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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 17/11/2021, από την εταιρεία Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΛΤΔ, (στο εξής η «Παπαέλληνας» ή «Αποκτώσα εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 

2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η 

Παπαέλληνας προτίθεται να προβεί στην ανάληψη της δραστηριότητας της 
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υπεραγοράς και του καφεστιατορίου Κώστας που ανήκει στην εταιρεία Κώστας Ι. 

Κυριάκου & Υιοί Λίμιτεδ και βρίσκεται στην Τριμίκλινη, με την ενοικίαση 

καφεστιατορίου  και υπεραγοράς και αγορά προϊόντων του καφεστιατορίου και της 

υπεραγοράς Κώστας (στο εξής η «Επιχείρηση-Στόχος») από την εταιρεία Κώστας Ι. 

Κυριάκου & Υιοί Λίμιτεδ (στο εξής η «ΚΙΚ»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μέσω των 

Υπεραγορών υπό την επωνυμία Αλφαμέγα που διατηρεί ανά το παγκύπριο, 

δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση διατροφικών προϊόντων και μη 

διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των 

επαναλαμβανόμενων αναγκών των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, η Χ.Α. 

Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ Εμπορική Λτδ δραστηριοποιείται στη λειτουργία 

καφεστιατορίων σε χώρους που εφάπτονται ή βρίσκονται παραπλήσια των 

υπεραγορών. 

2. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης που αποτελεί η υπεραγορά και το 

Καφεστιατόριο Κώστας, τα οποία ανήκουν στην ΚΙΚ. Η υπεραγορά Κώστας, 

βρίσκεται στη Τριμίκλινη και δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση 

διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που 

αποβλέπουν στην ικανοποίηση των επαναλαμβανόμενων αναγκών των 

νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, μέρος του στόχου αποτελεί το καφεστιατόριο που 

βρίσκεται σε χώρο παραπλήσιο της υπεραγοράς. 

Στις 18/11/2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 3/12/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

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

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 6/12/2021, 

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

της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

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

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας 

Ενοικίασης ημερομηνίας 12/11/2021 (στο εξής η «Συμφωνία») και στη Συμφωνία 

Αγοράς Προϊόντων ημερομηνίας 12/11/2021 (στο εξής η «ΣΑΠ») μεταξύ της ΚΙΚ και 

της Παπαέλληνας. 

Η Συμφωνία Ενοικίασης είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος1, [………]2, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν οι Ενοικιαστές δώσουν στους 

Ιδιοκτήτες γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μήνες πριν την λήξη της 

Περιόδου Ενοικίασης, σχετικά με την επιθυμία τους να μην ανανεωθεί η Συμφωνία.  

Περαιτέρω, ακόμα και για τον υφιστάμενο εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην 

ενοικίαση, υπάρχει πρόνοια στη Συμφωνία Ενοικίασης ότι θα παραμείνει στην ΚΙΚ 

μετά τη λήξη της ενοικίασης3. 

Με την ΣΑΠ, η Παπαέλληνας θα αγοράσει τα αποθέματα που διαθέτει η ΚΙΚ σε τιμή 

κόστους αγοράς. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα 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 

άρθρο 6 του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψιν τα άρθρα 18, 19, 21 και 28 της 

Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι υπάρχει αλλαγή 

ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου από την Παπαέλληνας. 

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

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

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

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

 
1 Βλ. άρθρο 4.1 και 4.2 Συμφωνίας Ενοικίασης. 
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 Βλ. άρθρο 2.6 και 11 Συμφωνίας Ενοικίασης. 
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Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών της Παπαέλληνας ανήλθε περίπου στα €[………] και η Επιχείρηση Στόχος 

για το ίδιο έτος πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €[………].  

Και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη πραγματοποιούν όλες τους τις δραστηριότητες εντός 

της Κυπριακής επικράτειας. Ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών της Παπαέλληνας για 

το οικονομικό έτος 2020 ανήλθε περίπου στα €[………] και του Στόχου περίπου στα 

€[………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, 

εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής 

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

διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Η Παπαέλληνας ασχολείται με την λιανική πώληση διατροφικών προϊόντων και μη 

διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των 

επαναλαμβανόμενων αναγκών των νοικοκυριών και στη λειτουργία καφεστιατορίων 

σε χώρους που εφάπτονται ή βρίσκονται παραπλήσια των υπεραγορών. 

Η Επιχείρηση Στόχος επίσης δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση διατροφικών 

προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση των επαναλαμβανόμενων αναγκών των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, 

μέρος της Επιχείρησης Στόχου αποτελεί το καφεστιατόριο που βρίσκεται σε χώρο 

παραπλήσιο της υπεραγοράς. 

