τα καταστήματα του ομίλου Ermes έχουν ως 

αποτέλεσμα την παρακώλυση του ανταγωνισμού και ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

εξεταστούν και άλλοι παράγοντες για να καθοριστεί κατά πόσον οι εν λόγω συμφωνίες 

έχουν αισθητή επίπτωση στον ανταγωνισμό. 

Όπως προαναφέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Ermes 

Department Stores Public Ltd, ο κύκλος εργασιών των Debenhams της για το έτος 

2016 σε σχέση με τα προϊόντα ομορφιάς είναι {…..}, οπόταν το μερίδιο αγοράς των 

καταστημάτων Debenhams στη Δημοκρατία ισούται μόλις με {…..}. Όσον αφορά το 

κατάστημα Glow, ο συνολικός κύκλος εργασιών για το έτος 2016 είναι {…..}, δηλαδή 

κατέχει ποσοστό του περί {…..}του συνόλου της λιανικής αγοράς. Επομένως ο 

συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων που ανήκουν στην Ermes ανέρχεται 

περίπου στο {…..}. Ενώ ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων Beautyline για το 2016 

ήταν {…..}  οπόταν το μερίδιο αγοράς των εργασιών τους ισούται με {…..}44. Είναι 

εμφανές δηλαδή ότι το μερίδιο αγοράς που κατέχουν στην αγορά καλλυντικών είναι 

χαμηλό, με την Beautyline να διατηρεί υψηλότερο μερίδιο αγοράς από τα καταστήματα 

που ανήκουν στην Ermes. Σε κάθε περίπτωση, το μερίδιο αγοράς των καταστημάτων 

Ermes ήταν τέτοιο, που δεν θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μια μακροχρόνια σύμβαση 

                                                             
44 Βλ. Απόφαση Συγκέντρωσης της Επιτροπής 54/2017 ‘’Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη 
δημιουργία επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd’’ 
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όπως οι υπό εξέταση συμβάσεις, δημιουργεί αποκλεισμό στην αγορά που να έχει ως 

αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.  

Εν προκειμένω, έχει διαπιστωθεί η είσοδος του καταστήματος INGLOT στο εμπορικό 

κέντρο, ανταγωνιστή των υπό αναφορά καταστημάτων, γεγονός που δείχνει ότι οι εν 

λόγω μακροπρόθεσμες συμβάσεις δεν αποκλείουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

στην αγορά αλλά ούτε και τους προσδίδουν αποκλειστικότητα ώστε να αποτελούν τις 

μοναδικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πώληση καλλυντικών 

προϊόντων εντός του εμπορικού κέντρου. Σημειώνεται επίσης ότι το μερίδιο αγοράς 

που κατέχουν τα εν λόγω καταστήματα του ομίλου Ermes στην αγορά πώλησης 

καλλυντικών προϊόντων, είναι μικρότερο της καταγγέλλουσας και ότι οι συμφωνίες 

δικαιώματος χρήσης εντός του εμπορικού κέντρου δεν της αποδίδουν 

αποκλειστικότητα. 

Σημειώνεται περαιτέρω το γεγονός ότι η καταγγελλόμενη χαράσσοντας τη στρατηγική 

της, έκρινε ότι δεν χρειάζονται άλλα καταστήματα καλλυντικών εντός του εμπορικού 

κέντρου και με την επέκταση που αναμένεται να πραγματοποιήσει, σχεδιάζει να 

καλύψει άλλες κατηγορίες όπως {…..} κτλ45. Στα εμπορικά κέντρα που διαχειρίζεται ο 

όμιλος ανά το παγκόσμιο, δεν υπάρχει κανένα στο οποίο η κατηγορία των καλλυντικών 

