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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 49/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.31 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου του 

ξενοδοχείου Aldiana Club Zypern Hotel, από τις Muskita Tourist Enterprises 

Ltd και TUI AG (μέσω της Robinson Club GmbH) 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 24 Νοεμβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Νοεμβρίου 2020, από τις εταιρίες Muskita 

Tourist Enterprises Ltd (στο εξής η «Muskita Tourist» ή η «Ιδιοκτήτρια») και TUI AG 

(στο εξής η «TUI»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου μιας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης του ξενοδοχείου Aldiana Club Zypern Hotel από τις Muskita Tourist και 

TUI (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. H Muskita Tourist Enterprises Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία 
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ανήκει στον όμιλο εταιρειών Muskita, ο οποίος δραστηριοποιείται στην 

ιδιοκτησία ξενοδοχείων, στην εμπορία αλουμινίου και στα ακίνητα. 

2. Η Robinson Club GmbH που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο εξής η «Διαχειρίστρια του 

Ξενοδοχείου»). Η Robinson Club GmbH, θυγατρική του ομίλου TUI, 

προσφέρει σε ταξιδιώτες, ζευγάρια και οικογένειες μια ιδιαίτερη ποικιλία σε 

όλα τα είδη διακοπών. Πολλά από τα κλαμπ της είναι επίσης κατάλληλα για 

συνέδρια και εκδηλώσεις κινήτρων (π.χ. ιδιωτικοί γάμοι, εταιρικές ή 

παρουσιάσεις προϊόντων). 

Η μητρική εταιρεία του ομίλου TUI είναι η TUI AG. Ο εν λόγω όμιλος εταιρειών 

αποτελεί ένα πολυεθνικό όμιλο ταξιδιού και τουρισμού και δραστηριοποιείται 

μέσω αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών πρακτόρων, κρουαζιερόπλοιων, 

θέρετρων και ξενοδοχείων.  

Στις 5 Νοεμβρίου 2020, ο 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 13 Νοεμβρίου 2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2020, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 

γνώμη ως προς το συμβατό 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 τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Διαχείρισης  

(Management Agreement) ημερομηνίας 30/9/19, μεταξύ αφενός της Muskita Tourist 

και αφετέρου της Robinson Club GmbH (στο εξής η «Συμφωνία Διαχείρισης»). 

Σημειώνεται ότι στις 16/7/20, υπήρξε τροποποίηση της Συμφωνίας Διαχείρισης, η 

οποία αφορούσε τη μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης της εν λόγω Συμφωνίας σε 
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προγενέστερη ημερομηνία. Βάσει του άρθρου 1 της τροποποίησης, η ημερομηνία 

παράδοσης του ξενοδοχείου στο Διαχειριστή, θα είναι 30/4/21. 

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Διαχείρισης, η παρούσα πράξη αφορά την από κοινού 

απόκτηση ελέγχου μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης που βρίσκεται στο χωριό 

Αλαμινός, στην επαρχία Λάρνακας από τη Robinson Club GmnH και τη Muskita 

Tourist. Το ξενοδοχείο είναι γνωστό ως Aldiana Club Zypern Hotel. 

Δυνάμει της Συμφωνίας Διαχείρισης, η Robinson Club GmnH, η οποία ανήκει εξ 

ολοκλήρου στη TUI, θα ενεργεί ως διαχειρίστρια του ξενοδοχείου που αποτελεί την 

Επιχείρηση Στόχο, ενώ η Muskita Tourist, η οποία είναι μέλος του ομίλου Muskita, θα 

παραμείνει ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. 

Οι συμμετέχουσες υποστηρίζουν ότι στην παρούσα πράξη προκύπτει από τους 

όρους της Συμφωνίας Διαχείρισης κοινός έλεγχος επί της Επιχείρησης Στόχου από 

της Robinson και Muskita Tourist. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Αναφορικά με τις μεταβολές στην ποιότητα του ελέγχου, η παράγραφος 83 της 

Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 (στο εξής η 

«Ανακοίνωση») προβλέπει ότι: 

«(83) Ο κανονισμός συγκεντρώσεων καλύπτει τις πράξεις που οδηγούν σε απόκτηση 

αποκλειστικού ή κοινού ελέγχου, περιλαμβανομένων των πράξεων που οδηγούν σε 

μεταβολές στην ποιότητα του ελέγχου. Μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου που 

οδηγεί σε συγκέντρωση προκύπτει, πρώτον, εφόσον υπάρξει εναλλαγή αποκλειστικού 

και κοινού ελέγχου. Δεύτερον, σε περιπτώσεις κοινού ελέγχου πριν και μετά την 

πράξη, εάν σημειωθεί αύξηση του αριθμού ή της ταυτότητας των ελεγχόντων 

μετόχων.» 

