ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 137 / ΙΙ / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 4η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος
Μέλη: Νικόλαος Στυλιανάκης,
Βλάσιος Ασημακόπουλος,
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Λεωνίδας Νικολούζος και
Μελίνα Μουζουράκη
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η επιβολή προστίμου στις εταιρείες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε., για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 703/77
όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση παρέστη, για τις ως άνω δύο εταιρείες, ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπός τους
κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης, ενώ, με έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη συνεδρίαση
παρακολούθησε και ο Διευθυντής τομέα πολλαπλασιαστικού υλικού των εν λόγω εταιρειών, κ.
Ευθύμιος Ευθυμιάδης.
Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καμπερίδου, η οποία
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας επί της υποθέσεως και πρότεινε να επιβληθούν στις
προαναφερόμενες εταιρείες οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον άρθρο 25 του ν.703/77 όπως
ισχύει και συγκεκριμένα: 1) να επιβληθεί πρόστιμο 3.000.000 δρχ. σε καθεμία από τις εταιρείες Κ.
& Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν.703/77 όπως ισχύει και 2) να υποχρεωθούν οι ως άνω εταιρείες στην άμεση, πλήρη και ακριβή
παροχή των αιτουμένων στο ερωτηματολόγιο της υπηρεσίας στοιχείων. Στην συνέχεια έλαβε το
λόγο ο ανωτέρω νόμιμος εκπρόσωπος των παρισταμένων εταιρειών, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις
αυτών, παρέσχε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή τη μη επιβολή των
προτεινομένων από τη Γραμματεία προστίμων, δεδομένου ότι τυχόν μη απάντηση των εταιρειών σε
έγγραφα ερωτήματα της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν εμπεριείχε επ’ ουδενί
οποιαδήποτε πρόθεση αδιαφάνειας ή αρνήσεως συνεργασίας.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 10η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Τετάρτη και ώρα
9.30 π.μ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του
φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις απόψεις που
διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι αιτούντες κατά τη συζήτηση της υποθέσεως,
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
I. Στις 2-3-1999, η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στα πλαίσια, αυτεπάγγελτης έρευνας
για την τήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο γεωργικών σπόρων και ειδικότερα στο
βαμβακόσπορο, απέστειλε το με αρ. πρωτ. 424/2-3-1999 έγγραφο σε επιχειρήσεις παραγωγής και
εμπορίας βαμβακόσπορου με το οποίο ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να παρέχουν σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ν. 703/77, όπως ισχύει, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την
παραλαβή του, τα παρακάτω στοιχεία:
1. Τις ποικιλίες βαμβακόσπορου που διαθέτουν στην αγορά τα τελευταία τρία έτη και τα
χαρακτηριστικά αυτών (αριθμός σπόρων ανά κιλό, πρωϊμότητα, αντοχή σε ασθένειες, μέγεθος και
βάρος καρυδιών, απαίτηση σε νερό κλπ.) καθώς και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού
που προέρχονται από καθεμία από τις ποικιλίες αυτές (ιδιότητες ίνας).
2. Τις εισαγωγές και την παραγωγή βαμβακόσπορου, ξεχωριστά, σε αξία και ποσότητα, ανά
ποικιλία για τα έτη 1996, 1997 και 1998.
3. Τις πωλήσεις βαμβακόσπορου, σε αξία και ποσότητα, ανά ποικιλία σπόρου και ανά νομό για τα
έτη 1996, 1997 και 1998.
4. Το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά βαμβακόσπορου ανά νομό ή γεωγραφική περιφέρεια.
5. Τους κυριότερους ανταγωνιστές τους ανά είδος βαμβακόσπορου και ανά νομό ή γεωγραφική
περιφέρεια.
6. Το σύστημα διανομής των προϊόντων τους και τους κυριότερους πελάτες βαμβακόσπορου της
εταιρείας τους με τις διευθύνσεις τους.
7. Τους τιμοκαταλόγους τους για τα έτη 1996, 1997 και 1998.
8. Την πολιτική προώθησης των προϊόντων τους και συγκεκριμένα την κλίμακα εκπτώσεων επί
τζίρου, τις εκπτώσεις επί τιμολογίου, τις εκπτώσεις λόγω τρόπου πληρωμής, την πιστωτική τους
πολιτική, τυχόν άλλες παροχές, τη διαφήμιση κλπ.
9. Αναλυτικό κοστολόγιο εισαγωγής, παραγωγής και συσκευασίας ανά κιλό των κυριοτέρων
ποικιλιών βαμβακόσπορου που διαθέτουν, για το 1997 και 1998.
10. Τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τελευταίων τριών ετών.
11. Αντίγραφα συμβάσεων αντιπροσώπευσης ή αποκλειστικής διάθεσης που τυχόν έχουν με οίκους
του εξωτερικού.
II.1. Από τις επιχειρήσεις προς τις οποίες απεστάλη το εν λόγω έγγραφο και μέχρι την 10-5-1999:
α) Η εταιρεία Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ δεν απάντησε καθόλου, ενώ παρέλαβε το σχετικό
ερωτηματολόγιο στις 5-3-1999, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο των ΕΛ.ΤΑ (αρ. πρωτ.
1085/9-6-1999).
β) Η εταιρεία ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε. απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Γραμματείας
της Ε.Α. στις 10-5-1999 (αρ. πρωτ. 897), αλλά παρείχε ελλιπή στοιχεία.
2. Μετά τη διαπίστωση ότι τα στοιχεία της εταιρείας ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε. ήταν ελλιπή
και την τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία, εστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία στις 20-51999 (αρ.πρωτ. 967) τα οποία όμως δεν κάλυπταν ουσιώδη σημεία του ερωτηματολογίου.
Κατόπιν αυτών, η Γραμματεία απέστειλε υπομνηστικές επιστολές προς τις δύο εταιρείες, στις
οποίες αναφέρονται, όπως και στις προηγούμενες, εκτός των άλλων και οι συνέπειες του άρθρου 25
του ν, 703/77.
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Συγκεκριμένα, στην εταιρεία K & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ επεδόθη στις 9-6-1999 η με αρ. πρωτ.
1021/28-5-1999 υπομνηστική επιστολή και κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία στην εταιρεία
ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε. επεδόθη η με αρ. πρωτ. 1020/28-5-1999 επιστολή στις οποίες
επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που απεστάλησαν ήταν ελλιπή.
Στις 7 Ιουλίου 1999, η μεν εταιρεία ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε. δεν απέστειλε κανένα άλλο
στοιχείο παρά μόνο εκφράζει την απορία της σχετικά με την εκτίμηση ότι τα στοιχεία που απέστειλε
ήταν ελλιπή, η δε εταιρεία Κ & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ απέστειλε κάποια επιπλέον στοιχεία τα
οποία όμως και πάλι δεν κάλυψαν τις ερωτήσεις του εγγράφου της Γραμματείας, ενώ για τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν τα ερωτήματα 1 έως 5 παραπέμπει στην απάντηση που
δόθηκε από την ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε., που είναι αποκλειστικός προμηθευτής της σε
πολλαπλασιαστικό υλικό.
3. Οι εν λόγω εταιρείες δεν υπέβαλαν τα παρακάτω στοιχεία :
α) Τις εισαγωγές βαμβακόσπορου σε αξία ανά ποικιλία βαμβακόσπορου για τα έτη 1996, 1997 και
1998 όπως ζητήθηκε (ερώτημα 2 του εγγράφου της Γραμματείας). Σημειώνεται ότι απέστειλαν μόνο
τις αντίστοιχες ποσότητες για το έτος 1999.
β) Τις πωλήσεις βαμβακόσπορου σε αξία ανά ποικιλία βαμβακόσπορου για τα έτη 1996, 1997 και
1998 όπως ζητήθηκε (ερώτημα 3 του εγγράφου της Γραμματείας). Απέστειλαν μόνο τις αντίστοιχες
ποσότητες για το έτος 1999.
γ) Τους τιμοκαταλόγους τους για τα έτη 1996, 1997 και 1998 (ερώτημα 7 του εγγράφου της
Γραμματείας).
δ) Την πολιτική προώθησης των προϊόντων τους (ερώτημα 8 του εγγράφου της Γραμματείας),
δεδομένου ότι ανέφεραν μόνο το ανώτατο όριο των εκπτώσεων τους και την μέγιστη πιστωτική
περίοδο. Επ’ αυτού, η εταιρεία Κ & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ αναφέρει ότι η εμπορική τους
πολιτική είναι ένα από τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στην αγορά και ότι θα ήθελαν τα
στοιχεία αυτά να μείνουν εντός της εταιρείας. Πάντως δήλωσαν ότι τα στοιχεία αυτά είναι στη
διάθεση των μελών της Επιτροπής για επιτόπια μελέτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
ε) Αναλυτικό κοστολόγιο εισαγωγής, παραγωγής και συσκευασίας βαμβακόσπορου για τα έτη 1997
και 1998 (ερώτημα 9 του εγγράφου της Γραμματείας), δεδομένου ότι απέστειλαν μόνο το συνολικό
κόστος ανά ποικιλία για το έτος 1999.