να ξεπερνά το {…..}% του συνολικού εμβαδού, γι’ αυτό και δεν επιθυμεί να αυξήσει 

περαιτέρω την κατηγορία των καλλυντικών. Αυτοί ήταν μεταξύ άλλων και οι κύριοι 

λόγοι που προέβαλλε η καταγγελλόμενη όταν η καταγγέλλουσα κατέθεσε εκ νέου 

αίτηση για παροχή καταστήματος εντός του εμπορικού κέντρου κατά ή περί το 2015 

και η καταγγελλόμενη αρνήθηκε. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο του OFT: «Provisions in commercial 

property agreements which relate to the use of premises are also generally unlikely to 

raise competition concerns. […] where the owner of a site such as a shopping center 

or retail park restricts the specific line or lines of business that may carried out by a 

lessee, in order to archive its desired retail mix and to ensure the attractiveness of a 

shopping center to customers.»46. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετείται ο 

ισχυρισμός της Beautyline περί συνεννόησης της The Mall of Cyprus με τα 

καταστήματα Debenhams και Glow περιορίζοντας τη διάθεση των καλλυντικών εντός 

του Mall, κατά παράβαση του άρθρου 3(Ι)(β) του Νόμου.  

                                                             
45 Επιστολή ημερομηνίας 14/3/2018. 
46 Land Agreements: The application of competition law following the revocation of the Land Agreements 
Exclusion Order, March 2011 (OFT 1280a). Παράγραφος 4.30. 
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Άρθρο 6: Καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του Νόμου: «6(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική 

εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, 

ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα: 

(α) […]. 

(β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, 

προς ζημιά των καταναλωτών 

(γ)   την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση  […] ». 

Συνεπώς, για να εφαρμοστούν οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του 

Νόμου πρέπει αφενός να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στο σύνολο 

ή μέρος της αγοράς, και αφετέρου η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας 

θέσης. 

Δεσπόζουσα θέση 

Το άρθρο 2 του Νόμου προβλέπει ότι: ««δεσπόζουσα θέση», αναφορικά με 

επιχείρηση, σημαίνει τη θέση οικονομικής δύναμης που απολαμβάνει η επιχείρηση, 

που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού 

στη σχετική αγορά και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές και τους πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους 

καταναλωτές». 

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στη νομολογία, για τη στοιχειοθέτηση δεσπόζουσας 

θέσης προϋποτίθεται, καταρχήν, ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς και ταυτόχρονα η 

πραγματική δυνατότητα από μέρους της επιχείρησης μονομερούς επηρεασμού των 

όρων της αγοράς, αυτό δηλαδή που η νομολογία του Δ.Ε.Ε έχει διατυπώσει ως: 

«δυνατότητα παρεμπόδισης ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού».47 Ομοίως, στην 

υπόθεση Continental Can48, το δικαστήριο όρισε τη δεσπόζουσα θέση ως τη 

δυνατότητα μιας επιχείρησης να λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία στην αγορά, χωρίς 

να λαμβάνει υπόψη της τη συμπεριφορά άλλων ανταγωνιστών.49   

Συνεπώς, δεσπόζουσα θέση έχει μια επιχείρηση που απολαμβάνει οικονομική δύναμη 

που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού 

                                                             
47 Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche & Co. AG  v. Commission, [1979] ECR 461, Υπόθεση 27/76,  
United Brands, Συλλ. Νομολ. 1978, 207.  
48 Euroemballage Corpa and Continental Can Co Inc. v Commission: 6/72 (known as Continental Can 
case), EE L 7/8-1-1972. 
49 Απόφαση Δικαστηρίου στην υπόθεση 322/81 NV Nederlandsche Bande Industrie Michelin κατά της 
Επιτροπή, Συλλογή της Νομολογίας 1983, σελ 3461. 
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στη σχετική αγορά και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές και τους πελάτες της και, σε τελική ανάλυση, ανεξάρτητα από τους 

καταναλωτές. Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μπορεί να απορρέει από το συνδυασμό 

διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι από μόνοι τους δεν αποτελούν απαραίτητα επαρκή 

ένδειξη για την ύπαρξη της, αλλά όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, είναι δυνατό να 

οδηγούν στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης. Συνακόλουθα, η κατοχή ενός σημαντικά 

μεγάλου μεριδίου αγοράς από συγκεκριμένη επιχείρηση, αποτελεί ενδεχομένως τη 

σοβαρότερη ένδειξη οικονομικής δύναμης, η οποία όμως δεν αποδεικνύει άνευ ετέρου 

την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, αν δεν συνεξεταστεί με τους υπόλοιπους 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη50.  