Στην προκείμενη περίπτωση, η Muskita Tourist είναι ο ιδιοκτήτης της Επιχείρησης 

Στόχου. Πριν από την παρούσα συναλλαγή, το ξενοδοχείο το διαχειριζόταν η Aldiana 

GmbH, σύμφωνα με μια συμφωνία διαχείρισης η οποία τερματίστηκε στις 16/4/20. 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας συγκέντρωσης, η Robinson θα κατέχει σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης κοινό έλεγχο επί της Επιχείρησης Στόχος μαζί με τη 

Muskita Tourist.  

 

1
 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). 
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[………]2. 

[………]. Οι συμμετέχουσες θεωρούν ότι [………] ισοδυναμεί με την άσκηση 

καθοριστικής επιρροής στην Επιχείρηση Στόχο. 

Όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, η Robinson Club GmbH θα είναι ο 

αποκλειστικός διαχειριστής του ξενοδοχείου εκ μέρους της Muskita. Σύμφωνα με τον 

[………]. H διάρκεια της Συμφωνίας θα είναι για [………], με δυνατότητα παράτασης 

για [………]. 

Η Επιτροπή, αφού σημείωσε και τις παραγράφους 62-64της Ανακοίνωσης, κατέληξε 

ότι οι πιο πάνω πρόνοιες οδηγούν στην από κοινού απόκτηση ελέγχου επί του 

ξενοδοχείου που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο, με τη Muskita να ενεργεί ως 

Ιδιοκτήτρια και τη Robinson Club GmbH να ενεργεί ως Διαχειρίστρια του ξενοδοχείου. 

Σε αυτό τη σημείο επισημαίνεται ότι το ΔΕΕ στην απόφασή του στην υπόθεση 

Austria Asphalt3 αποφάσισε ότι:  

«Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής 

Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων 

(«Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), έχει την έννοια ότι θεωρείται ότι 

υπάρχει συγκέντρωση κατόπιν μεταβολής της φύσεως του ασκούμενου 

ελέγχου επί υφισταμένης επιχειρήσεως από αποκλειστικό σε από κοινού 

έλεγχο μόνον εφόσον η κοινή επιχείρηση που προκύπτει από την πράξη 

συγκεντρώσεως εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης 

οικονομικής ενότητας.». 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε σε αυτό το πλαίσιο, κατά αναλογία να εξετάσει 

τη λειτουργική αυτονομία της Επιχείρησης Στόχου.  

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση και ιδιαίτερα τους επαρκείς πόρους για 

την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά, τους Διευθυντές και Διοικητικό Συμβούλιο, τις 

δραστηριότητες πέραν της μίας ειδικής λειτουργίας για τις ιδρυτικές εταιρείες και 

σχέσεις αγοράς/πώλησης με τις ιδρυτικές εταιρείες καθώς και τη λειτουργία της 

Επιχείρησης Στόχου σε μόνιμη βάση, καθώς και τα γεγονότα που αφορούν την 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης κατέληξε ότι, σε συνέχεια των ανωτέρω, η 

Επιχείρηση Στόχος αποτελεί μια αυτόνομη επιχείρηση. 

 
2 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 [....]. 
3 Απόφαση ΔΕΕ της 7ης Σεπτεμβρίου 2017υπόθεση C-248/16.  
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Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου, 

καταλήγει ότι βάσει της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί 

κοινή επιχείρηση η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τις Muskita Tourist και 

Robinson Club GmbH, που θα εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας 

αυτόνομης οικονομικής οντότητας με λειτουργική αυτονομία, δική της περιουσία αλλά 

και πόρους. Ως εκ τούτου συνιστά συγκέντρωση σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 6(1)(β) του Νόμου.  

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2018, ο παγκόσμιος ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών της Muskita ανήλθε στο ποσό των €[………], της TUI στα €[………]4, και 

της Επιχείρησης Στόχου στα €[………].  

