
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 426/2018 

 

επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232644/21.02.2018 καταγγελίας της 
εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ»  

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 17.05.2018, και 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45). 

3. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 

της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’121). 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232644/21.02.2018 καταγγελία της εταιρείας 

με την επωνυμία «ΕLPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» η  

οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 18-20,  

με ΑΦΜ 999717970 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Ε-

ΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7 και ΑΦΜ 

997104531» 

5. Την υπ΄αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ Ο-71076/15-3-2018 επιστολή της ΡΑΕ. 
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6. Το υπ΄αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-234471/26-3-2018 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με την οποίο υπέβαλλε τις απόψεις της επί της ως άνω καταγγελίας. 

7. Το υπ΄αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ Ι- 234648/29-3-2018 έγγραφο, με το οποίο η προαναφερόμενη 

εταιρεία υπέβαλλε συμπληρωματικές απόψεις. 

8. Την υπ΄αριθμ. 261/2018 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα λήψης 

προσωρινών μέτρων της καταγγέλλουσας   

9. Την υπ΄αριθμ. Ι-236598/11-5-2018 αίτηση αναθεώρησης της εταιρείας κατά της προα-

ναφερόμενης απόφασης της ΡΑΕ  

 

Σκέφτηκε ως εξής: 

 

Ι. Ιστορικό 

Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συστάθηκε το έτος 2001 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

2364/1995. Δυνάμει των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου και της υπ΄αριθμ. 

Δ1/18887 (ΦΕΚ Α΄1521/2001) απόφασης περί χορήγησης άδειας διανομής και σύμφω-

να με τους ειδικότερους όρους αυτής, ασκούσε κατ΄ αποκλειστικότητα τις δραστηριό-

τητες της Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και Προμήθειας Φυσικού 

Αερίου σε ορισμένους πελάτες εντός των προσδιορισθέντων με την άδεια της γεωγρα-

φικών ορίων, αμφότερες οι οποίες χαρακτηρίζονταν από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 

2363/95, ως δημόσιας ωφέλειας.  Κατά το χρόνο αυτό η  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων εκχώρησε στην εταιρεία το δικαίωμα χρήσης του τετραψή-

φιου κωδικού «1133» ως αριθμοδοτικό πόρο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ:215/31/2-5-2001, η οποία ίσχυε κατά το χρόνο εκχώρησης.  

Επειδή στη συνέχεια, κατά το έτος 2017, η ΕΠΑ Αττικής προέβη κατ΄εφαρμογή του 

άρθρου 80Α του ν.4001/2011, στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριό-

τητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες της με την ει-

σφορά του κλάδου Προμήθειας στην νεοσυσταθείσα  ΕΠΑ Αττικής. Για το λόγο αυτό 

και δεδομένου ότι παρέμεινε σε αυτήν ο κλάδος διανομής, η υφιστάμενη ΕΠΑ Aττικής 

μετονομάστηκε κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της σε Εταιρεία 

Διανομής Αερίου Αττικής (εφεξής ΕΔΑ Αττικής), η δε νέα ΕΠΑ μετονομάστηκε στη 

συνέχεια σε  «Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέρ-

γειας» (εφεξής νέα ΕΠΑ Αττικής). Δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 80Α η νέα ΕΠΑ Ατ-

τικής υποκαταστάθηκε σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες 

σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο προμήθειας, η 

δε μεταβίβαση του κλάδου προμήθειας εξομοιώθηκε ρητώς με καθολική διαδοχή. Στο 

πλαίσιο αυτό και για λόγους που εξυπηρετούσαν την όσο πιο δυνατόν ομαλή μετάβαση 

των προαναφερόμενων εταιρειών στο νέο καθεστώς κατά τρόπο που θα εξυπηρετούσε 

την εύρυθμη λειτουργία τους, εγκρίθηκε από την ΡΑΕ βάσει της παρ. 17 του ίδιου άρ-

θρου, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου από την νέα ΕΠΑ 

προς την ΕΔΑ, για το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε προκειμένου η τελευταία να 