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τη νομολογία, βασικό στοιχείο της έννοιας της 

δεσπόζουσας θέσης, είναι η ύπαρξη οικονομικής ισχύος, η οποία παρέχει στη 

δεσπόζουσα επιχείρηση ευχέρεια ανεξάρτητης συμπεριφοράς, την αποδεσμεύει 

δηλαδή από τους περιορισμούς που υπάρχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά. 

Η ύπαρξη της οικονομικής ισχύος μπορεί να απορρέει είτε μεμονωμένα από την 

ύπαρξη πολύ υψηλών μεριδίων αγοράς είτε από τον συνδυασμό διαφόρων 

παραγόντων που μεταξύ τους οδηγούν στην στοιχειοθέτηση της ύπαρξης 

δεσπόζουσας θέσης. Τέτοιοι σημαντικοί παράγοντες, εκτός του μεριδίου αγοράς, είναι 

και: (α) η ύπαρξη ανταγωνιστών στην ίδια σχετική αγορά και το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουν, (β) το εύρος του φάσματος των προϊόντων που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές και η διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, (γ) η δυνατότητα 

πρόσβασης αλλά και επιβίωσης των νεοεισερχόμενων ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων51, (δ) οικονομίες κλίμακας και φάσματος, (ε) κάθετη ολοκλήρωση, (στ) 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής και πωλήσεων, (ζ) απουσία δυνητικού 

ανταγωνισμού, (η) φραγμοί στην επέκταση, (θ) απουσία αντισταθμιστικής αγοραστικής 

ισχύος, (ι) έλεγχος της υποδομής που δεν είναι εύκολο να αναπαραχθεί, και (ια) το 

μέγεθος της εμπλεκόμενης επιχείρησης, η γεωγραφική της παρουσία, οι οικονομικοί 

της πόροι, η ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει.52
 

Σύμφωνα με τη νομολογία, η σημασία των μεριδίων αγοράς μπορεί να είναι 

διαφορετική σε κάθε αγορά, μπορεί όμως δικαιολογημένα να θεωρηθεί ότι ιδιαίτερα 

σημαντικά μερίδια συνιστούν από μόνα τους, πλην εξαιρετικών περιστάσεων απόδειξη 

                                                             
50 Joined Cases T-24/93, T25/93, T26/93 and T28/93, Compagnie maritime belge transports SA and 
Compagnie maritime belge SA, Darfa-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co and Nedloyd Lijnen 
BV v. Commission of the European Communities. 
51 Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-24/93, T25/93, T/26/93 και T/28/93 Campagie Martime 
Belge Transports and others κατά της Επιτροπής, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1996, σελ 
ΙΙ-01201. 
52 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (2002/C 165/03). 
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ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης.53 Πράγματι η κατοχή ιδιαίτερα σημαντικού μεριδίου 

αγοράς θέτει την επιχείρηση που κατέχει το μερίδιο αυτό επί περίοδο κάποιας 

διάρκειας σε θέση ισχύος που την καθιστά αναγκαστικό συμβαλλόμενο και, ήδη για 

τον λόγο αυτό, της εξασφαλίζει, τουλάχιστον επί σχετικά μεγάλες περιόδους, την 

ανεξαρτησία συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τη δεσπόζουσα θέση.54
 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η καταγγελλόμενη – 

ιδιοκτήτρια εταιρεία του εμπορικού κέντρου, κατέχει στις υπό εξέταση αγορές θέση 

οικονομικής ισχύος που αντικειμενικά να της επιτρέπει να παρακωλύει τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, συμπεριφερόμενη σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα 

από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες της και τελικά τους καταναλωτές. 

Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, ομόφωνα καταλήγει ότι την 

υπό εξέταση χρονική περίοδο (2017) το εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus ήταν το 

μοναδικό μεγάλο εμπορικό κέντρο που δραστηριοποιείται εντός της επαρχίας 

Λευκωσίας, εφόσον το The Mall of Engomi είναι πολύ μικρότερο και προσφέρει 

λιγότερες υπηρεσίες και προϊόντα και ως εκ τούτου το The Mall of Cyprus κατέχει 

δεσπόζουσα θέση. 