Οι τρεις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν, κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος, κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της 

Muskita στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε στο ποσό 

των €[………]. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από τη TUI ανήλθε στα €[………] και της Επιχείρησης 

Στόχου ανήλθε στο ποσό των €[………]. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην 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 Muskita Tourist κατέχει το ξενοδοχείο που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο, το 

οποίο λειτουργούσε υπό την επωνυμία Aldiana Club Zypern hotel και βρίσκεται στο 

χωριό Αλαμινός, στην επαρχία Λάρνακας. Είναι παραθαλάσσιο θέρετρο με 322 

δωμάτια και σουίτες. 

O όμιλος Muskita κατέχει επίσης από κοινού και διαχειρίζεται το Amathus Beach 

Hotel στη Λεμεσό, καθώς και το Four Seasons Hotel στη Λεμεσό. Τα δύο αυτά 

 
4 [………].  
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ξενοδοχεία είναι πέντε αστέρων (5*), με το Amathus Beach Hotel  να έχει 239 

δωμάτια και σουίτες και το Four Seasons Hotel να έχει 299 δωμάτια και σουίτες. 

Επιπρόσθετα, μέσω της Muskita Investments Ltd, ο όμιλος Muskita μισθώνει το 

Melia Athens, ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθήνα, με 136 δωμάτια και σουίτες. 

Ο όμιλος Muskita δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή και πώληση προφίλ 

αλουμινίου, αξεσουάρ αλουμινίου μέσω της Muskita Aluminium Industries Ltd, η 

οποία είναι μία από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες, που εξειδικεύεται 

στο σχεδιασμό, την εξώθηση, την ανοδίωση, την ηλεκτροστατική βαφή και την 

εμπορευματοποίηση προϊόντων αλουμινίου. Επιπρόσθετα, μέσω της Muskita 

Investments Ltd, ο όμιλος δραστηριοποιείται στις επενδύσεις. 

Ο όμιλος TUI είναι ένας παγκόσμιος όμιλος παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Οι 

βασικές του δραστηριότητες, 1) Holiday Experiences που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες 

ξενοδοχείων, κρουαζιέρας και υποστήριξης τελικού προορισμού και 2) Markets & 

Airlines, είναι συγκεντρωμένες στις εξής κατηγορίες: Ξενοδοχεία και Θέρετρα, 

Κρουαζιέρες και Destination Experiences. 

Η TUI δραστηριοποιείται στην Κύπρο στις ακόλουθες αγορές:  

 δραστηριότητες οργάνωσης ταξιδιών  - Οι πελάτες του ομίλου TUI αγοράζουν 

έτοιμα ταξιδιωτικά πακέτα που συνδυάζουν αεροπορικά ταξίδια, ξενοδοχεία 

και πιθανόν άλλες υπηρεσίες προς την Κύπρο με ταξίδια μετ' επιστροφής από 

και προς αυτήν.  

 παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τελικού προορισμού - Ο όμιλος TUI 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω των θυγατρικών του εταιρειών 

διαχείρισης τελικού προορισμού (destination management) [………] που 

προσφέρουν υπηρεσίες σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που λειτουργούν στην 

Κύπρο. Οι δραστηριότητες διαχείρισης τελικού προορισμού 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς (την υποδοχή πελατών σε 

αεροδρόμια ή σταθμούς λεωφορείων και τη μεταφορά τους στα 

ξενοδοχεία), διοργανώσεις γάμων, οργανωμένες εκδρομές, εξορμήσεις, 

κρουαζιέρες και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.  

 ιδιοκτησία, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχείων - Ο όμιλος TUI είναι 

μέτοχος (που ασκεί από κοινού έλεγχο) στην Atlantica Hotels and Resorts 

μέσω κατοχής μετοχικού κεφαλαίου ύψους 49.9%. Η Atlantica Hotels and 

Resorts Limited κατέχει το Golden Beach Hotel (μέσω της 100% 

θυγατρικής της εταιρείας Atlantica Golden Resorts Ltd) και κατέχει επίσης 
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το Mare Village Paphos (παλαιότερα ονομαζόταν Paphian Sun, μέσω της 

100% θυγατρικής της εταιρείας Κimrar Properties Limited) και μέσω της 

Atlantica Hotel Management Ltd (100% θυγατρική εταιρεία της Atlantica 

Hotels and Resorts Limited) διαχειρίζεται επιπρόσθετα 12 ξενοδοχεία 

στην Κύπρο που ανήκουν σε τρίτους και στα οποία η TUI δεν έχει κανένα 

ιδιοκτησιακό μερίδιο ελέγχου:  

