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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού της Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρεία Γενικού 

Εµπορίου από την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυµη 

Εµπορική Εταιρεία 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 8 ∆εκεµβρίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η «Επιτροπή») 

στις 18/10/2016, από την Ι & Σ Σκλαβενίτης Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία, (εφεξής η «Ι 

& Σ Σκλαβενίτης»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

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

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση τµήµατος του ενεργητικού και τµήµατος 

του παθητικού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και µε το διακριτικό τίτλο 

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.» (εφεξής η «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»),  που αφορά τη 

λειτουργία καταστηµάτων λιανικής πώλησης ειδών υπεραγορών (εφεξής η 
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«Επιχείρηση Στόχος») από την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης 

Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία (εφεξής οι «Ελληνικές Υπεραγορές»), η οποία είναι 

θυγατρική της Ι & Σ Σκλαβενίτης. 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, µε διακριτικό τίτλο Σκλαβενίτης, που είναι εταιρεία 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ελλάδας. Η Ι & Σ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ , σύµφωνα µε το καταστατικό της, δραστηριοποιείται, µεταξύ 

άλλων, στο λιανεµπόριο τροφίµων και ειδών οικιακής χρήσεως µέσω 

υπεραγορών. Η Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ελέγχεται από την οικογένεια Σκλαβενίτη.  

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ελλάδας και είναι θυγατρική της Ι 

& Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, η οποία σύµφωνα µε το καταστατικό της, 

δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, στην εµπορία κάθε είδους εµπορεύσιµων 

αγαθών, ιδίως τροφίµων, ποτών, ειδών ατοµικής, οικιακής, και επαγγελµατικής 

χρήσης, µέσων σύγχρονης διαβίωσης και λοιπών αγαθών, προερχοµένων από 

το εσωτερικό ή εισαγoµένων από το εξωτερικό και διατιθεµένων προς το 

εσωτερικό και το εξωτερικό, κυρίως λιανικώς µε το σύστηµα της 

αυτοεξυπηρέτησης (self service) κλπ, µέσω πολυκαταστηµάτων (µικτών 

καταστηµάτων), υπερκαταστηµάτων (super markets) και εµπορικών κέντρων.  

Η εταιρεία Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  ελέγχει επίσης το 70% του µετοχικού 

κεφαλαίου της ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΑΕΕ (εφεξής η «ΜΑΡΤ ΑΕ») και το 60% του 

µετοχικού κεφαλαίου της ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ. Η ΜΑΡΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται 

στον τοµέα χονδρεµπορικής ειδών υπεραγορών και απευθύνεται σε 

επαγγελµατίες πελάτες όπως παντοπωλεία και µπακάλικα. Η ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 

Α.Ε. διατηρεί αριθµό υπεραγορών στην Κρήτη.  

Η οικογένεια Σκλαβενίτη, επίσης, ελέγχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 

ΓΛΑΡΟΣ ΑΕΒΕ (εφεξής η «ΓΛΑΡΟΣ»). Η κύρια δραστηριότητα της ΓΛΑΡΟΣ 

είναι η κατασκευή και εµπορία χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και 

πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών φαγητού 

από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης. 

Επίσης, η εν λόγω εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των ακολούθων 

εταιρειών: […]1% στην BAKER MASTER AE, […]% στην ANIKA AE […]% στην 

GENFROCO AE, […]% στην BONORA IKE και […]% στην MEATHOUSE AE.  

                                                        
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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Η BAKER MASTER AE δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

αρτοζαχαροπλαστικής µε εξειδίκευση στον τοµέα παραγωγής κατεψυγµένων 

προϊόντων ζύµης.  

Η ΑΝΙΚΑ Α.Ε. είναι εταιρεία γενικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών.2 

Η GENFROCO AE ασχολείται µε την εµπορία, συσκευασία, επεξεργασία και 

διακίνηση όλων σχεδόν των ειδών νωπών και κατεψυγµένων αλιευµάτων σε 

κεντρικές αγορές, υπεραγορές και καταστήµατα λιανικής στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Η BONORA Ι.Κ.Ε. ανήκει στον κλάδο Εστιατόρια - Κέντρα ∆ιασκέδασης και 

ασχολείται µε εκµετάλλευση εστιατορίων.3 

Η MEAT HOUSE Α.Ε. ανήκει στον κλάδο Βιοµηχανία (είδη διατροφής) και 

ασχολείται µε επεξεργασία και τυποποίηση νωπού και κατεψυγµένου κρέατος.4 

Για την παρούσα συγκέντρωση όπου αναφέρεται «Όµιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» 

εννοείται η εταιρεία Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  και οι θυγατρικές της όπως επίσης 

και όλες οι άλλες εταιρείες που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την οικογένεια 

Σκλαβενίτη.  