αποκτήσει δικό της τηλεφωνικό κέντρο και δικό της  πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 

(νυν 11322). 
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ΙI. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 

Επειδή η εταιρεία με την επωνυμία «ΕLPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ε-

ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η καταγγέλλουσα) υπέβαλλε στην ΡΑΕ 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232644/21.02.2018 καταγγελία προβάλλοντας 

τους εξής ισχυρισμούς: 

- Ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός δεν χορηγήθηκε στην νέα ΕΠΑ αλλά στην εισφέ-

ρουσα εταιρεία η οποία κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης αριθμοδότησης  

στην ΕΕΤΤ παρείχε υπηρεσίες αμιγώς προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, δη-

λαδή της διαχείρισης του δικτύου διανομής και της μονοπωλικής, τότε) πώλησης φυσι-

κού αερίου σε πελάτες εντός των γεωγραφικών ορίων της Αττικής. Ωστόσο παρά αυτό 

το γεγονός η νέα ΕΠΑ Αττικής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί σήμερα, σε περιβάλλον 

πλέον τύποις πλήρως απελευθερωμένης αγοράς τον αριθμό 1133 για εμπορικούς και 

διαφημιστικούς λόγους της δραστηριότητας της. Και τούτο μολονότι από την 2-01-

2017, ως διακριτό νομικό πρόσωπο πλέον, συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στην α-

γορά προμήθειας σε επιλέγοντες πελάτες, ουδόλως δε ασκεί οποιοδήποτε δραστηριότη-

τα δημόσιας ωφέλειας, η οποία της έχει ανατεθεί διακριτά έναντι των λοιπών ανταγω-

νιστικών της, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας. 

- Η εξακολούθηση της χρήσης του εν λόγω τετραψήφιου κωδικού, για εμπορικούς και 

διαφημιστικούς λόγους, από διαφορετικό νομικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό στο οποίο 

έχει χορηγηθεί, παραβιάζει το κείμενο ρυθμιστικό πλαίσιο όπως αυτό αποτυπώνεται 

στο νόμο 4001/2011 . Τούτο διότι  ο εν λόγω αριθμός είναι ο μόνος αποτυπωμένος στη 

συνείδηση του μέσου καταναλωτή ως συνδεόμενος με την προμήθεια αλλά και την πα-

ροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας λόγω της μακράς, άνω της δεκαετίας χρήσης του 

από την εισφέρουσα εταιρεία η οποία επιτελούσε αυτό τον διττό ρόλο. 

- Η προικοδότηση του εν λόγω αριθμού σε έτερο νομικό πρόσωπο, που δραστηριο-

ποιείται πλέον στην ανταγωνιστική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου δημιουργεί μεί-

ζονα σύγχυση στους καταναλωτές, οι οποίοι στο πλαίσιο μιας όλως ανώριμης αγοράς 

θεωρούν εσφαλμένα ότι κάθε ζήτημα που ανάγεται στο δίκτυο διανομής, στην κατα-

σκευή αντίστοιχων εγκαταστάσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εταιρείας Παροχής 

Αερίου Αττικής. Κατ΄αυτό το τρόπο η εν λόγω εταιρεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του 

εν λόγω κωδικού με τις συνοδεύουσες εμπορικές ωφέλειες, αναπτύσσοντας και προω-

θώντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα προς καταναλωτές οι οποίοι, ενώ ενδέ-

χεται να επικοινωνούν απλώς για την παροχή πληροφοριών και την εξυπηρέτηση για 

θέματα λ.χ. βλαβών του δικτύου, στην πραγματικότητα διοχετεύονται στο δίκτυο πω-

λήσεων της καταγγελλόμενης εταιρείας. Αυτός ο μηχανισμός προκαλεί ζημία στην 

καταγγέλλουσα και στοιχειοθετεί για αυτήν όπως και για κάθε νεοεισερχόμενο πά-

ροχο σημαντικό φραγμό εισόδου περιορίζοντας το άνοιγμα του ανταγωνισμού στη 

σχετική αγορά.   