Οι μοναδικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχος 

σχετίζονται με τη λειτουργία του ξενοδοχείου που βρίσκεται στο χωριό Αλαμινός στην 

επαρχία της Λάρνακας. Είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο τεσσάρων αστέρων (4*) με 

322 δωμάτια και σουίτες. Το ακίνητο διαθέτει ένα πλήρες φάσμα ανέσεων που 

περιλαμβάνουν: κέντρο ευεξίας με γυμναστήριο, στούντιο αεροβικής γυμναστικής και 

σπα για θεραπείες ομορφιάς; 1 εσωτερική και 2 εξωτερικές πισίνες; μια ποικιλία 

αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 10 γήπεδα τένις από χώμα, ένα γήπεδο 

πολλαπλών χρήσεων, τοξοβολία και σχολή καταδύσεων, κτλ., μία μπουτίκ, ένα 

κλειστό θέατρο χωρητικότητας 600 ατόμων; ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, 

μπαρ και 2 εστιατόρια.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος και γεωγραφική αγορά ορίζεται α) η 

αγορά ιδιοκτησίας, διαχείρισης και λειτουργίας ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) και πέντε 

(5*) αστέρων ξενοδοχείων, και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και 

Deluxe στην επαρχία Λάρνακας, (β) η αγορά παροχής υπηρεσιών πακέτων 

διακοπών αναψυχής στην Κύπρο και (γ) η αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 

τελικού προορισμού στην Κύπρο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω 

διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί την αξιολόγηση της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, καθότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν εγείρει οποιοδήποτε 

ανησυχία, με όποιο τρόπο και να οριστεί η αγορά.  

1. Οριζόντιες Επικαλύψεις  

Τα ξενοδοχεία που ελέγχονται από τον όμιλο TUI βρίσκονται σε διαφορετικές 

επαρχίες από το ξενοδοχείο που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχος, το οποίο 

βρίσκεται στη Λάρνακα. 

Ο όμιλος TUI, μέσω του κοινού ελέγχου της στην Atlantica Hotels and Resorts 

Limited, έχει από κοινού έλεγχο μέσω της διαχείρισης των ακόλουθων ξενοδοχείων:5 

 
5 Το Sunset Ayia Napa Hotel και το Paramount Hotel στον Πρωταρά δεν ήταν κάτω από διαχείριση κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019. Το Mare Village Paphos Hotel βρισκόταν υπό ανακίνηση και 
ξανάνοιξε το 2020 και δεν υπάρχει κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2019. 
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ΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

AENEAS RESORT & SPA ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ 

ΝΑΠΑ) 

5* 

GOLDEN BEACH (επίσης 

κάτω από ιδιοκτησία) 

ΠΑΦΟΣ 4* 

BAY HOTEL ΛΕΜΕΣΟΣ 4* 

ATLANTICA GARDENS ΛΕΜΕΣΟΣ 3* 

MARE VILLAGE AYIA 

NAPA 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ 

ΝΑΠΑ) 

5* 

MIRAMARE BEACH 

HOTEL 

ΛΕΜΕΣΟΣ 4* 

OASIS HOTEL ΛΕΜΕΣΟΣ 4* 

SANCTA NAPA ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ 

ΝΑΠΑ) 

4* 

SEA BREEZE ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

(ΠΡΩΤΑΡΑΣ) 

4* 

SO WHITE CLUB ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ 

ΝΑΠΑ) 

4* 

STAVROLIA GARDENS ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ 

ΝΑΠΑ) 

3* 

SUNGARDEN BEACH ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ 

ΝΑΠΑ) 

4* 

MARE VILLAGE PAPHOS 

(επίσης κάτω από 

ιδιοκτησία) 

ΠΑΦΟΣ 5* 

APHRODITE HILLS ΠΑΦΟΣ 5* 

 

Στη βάση αυτή, δεν υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις στην αγορά ιδιοκτησίας και 

διαχείρισης ξενοδοχείων. 
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2. Κάθετες σχέσεις και στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης προκύπτει κάθετη σχέση στην αγορά 

ιδιοκτησίας, διαχείρισης και λειτουργίας ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) 

αστέρων ξενοδοχείων, και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και Deluxe 

στην επαρχία Λάρνακας όπου δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος και της 

παρουσίας του ομίλου TUI στην αγορά παροχής υπηρεσιών πακέτων διακοπών 

αναψυχής στην Κύπρο και στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης τελικού 

προορισμού στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τις ετήσιες επίσημες στατιστικές του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο 

συνολικός αριθμό κρεβατιών ξενοδοχείων που ανήκουν στη σχετική αγορά είναι 

2,652 στην επαρχία Λάρνακας. Το ξενοδοχείο που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχος 

έχει 664 κρεβάτια, και επομένως τα Μέρη εκτιμούν κατά προσέγγιση ότι το μερίδιο 

αγοράς της, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα χωρητικότητας της στην επαρχία της 

Λάρνακας, είναι περίπου 25,04%. 