Καταχρηστική εκμετάλλευση 

Σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 

ανταγωνισμού, δεν απαγορεύεται η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης 

αλλά η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δ.Ε.Ε και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η κατάχρηση συνδέεται με τη συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης 

που επιδρά στη δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό, 

με τη χρήση μεθόδων που δεν αρμόζουν σε καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού55. 

Σημειώνεται επίσης, η νομολογία που χρησιμοποίησε το Δ.Ε.Ε όπου οι επιχειρήσεις 

οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενός προϊόντος έχουν «ιδιαίτερη 

ευθύνη» (special responsibility), και ως εκ τούτου αυτό τις καθιστά ακόμα πιο 

υπεύθυνες σε περίπτωση παράβασης του Νόμου56.  

Χαρακτηριστικά, στην υπόθεση Tetra Pak International SA57, η ιδιαίτερη ευθύνη 

επεκτείνεται ώστε το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, το αντίστοιχο 6(1) του Νόμου, να εφαρμόζεται 

και να απαγορεύει κάθε συμπεριφορά επιχειρήσεως, η οποία κατέχει δεσπόζουσα 

θέση, ικανή να εμποδίσει τη διατήρηση ή την ανάπτυξη του ανταγωνισμού που 

                                                             
53  Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1991, Akzo κατά Επιτροπής, C-62/86, Συλλογή 1991, σ. Ι-
3359, σκέψη 60. 
54 Απόφαση Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψη 41. 
55 Βλ. supra υποσ. Hoffmann –La Roche. 
56 Michelin, supra υποσ. 49. 
57 Υπόθεση Τ-83/91, Tetra Pak International SA v. Commission [1994] ECR II-755. 
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υφίσταται ακόμη σε μια αγορά όπου, λόγω ακριβώς της παρουσίας αυτής της 

επιχειρήσεως, ο ανταγωνισμός είναι ήδη εξασθενημένος. 

Το άρθρο 6(1) του Νόμου μνημονεύει μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών και όπως 

αναφέρεται στην υπόθεση Continental Can,58 η λίστα των καταχρηστικών πρακτικών 

είναι απλώς ενδεικτική όχι όμως εξαντλητική.  

Η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι αναγνωρίζεται ελευθερία συναλλαγών και κάθε 

επιχείρηση είναι ελεύθερη να επιλέγει τους εμπορικούς της εταίρους. Υποχρέωση 

συναλλαγής και/ή προμήθειας από δεσπόζουσα επιχείρηση προς πελάτη της 

υφίσταται κατόπιν εξέτασης των πραγματικών και οικονομιών δεδομένων της εκάστοτε 

υπόθεσης.59 Ως εκ τούτου, παράβαση του πιο πάνω άρθρου δύναται να αποτελεί η 

διακοπή και/ή άρνηση προμήθειας πελάτη από δεσπόζουσα επιχείρηση η οποία 

περιορίζει τον ανταγωνισμό σε δευτερογενή αγορά προς βλάβη των καταναλωτών. 

Ομοίως, περιορίζουν τον ανταγωνισμό και οι δυσμενείς διακρίσεις που θέτουν τον 

εμπορικό εταίρο σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.60  

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι κατά κανόνα υφίσταται η 

αρχή της εμπορικής ελευθερίας των δεσποζουσών επιχειρήσεων, η οποία όμως 

κάμπτεται στις περιπτώσεις που εγείρονται λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 

έγκεινται στην προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.61 Ως εκ τούτου, περιπτώσεις 

στρέβλωσης του ανταγωνισμού περιορίζουν συνεπεία άρνησης προμήθειας, πρέπει 

να εξετάζονται υπό το πρίσμα του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση η Βeautyline ισχυρίζεται ότι, η καταχρηστική εκμετάλλευση 

της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει το εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus εστιάζεται 

κυρίως στη διαχρονική άρνηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας να παραχωρήσει χώρο 

ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η δραστηριοποίηση της εντός του εμπορικού κέντρου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία διατείνεται ότι οι 

ιδιοκτήτες του Mall μεταχειρίζονται ανόμοια δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται να 

λειτουργήσουν κατάστημα καλλυντικών εντός του Mall. Συγκεκριμένα, κατά τον Ιούνιο 

του 2017, υποστηρίζεται ότι η εταιρεία HAGALUND TRADING LTD, λειτούργησε 

κατάστημα καλλυντικών στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου με την επωνυμία 

INGLOT τη στιγμή που στην ίδια την καταγγέλλουσα αρνούνται να παραχωρήσουν 

κατάστημα62.   