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

και σχετική νομολογία4, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας 

πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται (α) η αγορά λιανικής 

πώλησης τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως από υπεραγορές (ειδών σούπερ 

μάρκετ) και (β) η αγορά λιανικής πώλησης ειδών καφεστιατορίου. Οποιοσδήποτε 

 
4 COMP/M.946-INTERMARCHE/SPAR, COMP/M.991-PROMODÈS/CASINO, COMP/M.1684-
CARREFOUR/PROMODES, COMP/M.1221-REWE/MEINL, COMP/M.2115-CARREFOUR/GB, 
COMP/M.1221–REWE/MEINL, COMP/M.4590-REWE/DELVITA. καθώς και ενδεικτικά αποφάσεις της 
Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού  αριθ.  17/1995,  106/II/1999,  176/III/2001,  194/III/2001,  
204/III/2001,330/V/2007, 381/V/2008, 496/VI/2010, 544/VIΙ/2012, 572/VII/2013, 582/VII/2013, 
599/2014,600/2015, 601/2015 και 623/2016. Βλ.  επίσης  και απόφαση Γαλλικής ΑΑ υπ’ αριθ. 4-DCC-
173 DIA/CARREFOUR και αποφάσεις ΕΠΑ 26/2016 και 22/2012. 



5 

 

περαιτέρω διαχωρισμός της αγοράς σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα 

της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ανάφεραν ότι η πολιτική της 

Παπαέλληνας αναφορικά με τις τιμές που προσφέρει η ΑΛΦΑΜΕΓΑ είναι ίδιες για όλα 

τα καταστήματα σε όλη την Κύπρο. [………]. 

Σύμφωνα με τα μέρη, η γεωγραφική αγορά είναι η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, καθότι η Παπαέλληνας αποτελεί μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων η οποία 

παίρνει κεντρικές αποφάσεις για όλες τις υπεραγορές της και πωλεί προϊόντα υπό 

επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού σε όλη την Κύπρο. 

Λήφθηκε επίσης υπ’οψη το γεγονός ότι, οι ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων 

αλυσίδων λιανικού εμπορίου δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο αλλά επεκτείνονται 

σε εθνικό επίπεδο, και ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση αφορά την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου μιας υπεραγοράς στην επαρχία Λεμεσού, και συγκεκριμένα 

στην Τριμίκλινη, από εταιρεία που κατέχει υπεραγορές ανά το παγκύπριο,. 

Για σκοπούς ενημέρωσης σημειώθηκε ότι η απόσταση μεταξύ της υπεραγοράς Κώστα 

και της Αλφαμέγα στη Λεμεσό απέχει περίπου 30 λεπτά η μια από την άλλη με το 

αυτοκίνητο. 

Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά (α) λιανικής πώλησης ειδών σούπερ 

μάρκετ και (β) της λιανικής πώλησης ειδών καφεστιατορίου για σκοπούς αξιολόγησης 

της παρούσας πράξης συγκέντρωσης είναι η  επικράτεια της Κυπριακής 

δημοκρατίας5. 

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, η Επιτροπή σημειώνει ότι τόσο η 

Παπαέλληνας όσο και η Επιχείρηση Στόχος ασχολούνται με τις αγορές (α) λιανικής 

πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και (β) της λιανικής πώλησης ειδών καφεστιατορίου, 

οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας οπότε και στις δύο αγορές φαίνεται να προκύπτει οριζόντια σχέση 

μεταξύ της αποκτώσας εταιρείας και της Επιχείρησης Στόχου. 

Σε σχέση με την σχετική αγορά λιανικής πώλησης ειδών καφεστιατορίου το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς σε περίπτωση ολοκλήρωσης της ενδεχόμενης 

συναλλαγής θα ανέρχεται σε [0-5]% της συνολικής αγοράς, το οποίο θεωρείται 

αμελητέο. 

 
5
 Case No IV/M.1221 - Rewe/Meinl, 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 
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Σε σχέση με την σχετική αγορά λιανικής πώλησης ειδών σουπερμάρκετ το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς σε περίπτωση ολοκλήρωσης της ενδεχόμενης 

συναλλαγής θα ανέρχεται σε [10-20]%. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του ορισμού του Παραρτήματος Ι του 

Νόμου, αφού το συνδυασμένο μερίδιο των μερών υπερβαίνει το 15%. 

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

σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου.  

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της 

και εκτίμησε ιδιαίτερα τη δομή της επηρεαζόμενης αγοράς, τη θέση των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη αγορά, την οικονομική δύναμη 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τους 

φραγμούς εισόδου και τα συμφέροντα των καταναλωτών.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι λόγω των χαμηλών φραγμών εισόδου, του μεγάλου 

ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σουπερμάρκετ, του μικρού 

μεριδίου αγοράς που προστίθεται στο μερίδιο της αποκτώσας εταιρείας μετά την 

ολοκλήρωση της πράξης φαίνεται ότι η συναλλαγή δεν οδηγεί σε ανησυχίες σχετικά 

με τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά. Η προτεινόμενη πράξη ενδεχόμενα δεν θα 

οδηγήσει σε οποιαδήποτε μονομερή αποτελέσματα (unilateral effects) ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε ουσιαστικό περιορισμό του ανταγωνισμού στη βάση των 

όσων αναφέρονται πιο πάνω. 

Κανένα από τα Μέρη δεν δραστηριοποιείται σε προηγούμενο ή μεταγενέστερο 

επίπεδο της αγοράς. Επομένως, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν οδηγεί σε κάθετη 

σχέση στην Κύπρο. 

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

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

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 
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διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

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

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ούτε υπάρχουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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 