Όσο για το συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων για το έτος 2019, σύμφωνα με τις 

ετήσιες επίσημες στατιστικές του Υφυπουργείου Τουρισμού, σημειώθηκαν 501.011 

συνολικά. Το ξενοδοχείο που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο κατέγραψε [………] 

διανυκτερεύσεις για το έτος 2019. Κατ’ επέκταση, το μερίδιο αγοράς του, 

λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων στην επαρχία Λάρνακας, 

μπορεί να εκτιμηθεί περίπου στο [20-30]%.  

Όσον αφορά τις δραστηριότητές οργάνωσης ταξιδιών, ο όμιλος TUI εκτιμά ότι το 

μερίδιο αγοράς του στην Κύπρο ως ταξιδιωτικός πράκτορας για την παροχή 

υπηρεσιών διαχείρισης ταξιδιών αναψυχής είναι περίπου [20-30]%. Συγκεκριμένα, ο 

όμιλος TUI έχει προσφέρει τις υπηρεσίες οργάνωσης ταξιδιών της σε [………] 

τουρίστες από τους συνολικά 1.988.400 τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο 

το 2019 μέσω ενός πακέτου διακοπών.  

Ο όμιλος TUI εκτιμά ότι το μερίδιο αγοράς της στην Κύπρο ως πάροχος υπηρεσιών 

διαχείρισης τελικού προορισμού είναι περίπου [10-20]%. Συγκεκριμένα, ο όμιλος TUI 

έχει προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης τελικού προορισμού σε [………] τουρίστες από 

τους συνολικά 2.728.000 τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο το 2019 και 

έχουν μείνει σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα τουριστικά καταλύματα σε χωριά, 

οι οποίοι χρειάστηκαν να λάβουν υπηρεσίες διαχείρισης τελικού προορισμού.  

Η συναλλαγή θα οδηγήσει σε επηρεαζόμενη αγορά ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3(α) 

του Παραρτήματος Ι του Νόμου, λόγω της κάθετης σχέσης μεταξύ των αγορών όπου 

το ξενοδοχείο είναι ενεργό και της προϋπάρχουσας παρουσίας του ομίλου TUI σε (i) 
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υπηρεσίες διαχείρισης τελικού προορισμού και (ii) υπηρεσίες οργάνωσης ταξιδιών 

για τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο, στις οποίες δεν δραστηριοποιείται η 

Muskita. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου και ιδιαίτερα τη δομή των 

επηρεαζόμενων αγορών, τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά, τους 

φραγμούς εισόδου στην αγορά, τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης και τις επιπτώσεις στα 

συμφέροντα των καταναλωτών. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι παρά το γεγονός ότι προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στην 

ιδιοκτησία, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) 

αστέρων ξενοδοχείων, και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και Deluxe 

στην επαρχία Λάρνακας λόγω της κάθετης σχέσης που προκύπτει με την αγορά 

παροχής υπηρεσιών πακέτων διακοπών αναψυχής στην Κύπρο και την αγορά 

παροχής υπηρεσιών διαχείρισης τελικού προορισμού στην Κύπρο, συνεχίζουν να 

υφίστανται ανταγωνιστές που θα μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση 

ενδεχόμενης κατάχρησης από τον όμιλο TUI. Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι 

πέραν του ύψους της επένδυσης, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι φραγμοί εισόδου και αυτό 

στοιχειοθετείται από το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια ανεγέρθηκαν 3 καινούργια 

ξενοδοχεία 5* και 3 ξενοδοχεία 4* αστέρων. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

επηρεαζόμενη αγορά σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης, εντούτοις δεν οδηγεί στη σημαντική παρακώληση 

του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση στη βάση του Παραρτήματος 

Ι 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 

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 υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά σύμφωνα με τον ορισμό του 

Παραρτήματος Ι του Νόμου στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, εντούτοις δεν 
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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 