                                                             
58 Ibid, Continental Can, σκ. 26. 
59 Βλ. C-53/03, Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιτωλίας & Ακαρνανίας (ΣΥΦΑΙΤ) κ.ά. κατά 
Glaxosmithkline ΑΕΒΕ, Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs, Συλλ. 2005 Ι-4609, σκ. 53.  
60 Βλ. συνεκδ. υποθ. C-468/06 έως C-478/06, Λέλος και ΣΙΑ ΕΕ κ.ά. κατά GlaxosmithKline ΑΕΒΕ 
Φαρμακευτικών Προιόντων, πρώην Glaxowellcom eΑΕΒΕ, Συλλ. 2008 σελ. I-7139, σκ. 49.  
61 Βλ. Faull, J. & Nikpay, A. (2007) The EC Law of Competition. 2nd edition. Oxford University Press: 
Oxford. Βλ. Επίσης ΔΕφΑΘ 2194/2004. 
62 Επιστολή ημερομηνίας 14/3/2018. 
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Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του εμπορικού κέντρου αναφέρθηκε στους λόγους για τους 

οποίους προτίμησε να συμβληθεί με το κατάστημα INGLOT. Συγκεκριμένα, σημείωσε 

ότι (i) τα τετραγωνικά μέτρα που ήταν διαθέσιμα ήταν ακριβώς αυτά που χρειάζεται το 

INGLOT, {…..} (ii) η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σε όλο τον κόσμο και (iii) η 

συγκατάθεση της επωνυμίας να λειτουργήσει κατάστημα στον πρώτο όροφο του 

εμπορικού κέντρου. Αντίθετα, σε όλες τις συναντήσεις που είχε η εν λόγω εταιρεία με 

εκπροσώπους της Beautyline, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες των καταστημάτων σε 

τετραγωνικά (ήτοι {…..} τ.μ) και την ανάγκη της Beautyline να βρίσκεται στο ισόγειο 

του εμπορικού κέντρου.   

Η Beautyline από την πλευρά της θεωρεί τους πιο πάνω ισχυρισμούς της ιδιοκτήτριας 

εταιρείας προσχηματικούς και επικαλείται ότι απλώς εξέφρασε την προτίμηση της να 

παραχωρηθεί χώρος στο ισόγειο. Προς κατάδειξη των ισχυρισμών της προσκόμισε 

ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 17/3/2016 που ανταλλάχθηκε ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα μέρη στο οποίο καταγράφονται τα κάτωθι:  

{…..} 

Σύμφωνα με την Beautyline, οι διαστάσεις που δόθηκαν στους ιδιοκτήτες του The Mall 

of Cyprus ήταν ενδεικτικές και στηρίζονταν στο γεγονός ότι αυτές οι διαστάσεις 

αποτελούσαν τις πιο κατάλληλες για το εν λόγω κατάστημα. Σε καμία περίπτωση όμως 

δεν απέκλεισαν την αποδοχή καταστήματος είτε μικρότερων είτε μεγαλύτερων 

διαστάσεων και ως εκ τούτου ουδέποτε τέθηκε ως όρος απαράβατος ότι τα 

καταστήματα της θα έπρεπε να έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις. Εξάλλου η 

Beautyline υπέδειξε ότι λειτουργεί και καταστήματα μικρότερων διαστάσεων στην 

Πάφο ({…} τ.μ) και στην Λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό ({…} τ.μ.). 