Στην Κύπρο, ο Όµιλος Σκλαβενίτη δραστηριοποιείται µέσω  των ακόλουθων 

εταιρειών: 

� ΓΛΑΡΟΣ – πώληση προϊόντων χαρτιού σε µια υπεραγορά στην 

Κύπρο. 

� ΜΑΡΤ A.E. - πώληση προϊόντων υπεραγορών στο επίπεδο της 

χονδρικής σε συγκεκριµένη επιχείρηση εκπτωτικό κατάστηµα στην 

Κύπρο (µε την επωνυµία […]). 

� Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  ΑΕΕ – πωλήσεις το 2015 σε 3 πελάτες 

αναφορικά µε σκάφη αναψυχής. Οι πωλήσεις αφορούν διάφορα είδη 

κατανάλωσης σουπερµάρκετ όπως µέλι, αναψυκτικά, χυµούς κτλ. 

� GENFROCO- πώληση ψαριών σε τέσσερις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο εµπόριο ψαριών στην Κύπρο. 

• Η Επιχείρηση Στόχος στην παρούσα πράξη αφορά τµήµα του ενεργητικού και 

τµήµα του παθητικού της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., που αφορά τη 

λειτουργία καταστηµάτων λιανικής πώλησης ειδών υπεραγορών.  

                                                        
2 Η ΑΝΙΚΑ Α.Ε. πραγµατοποιεί συναλλαγές µόνο µε την εταιρεία Σκλαβενίτης. 
3 Η ΒΟΝΟΡΑ ΙΚΕ πραγµατοποιεί συναλλαγές µόνο µε την εταιρεία Σκλαβενίτης. 
4 H Meathouse A.E. ιδρύθηκε το 2016. 
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Συγκεκριµένα, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, η οποία είναι 

θυγατρική της Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ , αποκτά το σύνολο των µετοχών που η 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατέχει στις κατωτέρω εταιρείες:  

(α) το […]% του συνόλου των µετοχών της «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.», η 

οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των υπεραγορών στην Ελλάδα. 

(β) το […]% του συνόλου των µετοχών της ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ, διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. - CLASSIC 

ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», (µετά της κατά 100% θυγατρικής της TOP HOUSE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ, διακριτικό 

τίτλο «TOP HOUSE A.B.E.E.» οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

υπεραγορών στην Ελλάδα.  

(γ) το […]% του συνόλου των µετοχών της ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των 

υπεραγορών στην Ελλάδα. 

(δ) το […]% του συνόλου των µετοχών στην ΖΕΥΞΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία δραστηριοποιείται στον 

τοµέα των υπεραγορών στην Ελλάδα. 

(ε) το […]% της κυπριακής εταιρείας GUEDO HOLDINGS LTD. Η GUEDO 

HOLDINGS LTD δεν έχει καθόλου δραστηριότητες εκτός της κατοχής του 100% 

της CHRIS CASH & CARRY LTD της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η 

ιδιοκτησία και λειτουργία υπεραγορών στην Κύπρο µε την επωνυµία Carrefour.  

Στις 20/10/2016, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου. 

Στις 27/10/2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόµου.  
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Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε 

ηµεροµηνία 7/12/2016, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς 

το συµβατό ή µη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης µε την 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 παρούσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση συµφωνίας εξυγίανσης – 

µεταβίβασης επιχείρησης ηµεροµηνίας 28/9/2016 (εφεξής η «Συµφωνία Εξυγίανσης 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ») σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 106β και 106θ του 

ελληνικού Πτωχευτικού νόµου - Ν 3588/2007 ως ισχύει.  

Βάσει της Συµφωνία Εξυγίανσης ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ η οποία είναι θυγατρική της Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  αποκτά τµήµα του 

ενεργητικού και τµήµα του παθητικού της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  που αφορά τη 

λειτουργία καταστηµάτων λιανικής πώλησης ειδών υπεραγορών. Το δε υπόλοιπο 

ενεργητικό και παθητικό θα παραµείνει στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στη Συµφωνία Εξυγίανσης ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.   

