
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Η δημόσια εταιρεία Ermes Department Stores Plc, μέλος του Ομίλου Εταιρειών CTC  

(Cyprus Trading Corporation Plc), ανακοινώνει ότι, μέσα στο πλαίσιο της νέας 

στρατηγικής  του Ομίλου CTC  να μην συνεχίσει τη δραστηριότητα λιανικού εμπορίου 

τροφίμων, δεδομένου ότι οι αδελφές εταιρείες Argosy Trading Co. Ltd και Cassandra 

Trading Ltd, μέλη επίσης του Ομίλου CTC, είναι εισαγωγείς τροφίμων και καπνικών 

προϊόντων και μεγάλοι προμηθευτές υπεραγορών και καταστημάτων λιανικού 

εμπορίου, ως επίσης και περιπτέρων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, έχει διαθέσει τη 

δραστηριότητα του καταστήματος τροφίμων SPAR στη Λάρνακα, ώστε να μην 

ανταγωνίζεται τους εν λόγω πελάτες τους. 

 

Αγοραστής του καταστήματος SPAR που δραστηριοποιείται από τον Οκτώβριο 2018 

στη Λάρνακα, είναι η εταιρεία S.D.T Ioannides Bros Ltd, η οποία θα συνεχίσει τη 

δραστηριότητα υπό τη δική της εμπορική επωνυμία. 

 

Η εξαγορά έτυχε της έγκρισης της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. 

 

Η τιμή πώλησης είναι €1.510.000, που συμπεριλαμβάνει εξοπλισμό του καταστήματος 

και αποθέματα. Το τίμημα θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που 

υπολογίζεται να γίνει εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουλίου.   Η συναλλαγή δεν 

σχετίζεται ούτε επηρεάζει τα συμφέροντα οποιουδήποτε αξιωματούχου της Εταιρείας 

ή του προσωπικού και γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση.  Είναι επωφελής για την 

Εταιρεία γιατί, ως αποτέλεσμα αυτής και με τον τερματισμό των δραστηριοτήτων 

SPAR στο Ολύμπια Λεμεσού, θα επικεντρωθεί και θα αναπτύξει τις υπόλοιπες 

δραστηριότητές της. 

 

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, το κτήριο στη Λεωφόρο Μακαρίου & Κρήτης στη 

Λευκωσία, το οποίο επενδυτική εταιρεία θα αναπτύξει, έχει πριν από λίγες μέρες 

τερματίσει τις δραστηριότητές του στο λιανικό εμπόριο.  Το ίδιο θα γίνει για 

σκοπούς ανάπτυξης και για το κτήριο που στεγάζει το πολυκατάστημα «Ολύμπια» 

στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό, περί τον Οκτώβριο/Νοέμβριο αυτού του 

έτους.  Μέχρι τότε, το πολυκατάστημα «Ολύμπια» θα συνεχίσει να λειτουργεί και 

να εξυπηρετεί το κοινό της Λεμεσού για όλα τα είδη της δραστηριότητάς του, εκτός 

των τροφίμων.   



 

Παράλληλα, συνεχίζεται απρόσκοπτα και ολοκληρώνεται σύντομα η ανακαίνιση 

του πολυκαταστήματος  ΕRΑ Απόλλων, που θα καταστεί η ναυαρχίδα του Ομίλου 

στη Λεμεσό, για να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στο καταναλωτικό κοινό. 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ CTC 

Με την ευκαιρία, επιθυμούμε να πληροφορήσουμε το ευρύ κοινό ότι ο Όμιλος  CTC 

συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του και βελτιώνει την εξυπηρέτηση του 

κοινού και της πολυπληθούς πελατείας του, μέσω: 

 

Της Argosy Trading Co Ltd, στην εισαγωγή, εμπορία και διανομή μεγάλης 

ποικιλίας ειδών τροφίμων και άλλων αγαθών, της Cassandra Trading Ltd, στην 

εισαγωγή, εμπορία και διανομή καπνικών προϊόντων της γνωστής ανά το παγκόσμιο 

μεγάλης εταιρείας Philip Morris International, της Artview Ltd, που εισάγει, 

εμπορεύεται και διανέμει τα φημισμένα προϊόντα της γαλλικής Christian Dior και 

τα σουηδικά Foreo (For Ever One), ένα καταπληκτικό προϊόν και εργαλείο 

ομορφιάς, το δεύτερο σε πωλήσεις ανά το παγκόσμιο, της CTC Automotive Ltd, 

που έχει αναπτύξει  σε όλη την Κύπρο εκθέσεις πώλησης και συνεργεία 

εξυπηρέτησης, εμπορίας,  ανταλλακτικών  και επιδιορθώσεων οχημάτων και 

μηχανημάτων Caterpillar, Volvo, Hyundai, Scania, Iveco,  ηλεκτρικούς λαμπτήρες 

Philips, τα γνωστά εργαλεία Hilti, όπως και τα πρώτα στον κόσμο σε ποιότητα και 

πωλήσεις ελαστικά Michelin Γαλλίας και λιπαντικά (λάδια) της φημισμένης επίσης 

γαλλικής εταιρείας Total.  Επίσης, μέσω της πολύ επιτυχημένης στον τομέα της 

Superhome Center (DIY) Ltd, που συνεχίζει τη λειτουργία της με μεγάλα 

καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.    

 

Η Ermes Department Stores Plc συνεχίζει ομαλά και αναβαθμισμένα τη 

λειτουργία των πολυκαταστημάτων ΕRΑ σε όλη την Κύπρο:  Στη Λευκωσία με το 

πολυκατάστημα ΕRΑ στο Mall of Cyprus και τα  Glow, Armani Exchange, Navy & 

Green, Next, Ergon to Go, Ergon Café,  στο Mall of Engomi με το Next και Oviesse.   

Στη Λεμεσό με το ΕRΑ Απόλλων που θα λειτουργήσει ανακαινισμένο, το Armani 

Exchange, και το Next.   Στη Λάρνακα με το πολυκατάστημα ERA Ζήνων, το Next, 

Next Outlet και το Ermes Bazaar. Στην Πάφο με το ERA Korivos, Next στο 

Εμπορικό Κέντρο Κόροιβος, και το μεγάλο κατάστημα της Ιταλικής Oviesse στο 

Mall της Πάφου.  Επίσης, με την αλυσίδα καταστημάτων ΖΑΚΟ σε όλη την Κύπρο.  

 

Το Σεπτέμβρη 2021, η  ERMES θα λειτουργήσει και το νέο Ermes Outlet στο 

εκπτωτικό χωριό NEO PLAZA, στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς.  

 



Όπως είναι γνωστό, στην  Hermes Airports Ltd, η οποία ανήγειρε και διαχειρίζεται 

τη λειτουργία των δύο διεθνών αεροδρομίων της Κύπρου, Λάρνακας και Πάφου, ο 

Όμιλος CTC είναι ο μεγαλύτερος Κύπριος Μέτοχος. Τα δύο αεροδρόμια 

λειτουργούν, παρά τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ικανοποιητικά.  

 

Ο Όμιλος CTC  διαβεβαιώνει το κυπριακό κοινό, τους συνεργάτες, 

συναλλαττομένους και πελάτες του ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει με προθυμία 

κάθε προσπάθεια προσφοράς ποιοτικής εξυπηρέτησης σ’ αυτούς, όπως και στο 

παρελθόν.  Ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή υποστήριξή τους.  

 

Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2021 

 