Η The Mall of Cyprus διευκρίνισε πως όταν ρωτούν τους ενδιαφερόμενους να δώσουν 

πληροφορίες για τις ανάγκες των καταστημάτων σε τετραγωνικά, ζητείται ο ελάχιστος 

και ο μέγιστος αριθμός τετραγωνικών που θεωρούν ότι μπορούν να παρουσιάσουν 

την επωνυμία χωρίς να αλλάξουν την εμπειρία που θέλουν να προσφέρουν στον 

πελάτη. Εν προκειμένω, στην τελευταία αίτηση για εκμίσθωση χώρου που υπέβαλε η 

Beautyline στην καταγγέλλουσα (ήτοι σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκα στις 

27/11/2011 και 10/8/2015), ζήτησε όπως της δοθεί χώρος με έκταση {…..} τ.μ, με το 

κατάστημα να βρίσκεται στο ισόγειο. Επίσης, η καταγγελλόμενη υποστήριξε ότι η 

καταγγέλλουσα είχε προτίμηση «ως προς το που στο ισόγειο θα πρέπει να είναι» το 

κατάστημα της Beatyline, επισημαίνοντας ότι επιθυμία της καταγγέλλουσας ήταν να 

εγκατασταθεί σε μέρος του χώρου που λειτουργούσε η υπεραγορά Carrefour. Αυτό 

προκύπει και από το ηλεκτρονικό μήνυμα που ανταλλάχθηκε μεταξύ των εταιρειών 

όπου μεταξύ άλλων, η Beautyline δήλωσε ότι, {…..}. 
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αναγνωρίζεται η ελευθερία των επιχειρήσεων να 

αποφασίζουν σε ποιόν θα εκμισθώσουν ή θα πουλήσουν τη γη τους και σε ποια τιμή. 

Το ίδιο ισχύει και για του ιδιοκτήτες του The Mall of Cyprus, εφόσον όπως 

αποφασίστηκε και σε προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής, «στα πλαίσια της 

συμβατικής του ελευθερίας ο αδειούχος μπορεί να επιλέξει το μείγμα των καταστημάτων 

που θα αδειοδοτήσει ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και 

κατ’ επέκταση όσο μεγαλύτερη ζήτηση από πλευράς καταστηματαρχών που θα 

επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό»63.  

H Επιτροπή σημειώνει ότι οι ιδιοκτήτες της καταγγελλόμενης που όπως 

προαναφέρεται διαχειρίζονται και άλλα εμπορικά κέντρα ανά το παγκόσμιο, στην 

προσπάθεια τους να επιτύχουν το κατάλληλο ποσοτικό και ποιοτικό μείγμα 

καταστημάτων (retail mix) που θα καταστήσει το εμπορικό κέντρο ελκυστικό αλλά και 

ταυτόχρονα προσοδοφόρο για τους ίδιους αλλά και για όσους δραστηριοποιούνται 

στους χώρους, δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να επιλέγουν τις επιχειρήσεις 

που θα δραστηριοποιούνται εντός του εμπορικού κέντρου.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ομίλου Ermes, η οποία 

διαχειριζόταν το εμπορικό κέντρο (The Mall of Cyprus) μέχρι τον Ιούλιο του 2015, η 

Beautyline δεν υπέβαλλε αίτημα για να της χορηγηθεί χώρος εντός του εμπορικού 

κέντρου κατά την έναρξη λειτουργίας του όπως έπραξαν τα καταστήματα του. 

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει και η καταγγελλόμενη, η καταγγέλλουσα εξέφρασε για 

πρώτη φορά την επιθυμία της να λειτουργήσει κατάστημα στο εμπορικό κέντρο κατά 

ή περί το 2010, περίοδο την οποία δεν ήταν εφικτό να ικανοποιηθεί το αίτημα της, διότι 

ως υποδείχθηκε με χάρτη των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου και αποδείξεις 

πληρωμών των ενοικίων, καθώς και το ιστορικό των αλλαγών που επήλθαν εντός του 

εμπορικού κέντρου από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2018, το εμπορικό κέντρο ήταν 

πλήρες και δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος που να κάλυπτε τις ανάγκες της 

καταγγέλλουσας με τα εμβαδά που ζητούσαν, ενώ έγιναν συμφωνίες με εταιρείες που 

εμπορεύονταν άλλα προϊόντα ή μεγάλωσαν υφιστάμενα καταστήματα που 

λειτουργούσαν εντός του εμπορικού κέντρου, όπως το ZARA το οποίο θεωρείται 

κατάστημα «σημαία», λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας.  