 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ µέσω άλλων διαφόρων 

συµφωνιών εξυγίανσης αποκτά τµήµατα του ενεργητικού και του παθητικού (α) της 

ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «ΞΥΝΟΣ») δυνάµει της από 28.9.2016 συµφωνίας εξυγίανσης -

µεταβίβασης επιχείρησης (εφεξής η «Συµφωνία Εξυγίανσης ΞΥΝΟΣ») (β) της 

ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία EXPRESS M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η 

«EXPRESS M») δυνάµει της 28.9.2016 συµφωνίας εξυγίανσης - µεταβίβασης 

επιχείρησης (εφεξής Συµφωνία Εξυγίανσης EXPRESS M) και (γ) της ανωνύµου 

εταιρείας µε την επωνυµία ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(εφεξής η «ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ») δυνάµει της από 28.9.2016 συµφωνίας εξυγίανσης - 

µεταβίβασης επιχείρησης (εφεξής η «Συµφωνία Εξυγίανσης ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ») οι οποίες 

όµως δεν πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών στην Κύπρο.  
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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.  

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της Επιχείρησης Στόχου. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στην κοινοποίηση, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

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

συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας καθότι:  

(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 ευρώ, για την κάθε µία. […]5, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών του 

Οµίλου Σκλαβενίτη ήταν €[…] για το έτος 2015, (ως η προϋπόθεση του άρθρου 

3(2)(α)(i) του Νόµου). 

(β) Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η Chris, Cash 

and Carry Limited, […]. Επίσης, και ο Όµιλος Σκλαβενίτη διεξάγει εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο 

εργασιών που ανέρχεται στα €[…] για το έτος 2015 (ως η προϋπόθεση του άρθρου 

3(2)(α)(ii) & (iii) του Νόµου). 

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συµβατότητας µια συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του 

ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας 

υπόψη τα επιµέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

                                                        
5 […] 
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Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε την ανταγωνιστική 

αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της 

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

διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  δραστηριοποιείται, 

µεταξύ άλλων, στο λιανεµπόριο τροφίµων και ειδών οικιακής χρήσεως µέσω 

υπεραγορών. Ο Όµιλος Σκλαβενίτη δραστηριοποιείται στην Κύπρο µέσω των 

ακόλουθων εταιρειών: 

• ΓΛΑΡΟΣ – πώληση προϊόντων χαρτιού σε µια υπεραγορά. 

• ΜΑΡΤ A.E. - πώληση προϊόντων υπεραγορών στο επίπεδο της χονδρικής 

σε συγκεκριµένη επιχείρηση εκπτωτικό κατάστηµα (µε την επωνυµία […]). 

• Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  ΑΕΕ - το έτος 2015 πραγµατοποίησε πωλήσεις σε 

3 πελάτες οι οποίες είναι ναυτιλιακές εταιρείες και αφορούν σκάφη 

αναψυχής. Τα προϊόντα αυτά αφορούν διάφορα είδη κατανάλωσης 

σουπερµάρκετ όπως µέλι, αναψυκτικά, χυµούς κτλ. 

• GENFROCO- πώληση ψαριών σε τέσσερις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο εµπόριο ψαριών. 

Η Επιχείρηση Στόχος αφορά τη λειτουργία καταστηµάτων λιανικής πώλησης ειδών 

υπεραγορών. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Chris, Cash and Carry Limited,  η 

οποία είναι η µόνη εταιρεία της Επιχείρησης Στόχου που δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο, είναι η ιδιοκτησία και λειτουργία υπεραγορών (super markets) κάτω από την 

επωνυµία Carrefour. Συγκεκριµένα, λειτουργούν 18 υπεραγορές σε όλη την Κύπρο, 5 

στην επαρχία Λεµεσού, 8 στην επαρχία Λευκωσίας, 2 στην επαρχία Λάρνακας, 1 στο 

Παραλίµνι και 2 στην επαρχία Πάφου.  

 Η Επιτροπή, αντλώντας καθοδήγηση από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής6 

κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως 

σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών ορίζεται (α) η λιανική πώληση τροφίµων και 

                                                        
6 Case COMP/M.6231-KKR/CAPSUGEL, Case COMP/M.7559 Pfizer/Hospira,Απόφαση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής βάσει του Άρθρου 6(1)(β), παρ 15-17; Case COMP/M.6969 Valeant Pharmaceuticals 

International/Bausch & Lomb Holdings, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του Άρθρου 6(1)(β), 

παρ 10, Case COMP/M.5295 Teva/Barr, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του Άρθρου 6(1)(β), 

παρ 17-18; Case COMP/M.7559 Pfizer/Hospira,Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του Άρθρου 
6(1)(β), Μέρος III.2.1.1; Case COMP/M.5476 Pfizer/Wyeth, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του 
Άρθρου 6(1)(β), παρ 16.  
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ειδών οικιακής χρήσεως από υπεραγορές και εκπτωτικά καταστήµατα µέσω 

σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης, (β) το χονδρικό εµπόριο ψαριών, (γ) το 

χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών οικιακής χρήσης και (δ) το χονδρικό εµπόριο 

προϊόντων τροφίµων και οικιακής χρήσης, εκτός ψαριών και χάρτου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για όλες τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει επικάλυψη 

δραστηριοτήτων και άρα δεν υπάρχει οριζόντια σχέση µεταξύ των συµµετεχουσών 

επιχειρήσεων. Σχετικά µε την κάθετη σχέση, και οι τρεις εταιρείες ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΡΤ και 

GENFROCO είναι προµηθευτές ή δυνητικοί προµηθευτές υπεραγορών και άρα 

υπάρχει κάθετη σχέση µεταξύ των υπεραγορών Carrefour και των εν λόγω 

επιχειρήσεων. 

Στην αγορά της λιανικής πώλησης τροφίµων και ειδών οικιακής χρήσεως από 

υπεραγορές και εκπτωτικά καταστήµατα µέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής 

πώλησης, το µερίδιο αγοράς των υπεραγορών Carrefour στην Κύπρο ανέρχεται σε 

[…]%.  

Σχετικά µε το χονδρικό εµπόριο ψαριών, η Επιτροπή έλαβε υπόψη στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και κατέληξε ότι για το 2014, µε βάση τις πωλήσεις 

της Genfroco της τάξης των €[…] το 2015, προκύπτει µερίδιο αγοράς για την εταιρεία 

[…]%. Αν ληφθεί υπόψη και η εγχώρια παραγωγή, τότε το ποσοστό αυτό µειώνεται. 

Ακόµα κι αν στο ποσοστό αυτό αθροιστεί µε το µερίδιο της ΜΑΡΤ στην εν λόγω 

αγορά, η οποία έχει ως µοναδικό πελάτη τα εκπτωτικά καταστήµατα […], και 

δεδοµένου ότι η εταιρεία για όλα τα προϊόντα έχει πωλήσεις αξίας €[…] οι οποίες 

θεωρούνται ως ένα πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής χονδρικής αγοράς που 

προµηθεύει το σύνολο των υπεραγορών στη Κύπρο, το ποσοστό για το χονδρικό 

εµπόριο ψαριών δεν θα αυξηθεί σηµαντικά. 

Σχετικά µε το χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών οικιακής χρήσης, η Επιτροπή, 

λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, στην οποία 

αναφέρονται οι χαµηλές πωλήσεις της ΓΛΑΡΟΣ στον µοναδικό πελάτη της, την […], 

καθώς και το γεγονός ότι ακόµα κι αν το ποσοστό αυτό αθροιστεί µε το µερίδιο της 

ΜΑΡΤ στην εν λόγω αγορά, η οποία έχει ως µοναδικό πελάτη τα εκπτωτικά 

καταστήµατα […], κρίνει ότι το µερίδιο αγοράς για το χονδρικό εµπόριο χαρτικών 

ειδών οικιακής χρήσης θα είναι εξαιρετικά χαµηλό. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι στην κυπριακή αγορά, εκτός των εισαγωγών, υπάρχουν χαρτικά 
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προϊόντα τα οποία παράγονται στην Κύπρο. Λαµβάνοντας υπόψη την ντόπια 

παραγωγή, αλλά και τις εισαγωγές, οι πωλήσεις της ΓΛΑΡΟΣ στην Κύπρο το 2015 

αξίας €[…] της προδίδουν ένα αµελητέο µερίδιο αγοράς ([…]% µόνο σε σχέση µε την 

εγχώρια παραγωγή). 

Τέλος, το µερίδιο που αντιπροσωπεύει η ΜΑΡΤ στην αγορά χονδρικού εµπορίου 

προϊόντων τροφίµων και οικιακής χρήσης εκτός ψαριών και χάρτου, είναι πολύ 

χαµηλό, αφού µε βάση την ανάλυση που έχουν ήδη προβεί οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις, η ΜΑΡΤ έχει ως µοναδικό πελάτη τα εκπτωτικά καταστήµατα […], και 

έχει πωλήσεις αξίας €[…] οι οποίες θεωρούνται ως ένα πολύ µικρό ποσοστό της 

συνολικής χονδρικής αγοράς που προµηθεύει το σύνολο των υπεραγορών στη 

Κύπρο. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, ο συνολικός 

τζίρος του λιανικού εµπορίου σε είδη τροφίµων και άλλων ειδών οικιακής χρήσεως 

είναι της τάξης των €[…]. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

Νόµου. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

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 δεν τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισµού. 

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

οµόφωνα αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