-Ταυτόχρονα η εξακολούθηση της χρήσης του εν λόγω αριθμού από την καθ΄ης της 

προσδίδει μια εντύπωση «συνέχειας» ενός εδραιωμένου συστήματος προμήθειας φυσι-

κού αερίου και ενός δήθεν πλεονεκτήματος ως προς την αξιοπιστία και την εξυπηρέτη-

ση των πελατών.  Τούτο όμως αφενός είναι εσφαλμένο επί της ουσίας, αφετέρου αντι-

στρατεύεται τη ratio legis του Ενωσιακού Δικαίου, το οποίο σκοπεί προδήλως στο ά-

νοιγμα της αγοράς υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, κάτι το οποίο προεχόντως προ-

ϋποθέτει τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό και επ΄ουδενί λόγο τη κληροδότηση πλεονε-

κτημάτων τα οποία ανάγονται σε εποχές μονοπωλιακής λειτουργίας της αγοράς. Κατά 

την έννοια αυτή η συνέχεια της εκμετάλλευσης του αριθμού 1133, αυτοτελώς προβλη-

ματική και παράνομη υπό το φως του ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών, επε-
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νεργεί αρνητικά και συνιστά στρέβλωση και δυσλειτουργία της αγοράς προμήθειας φυ-

σικού αερίου. 

- Η χρήση του επίμαχου αριθμοδοτικού πόρου παρακωλύει καίρια τη δημιουργία συν-

θηκών ελεύθερου ανταγωνισμού στη σχετική αγορά λιανικής προμήθειας φυσικού αε-

ρίου και αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης σε μια όλως κρίσιμη φάση πρωτο-

γενούς διαμόρφωσης ανταγωνιστικών δομών στην ανταγωνιστική ανώριμη σχετική α-

γορά φυσικού αερίου 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘ΄ΗΣ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

A. Στο πλαίσιο διερεύνησης της βασιμότητας των ως άνω ισχυρισμών και 

κατ΄εφαρμογή του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η ΡΑΕ ζήτησε με 

την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο--71076/15-3-2018 επιστολή της, τις απόψεις της καθ΄ης η 

καταγγελία επί της υπό κρίση καταγγελίας. Η νέα ΕΠΑ Αττικής με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 

ΡΑΕ Ι-234471/26-3-2018 έγγραφο της ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής: 

- Η χρήση του αριθμού «1133» γίνεται και για εμπορικούς σκοπούς, τόσο η ΕΔΑ Αττι-

κής όσο και η ΕΠΑ Αττικής παρέχουν διακριτές υπηρεσίες, ενώ επιπλέον η ΕΠΑ Αττι-

κής ούτε σκοπεί, ούτε προτίθεται να προκαλέσει την παραμικρή υπόνοια στο κατανα-

λωτικό κοινό, ότι αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο με την ΕΔΑ Αττικής. 

- Η χρήση του αριθμού «1133» δε δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, ούτε απο-

τελεί αυτή καθαυτή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας έναντι μας των άλ-

λων προμηθευτών. Μία εταιρεία μπορεί να είναι ανταγωνιστική με μία άλλη, όσον α-

φορά την ποιότητα του προϊόντος, την τιμή του, την ποιότητα των  υπηρεσιών εξυπηρέ-

τησης και την εν γένει προστιθέμενη αξία από επιπρόσθετες υπηρεσίες και παροχές 

προς τους καταναλωτές. Η ύπαρξη αριθμού ανταγωνιστών, η διαφοροποίηση του προϊ-

όντος, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, η ποιότητα της εξυπηρέτησης και ο βαθμός 

ανάπτυξης αγοράς είναι παράγοντες που προκαλούν αυξημένο ανταγωνισμό. Η χρήση 

του αριθμού «1133» δεν αποτελεί προφανώς «εμπόδιο εισόδου» νέων προμηθευτών 

στην αγορά φυσικού αερίου, ούτε αποτρέπει νέους προμηθευτές να εισέλθουν στην α-

γορά, καθώς ο αριθμός των ψηφίων ή ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου δεν εκείνα 

τα στοιχεία που θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην συνείδηση του μέσου 

καταναλωτή για επιλογή προμηθευτή. 