Ακολούθως, όπως υποδείχθηκε από την καταγγελλόμενη, το 2011 δημιουργήθηκαν 

καινούριοι χώροι προς ενοικίαση στον 1ο όροφο και στρατηγική απόφαση της εταιρείας 

ήταν να εμπλουτιστούν οι κατηγορίες ένδυσης και υπόδησης, όπως και έγινε. Όπως 

ισχυρίζεται η καταγγελλόμενη καλύπτουν τα περισσότερα από τα προϊόντα που 

διαχειρίζεται η καταγγέλλουσα μέσω των καταστημάτων που λειτουργούν στο 

                                                             
63 Βλ. Απόφαση Επιτροπής 20/2013 ημερομηνίας 19/3/2013, Καταγγελία της εταιρείας Bacenco Ltd 
εναντίον των εταιρειών Tiffany Investments Ltd και M.I.M. Services Ltd. 
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εμπορικό κέντρο, ενώ διατηρούν επιπλέον εμπορικές επωνυμίες τις οποίες δεν έχει η 

Beautyline, όπως είναι οι επωνυμίες MAC, MAYBELLINE κ.ά. Λειτούργησε επίσης, 

από την {…..}κιόσκι, {…..} με τα προϊόντα L’ Occitane στη βάση ετήσιου συμβολαίου. 

Σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων INGLOT κατά ή περί τον Ιούνιο του 

2017, η καταγγελλόμενη ανέφερε ότι ήταν το μόνο κατάστημα που εμπίπτει στην 

κατηγορία καλλυντικών. Το εν λόγω κατάστημα είναι παγκοσμίου φήμης και 

προσφέρει διαφορετική εμπειρία στον καταναλωτή από αυτήν που προσφέρει η ίδια, 

εφόσον όπως προαναφέρεται προσφέρει καλλυντικά μιας συγκεκριμένης μάρκας. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την καταγγέλλουσα εταιρεία. Επίσης, τα εν λόγω 

καταστήματα εξειδικεύονται στα κραγιόν και στα προϊόντα περιποίησης προσώπου και 

νυχιών. Επίσης, όπως προαναφέρεται από την καταγγελλόμενη, τα τετραγωνικά μέτρα 

που ήταν διαθέσιμα στο εμπορικό κέντρο κατά την εν λόγω χρονική περίοδο ήταν 

ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η INGLOT και ήταν πρόθυμη να λειτουργήσει 

κατάστημα στον 1Ο όροφο, σε αντίθεση με την καταγγέλλουσα που επιθυμούσε να 

λειτουργήσει κατάστημα στο ισόγειο.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει πως δεν στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός 

της καταγγέλλουσας ότι οι ιδιοκτήτες του The Mall of Cyprus χειρίστηκαν ανόμοια δύο 

εταιρείες που ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν κατάστημα καλλυντικών εντός του The 

Mall of Cyprus, αφενός λόγω της διαφορετικότητας της φύσης των προϊόντων (ως 

εξηγείται ανωτέρω) και αφετέρου λόγω του μεγέθους και της τοποθεσίας του 

καταστήματος. 

Όπως προαναφέρεται, αποτελεί τακτική των ιδιοκτητών της καταγγελλόμενης που 

ακολουθείται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε όλα τα εμπορικά κέντρα ανά το 

παγκόσμιο τα οποία διαχειρίζεται, η κατηγορία των καλλυντικών να μην ξεπερνά το 

{…..}του συνολικού εμβαδού γι’ αυτό και δεν επιθυμεί να αυξήσει περαιτέρω την 

κατηγορία των καλλυντικών. Επομένως, ως μέρος της στρατηγικής της, έκρινε ότι δεν 

χρειάζονται άλλα καταστήματα καλλυντικών εντός του εμπορικού κέντρου και με την 

επέκταση που αναμένεται να πραγματοποιήσει (ως η απόφαση της εταιρείας το 2016), 

σχεδιάζει να καλύψει άλλες κατηγορίες όπως {…..}. 