4. Περαιτέρω, στις απαντήσεις των εν λόγω εταιρειών παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις
ως προς τις τιμές πώλησης του βαμβακόσπορου. Στην επιστολή της 20-5-1999, η εταιρεία
ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αναφέρει τις χονδρικές τιμές των ποικιλιών βαμβακόσπορου
για το έτος 1999 και στην επιστολή της 5-7-1999, η εταιρεία Κ & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
επισυνάπτει τιμοκατάλογο για το ίδιο έτος των προϊόντων αυτών. Μεταξύ των δύο τιμών
παρατηρείται πολύ μεγάλη απόκλιση, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί από την πιστωτική πολιτική
των εταιρειών, αφού οι ίδιες αναφέρουν ότι οι συνολικές εκπτώσεις τους δεν υπερβαίνουν το 20 %
από τις τιμές τιμοκαταλόγου.
Η διαφορά χονδρικών τιμών και τιμών τιμοκαταλόγου 1999 κυμαίνεται ανά ποικιλία από 50%
(ποικιλία ΜΥΡΤΩ 600 δρχ. τιμή χονδρική, 900 δρχ. τιμή τιμοκαταλόγου) έως 75 % (ποικιλία
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 800 δρχ. τιμή χονδρικής, 1,400 δρχ. τιμή τιμοκαταλόγου).
5. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ανήλθε το 1998 σε
6.724.354.284 δρχ. και της ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε σε 829.771.739 δρχ.
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III. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, («Συλλογή στοιχείων»): «1. Όταν
είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ορίζονται στο
παρόν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Διευθυντής ή υπάλληλος της
Γραμματείας μπορεί να ζητά σε έγγραφο πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται οι
διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή
των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των είκοσι (20) ημερών και οι κυρώσεις,
οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής των
πληροφοριών. Αυτοί, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και
ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από επιχειρήσεις
ή ενώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή αυτών τα κατ’ άρθρο 30 υπεύθυνα πρόσωπα και
οι αρμόδιοι υπάλληλοι αυτών. Δεν υποχρεούνται σε παροχή πληροφοριών οι κατά το άρθρο 212 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μη εξεταζόμενοι σε ποινικές δίκες, εφόσον τηρήσουν την εκ της παρ.
3 του ίδιου άρθρου υποχρέωση. Με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δε θίγονται οι
διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου. 2. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης
παροχής των αιτουμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο πληροφοριών ή παροχής πληροφοριών
ανακριβών ή ελλιπών, με την επιφύλαξη των, κατ’ άρθρο 29 του παρόντος, ποινικών κυρώσεων, η
Επιτροπή Ανταγωνισμού: α) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές
και υπαλλήλους τους, ως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλει πρόστιμο,
μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000 ) δραχμές στον καθένα από αυτούς και για κάθε παράβαση και
β) …»
2. Οι εταιρείες Κ & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε παρείχαν με
σημαντική καθυστέρηση και παρά τις οχλήσεις της Γραμματείας, ελλιπή στοιχεία σε σχέση με αυτά
που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία, ενώ από τις απαντήσεις σε σχέση με τις τιμές πώλησης των
προϊόντων προκύπτει ότι και τα παρασχεθέντα στοιχεία δεν ήταν ακριβή και πλήρη. Συντρέχουν
συνεπώς, οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ. 2α του άρθρου 25 του ν. 703/77 όπως
ισχύει. Λαμβανομένων υπόψη της βαρύτητας της παράβασης και του κύκλο εργασιών των εν λόγω
επιχειρήσεων, εύλογη κρίνεται η επιβολή προστίμου 1.000.000 δρχ. στην πρώτη και 500.000 δρχ.
στη δεύτερη επιχείρηση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφασίζει, ομόφωνα, την επιβολή: α) προστίμου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών
στην εταιρεία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και β) προστίμου ύψους πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) δραχμών στην εταιρεία ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε., για παράβαση του άρθρου 25
παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Η παρούσα εκδόθηκε την 16 Μαϊου 2000.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Συντάξας την Απόφαση

Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας

Λεωνίδας Νικολούζος

Σταύρος Αργυρόπουλος
Αικατερίνη Τριβέλη