- Η ΕΠΑ Αττικής δεν είναι μια νεοσυσταθείσα εταιρεία, όπως επιθυμεί να παρουσιάσει 

η καταγγέλλουσα. Η νέα ΕΠΑ Αττικής είναι μια εταιρεία προμήθειας αερίου, καθολι-

κός διάδοχος και φυσική εξέλιξη της πρώην ενοποιημένης εταιρείας, που ασκούσε και 

τις δύο δραστηριότητες (διανομή -εμπορία) από το έτος 2001. Για το σκοπό αυτό η 

πρώην «ενοποιημένη» Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, λειτουργούσε και χρησιμο-

ποιούσε τα νούμερα 8001111330, 210-3463365 για θέματα βλαβών δικτύου, ήδη από 

το έτος 2002. Η χρήση του αριθμού «1133» εν τοις πράγμασι καθιερώθηκε και στις ε-

μπορικές συναλλαγές της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α. Ε. και γινόταν χρήση 

του αριθμού  αυτού  στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης καταναλωτών.  

-Σήμερα και κατόπιν της απόσχισης του κλάδου προμήθειας, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει 

σε εκτενή προβολή των υπηρεσιών της μέσω διαφημιστικών προβολών και ενημερωτι-

κών εντύπων και μέσω της ιστοσελίδας της. Η ΕΔΑ Αττικής τηρεί και λειτουργεί δια-

κριτό αριθμοδοτικό πόρο, τον αριθμό 11322, ο οποίος αναγράφεται σε όλες της μορφές 

επικοινωνίας της. Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα νούμερα 

8001111330, και 34.63.365 για θέματα βλαβών δικτύου, τα οποία γνωστοποιεί είτε μέ-
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, 

σω διαφημιστικών μηνυμάτων, είτε μέσω της ιστοσελίδας της. Δεν δημιουργείται, επο-

μένως, σύγχυση στους πελάτες τόσο της καταγγέλλουσας, όσο και στους πελάτες των 

λοιπών προμηθευτών ή στο μέσο καταναλωτή, ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η 

Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΔΑ Αττικής. 

-Oποιοσδήποτε καταναλωτής καλέσει στα τηλέφωνα της Εταιρείας και επικαλεστεί 

βλάβη δικτύου, διαρροή κλπ. συνδέεται αμέσως και χωρίς καμία χρονοτριβή με την υ-

πηρεσία άμεσης επέμβασης της ΕΔΑ για λόγους ασφαλείας. Αυτό οφείλουν να πράτ-

τουν όλοι οι προμηθευτές, σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα καταναλωτών 

που επικαλούνται βλάβες, διαρροές και θέματα ασφαλείας. 

- -Ο ανταγωνισμός είναι μια δυναμική διαδικασία και η εκτίμηση των ανταγωνιστικών 

περιορισμών που υφίσταται μια Εταιρεία, δε μπορεί να στηρίζεται μόνο στην αναφορά 

για τη χρήση ενός αριθμοδοτικού πόρου. 

Β. Στη συνέχεια με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 234648/29-3-2018 έγγραφο, η καθ΄ης η 

καταγγελία υποστήριξε τους λόγους για τους οποίους κατά την  κρίση της δεν προκύ-

πτει εμπόδιο εισόδου από την χρήση του αριθμού 1133, ισχυριζόμενη συνοπτικά τα ε-

ξής: 

Ως εμπόδια εισόδου, νοούνται οι παράγοντες εκείνοι που κάνουν την είσοδο σε μια α-

γορά αδύνατη ή δυσκολότερη και μη επικερδή για νέους ανταγωνιστές, ενώ επιτρέπουν 

στις υπάρχουσες επιχειρήσεις να χρεώνουν με τιμές υψηλότερες από τις ανταγωνιστι-

κές, ενώ εμπόδια επέκτασης νοούνται αυτά που αποτρέπουν μια υπάρχουσα στη σχετι-

κή αγορά επιχείρηση, να αυξάνει γρήγορα και με χαμηλό κόστος, την παραγωγή της. 