Οι ιδιοκτήτες της καταγγελλόμενης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σκοπό έχουν να 

δημιουργήσουν ένα ‘one-stop shop’ που να ικανοποιεί τις κύριες και πρωταρχικές 

ανάγκες των καταναλωτών64. Επομένως, επενδύουν και εφαρμόζουν στρατηγικές 

ώστε να υπάρχει το σωστό ποσοτικό και ποιοτικό μείγμα καταστημάτων εντός του 

εμπορικού κέντρου που θα επιφέρει κέρδη τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αλλά και 

στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του εμπορικού κέντρου. Συνεπώς, 

                                                             
64 Απαντήσεις The Mall of Cyprus 14/9/2017. 
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όπως υποστηρίζουν η ενοικίαση των χώρων εντός του εμπορικού κέντρου σε όλους 

τους ανταγωνιστές των προϊόντων και υπηρεσιών του λιανικού εμπορίου θα 

καταστρατηγούσε τους επιχειρηματικούς τους στόχους, που δεν είναι άλλοι από την 

κάλυψη των κύριων αναγκών του καταναλωτή και όχι η υπερκάλυψη των. Όπως 

αναφέρθηκε από την καταγγελλόμενη, η κατηγορία των καλλυντικών έχει ξεπεράσει το 

{…..} του συνολικού εμβαδού του Mall of Cyprus και συνεπώς δεν μπορούσε να προβεί 

σε περαιτέρω αύξηση αυτής της κατηγορίας των προϊόντων. 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης, πολλές εταιρείες καλλυντικών 

που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο όπως μεταξύ άλλων η {…..} κτλ έχουν κάνει 

αίτηση για να μπουν στο εμπορικό κέντρο, όμως απορρίφθηκαν για τους ίδιους λόγους 

που δεν προχώρησαν σε συμφωνία με τα καταστήματα Beautyline παρόλο που όπως 

αναφέρουν είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος από τα Beautyline.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των στοιχείων της έρευνας, ομόφωνα αποφασίζει 

ότι κρίνεται αντικειμενικά αποδεκτή η απόφαση των ιδιοκτητών της καταγγελλόμενης 

να επιλέξουν να μη λειτουργήσει πρόσθετο κατάστημα καλλυντικών εντός του 

εμπορικού κέντρου καθότι λόγω της επιχειρηματικής στρατηγικής που ακολουθούν δεν 

κρίθηκε αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται από τα στοιχεία της παρούσας 

υπόθεσης να μην υπήρχε διαθέσιμος χώρος που να κάλυπτε τις ανάγκες της 

καταγγέλλουσας. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν 

δύναται να στοιχειοθετηθεί ότι η The Mall of Cyprus (MC) PLC ενέργησε καταχρηστικά 

και ως εκ τούτου, δεν τεκμηριώνεται παράβαση της διάταξης του άρθρου 6(1) του 

Νόμου, ως αποτέλεσμα της άρνησης της να παραχωρήσει χώρο λειτουργίας στη 

Beautyline εντός του εμπορικού κέντρου. 

6. ΚΑΤΑΛΗΞΗ 

Η Επιτροπή στη βάση της δέουσας προκαταρκτικής της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε και μέσα από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί, 

ομόφωνα καταλήγει ότι δεν προκύπτει παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου από 

μέρους της The Mall of Cyprus MC (PLC), αναφορικά με τις συμβάσεις που έχει 

συνάψει με τα καταστήματα του ομίλου Ermes (Debenhams και Glow) στο εμπορικό 

Κέντρο The Mall of Cyprus καθότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί σύμπραξη μεταξύ του The 

Mall of Cyprus και των καταστημάτων Debenhams και Glow.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας ομόφωνα 

αποφασίζει πως δεν διαπιστώνεται καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας 
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θέσης της καταγγελλόμενης και ως εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται παράβαση του 

άρθρου 6 (1) του Νόμου. 
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