Κατά την αξιολόγηση των «εμποδίων εισόδου» λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσε-

ων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/03)1.  

Τα εμπόδια κατά την είσοδο στην αγορά μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές (νομικά 

ή τεχνικά πλεονεκτήματα, ή εμπόδια κατά την είσοδο λόγω της εδραιωμένης θέσης των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά).: 

Στην αγορά του φυσικού αερίου έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα τα εμπόδια εισόδου 

είναι χαμηλά2 για τους παρακάτω λόγους : 

-Από 1.1 .2018 υφίσταται απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και δεν συντρέ-

χουν νομικά εμπόδια εισόδου3. 

-Στην αγορά ήδη δραστηριοποιείται από 1.1.2018 επαρκής αριθμός προμηθευτών. 

-Οι περισσότεροι προμηθευτές προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές 

και επιπρόσθετες υπηρεσίες προκειμένου αυτοί να τους επιλέξουν. 

-Το κόστος μεταστροφής των πελατών σε ένα νέο προμηθευτή δεν  είναι απαγορευτικό 

για την είσοδο του τελευταίου στην αγορά4. 

-Η διαφήμιση και προώθηση ('Άdvertising, Marketing and Promotion") παίζει σημαντι-

κό ρόλο στη δημιουργία ετικετών και στη διαρκή συντήρηση  και ανάπτυξη της εικόνας 

του προϊόντος για τους προμηθευτές αερίου. Η διαφήμιση, εντούτοις, δε συνιστά εμπό-

διο εισόδου αλλά διευκολύνει την είσοδο στην αγορά. Αποτελεί ένα από τα μέσα που 

                                                      
1 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 031 της 05/02/2004 σ. 0005-0018  
2 Βλ. και ανάλυση Επαν 606/2015 
3 Αποφάσεις επιτροπής Vodafone/Airtouch, France Telecom/Orange 
4 Aποφάσεις EE United Brands Co V EC Commission. 
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τόσο οι νεοεισερχόμενοι όσο και οι υπάρχοντες προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιή-

σουν για να προωθήσουν το προϊόν τους στην αγορά. Όλοι οι προμηθευτές φυσικού 

αερίου, συμπεριλαμβανομένης της καταγγέλλουσας, έχουν επιτυχώς υιοθετήσει στρα-

τηγικές διαφήμισης και προώθησης για να αναδείξουν το προϊόν τους και τις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες στους καταναλωτές. 

-Η συμπεριφορά αυτή καθεαυτή της ίδιας της ΕΠΑ Αττικής δεν δημιουργεί φραγμούς 

εισόδου, δεν συμβάλλεται με μακροχρόνιες συμβάσεις με πελάτες, 

-Δεν υπάρχουν τεχνικά πλεονεκτήματα των ήδη δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων 

στην αγορά του φυσικού αερίου, όπως π.χ. πρόσβαση σε βασικές διευκολύνσεις με 

προνομιακούς όρους ή η πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες. 

-Το κόστος μεταστροφής σε ένα άλλο προμηθευτή δεν είναι υψηλό, αντιθέτως στην α-

γορά φυσικού αερίου οι περισσότεροι προμηθευτές προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές 

στους καταναλωτές προκειμένου αυτοί να τους επιλέξουν. 

-Για την επιλογή προμηθευτή, λαμβάνονται υπόψη από τους καταναλωτές ιδίως οι προ-

σφερόμενες τιμές, οι προστιθέμενες υπηρεσίες καθώς και η εξυπηρέτηση. 

Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι η είσοδος στην αγορά φυσικού αερίου είναι σχετικά 

εύκολη ενώ η χρήση του αριθμού 1133 καθεαυτή δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου στην 

αγορά νέων προμηθευτών φυσικού αερίου οι οποίοι μπορούν ευχερώς να ανταγωνι-

στούν τις ήδη προ πολλών ετών συσταθείσες εταιρείες παροχής αερίου. Η χρήση του 

αριθμού 1133 δεν είναι ο παράγοντας που θα συμβάλλει στη συνείδηση του μέσου κα-

ταναλωτή για την επιλογή προμηθευτή.  

 

IV. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση (γ) του ν. 4001/2011: « Οι επιχειρή-

σεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες υποχρεούνται: …..(γ) να λειτουργούν και 

να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός 

στην αγορά ενέργειας, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέ-

λειας που τους ανατίθενται». Ακολούθως σύμφωνα με την παρ. 4 περίπτωση (ε) του ί-

διου άρθρου: «Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η 

ΡΑΕ ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και τις πράξεις 

που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση του με τέτοιο τρόπο ώστε: …..(ε) να προάγεται ο  υγι-

ής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το 

ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο». 

Επειδή, στο άρθρο 34 του ν. 4001/2011 προβλέπονται τα εξής: « 1. Όποιος έχει έννομο 

συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των κυρίων και των 

διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, καθώς και κατά 

των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώ-

σεων τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών 

πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. 

Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παρατείνεται για τρεις (3) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της ΡΑΕ, 

η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για 

τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Πε-

ραιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου 

που υπέβαλε την καταγγελία. 2. Η απόφαση της ΡΑΕ προσβάλλεται δικαστικά κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 33». 
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Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 80Α του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι:  

«1….2….3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης 

και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της 

δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική 

τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής είτε του κλάδου Προμήθειας 

καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου 

Προμήθειας η επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι 

υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. …….. Για τους σκο-

πούς του παρόντος ως κλάδοι Διανομής και Προμήθειας νοούνται οι ομώνυμες αυτόνο-

μες οργανωμένες λειτουργικές μονάδες των υφιστάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης 

και Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καθεμιάς από τις 

ανωτέρω υφιστάμενες ΕΠΑ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων.4..5…6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της 

παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δι-

καιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας ε-

ταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης 

των παγίων, και απολαμβάνουν τα φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν θεσπι-

στεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με κα-

θολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ε-

γκριτικής απόφασης η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέω-

ση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών 

ταμείων, η οποία αφορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας, ως προς τις 

οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ ή η νέα ΕΠΑ. Η νέα εταιρεία 

απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή 

σύμβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ 

ΑΕ, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φο-

ρολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία, που αφορά τον κλάδο 

διανομής ή προμήθειας και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της 

απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ, προς όφελος ή εις βάρος αυ-

τής.7….8…Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χο-

ρηγηθεί στην εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προ-

μήθειας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ. Τα 

υπέρ κάθε κλάδου υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού φορολογικά, δι-

κονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 (A` 252) και των κατ` εξουσιοδότησή 

του διοικητικών πράξεων, παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των 

αντίστοιχων νέων εταιρειών που συνιστώνται δυνάμει του παρό-

ντος.9..10…11..12..13…14. Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου στον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας των υφιστά-

μενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και της ΔΕΠΑ Α.Ε. μεταφέρεται κατά 

την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου στη νέα εταιρεία στην οποία εισφέρεται. Η μετα-

φορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση σχετικής ατομικής πρόσκλη-

σης της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.15.Με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχι-

σθέντα κλάδο, που εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση των 

αντίστοιχων νέων εταιρειών, μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες εταιρείες όσοι από το 

προσωπικό της εταιρείας, που έχει εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, 

διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριό-

ΑΔΑ: 6Κ73ΙΔΞ-ΜΒΖ



τητες της νέας εταιρείας είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξη των δρα-

στηριοτήτων των νέων εταιρειών, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργι-

κών αναγκών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση 

αποσχισθέντα κλάδο. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού, στις αντίστοιχες νέες εται-

ρίες, είναι υποχρεωτική». 

 

V. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ   

 

Επειδή,  σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4001/2011 και η δραστηριότητα της προμή-

θειας και η δραστηριότητα της διανομής αποτελούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας 

που τελούν υπό την εποπτεία του κράτους (βλέπε και αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 

3 του ν.2364/1995, του άρθρου 1 του 2773/1999 καθώς και  του άρθρου 1 του 

ν.3428/2005) ενώ η νόμιμη ή όχι χρήση του ανωτέρω κωδικού όσον αφορά τις ειδικό-

τερες προϋποθέσεις χορήγησης του, αφορά ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 

Ε.Ε.Τ.Τ.  

Επειδή, η «Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέρ-

γειας» προήλθε από την απόσχιση του κλάδου προμήθειας της εταιρείας ΕΠΑ Αττικής, 

και αποτελεί εκ του νόμου καθολικό διάδοχο αυτής, όσον αφορά σε όλα εν γένει τα δι-

καιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΕΠΑ Αττικής, που αφορούν τον 

εισφερόμενο κλάδο προμήθειας. Ως εκ τούτου η καταγγελλόμενη διαδέχεται την πρώην 

ΕΠΑ Αττικής όσον αφορά στην άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, και κατά μέ-

ρος αυτό αποτελεί συνέχεια αυτής.  

Επειδή, κατά το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων προμήθειας 

και διανομής της ΕΠΑ Αττικής, που έλαβε χώρα με  την απόσχιση του κλάδου προμή-

θειας κατά το στάδιο ίδρυσης της νέας ΕΠΑ, προκρίθηκε για λόγους λειτουργικούς που 

αφορούσαν τη συνέχιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των πελατών της νέας ΕΠΑ για 

το κρίσιμο μεταβατικό διάστημα αλλά και εφεξής, να διατηρήσει η τελευταία το υπάρ-

χον τηλεφωνικό κέντρο και ακολούθως υποβλήθηκε στην ΡΑΕ αίτημα έγκρισης παρο-

χής υπηρεσιών call center από αυτήν στην ΕΔΑ εωσότου γίνει σχετικός διαγωνισμός 

και αποκτήσει η ΕΔΑ δικό της πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών με νέο πενταψήφιο τη-

λεφωνικό αριθμό. 

Επειδή, οι κανόνες περί του νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού της δραστηριότη-

τας της διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από αυτήν της προμήθειας (unbudling), είναι  

ειδικοί ρυθμιστικοί κανόνες που σκοπούν στην δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού 

στην αγορά ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά σύμφωνα και με το σχετικό ερμηνευτικό ση-

μείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, δεν θα πρέ-

πει κατά την επικοινωνία του με τους καταναλωτές αλλά και την διαφημιστική του 

προβολή και καμπάνια, να δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά την ξεχωριστή του ταυτό-

τητα από την αντίστοιχη Εταιρεία Προμήθειας της καθετοποιημένης επιχείρησης. Αυτό 

κατά την εκτίμηση της Επιτροπής συνεπάγεται μια γενική υποχρέωση να αποφευχθεί 

η δημιουργία οποιαδήποτε σύγχυσης για τους καταναλωτές μεταξύ του Διαχειρι-

στή του Δικτύου Διανομής και της Εταιρείας Προμήθειας (βλέπε commission stuff 

working paper. Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules 

for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules 

for the internal market in natural gas. The unbundling regime. Σελ. 27 
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Επειδή, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (εφεξής ΕΔΑ Αττικής) είναι πλέον δια-

κριτή εταιρεία, με διακριτές εγκαταστάσεις, έχει δική της ιστοσελίδα, δικό της πεντα-

ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό και διαφορετική και ιδιαίτερα εκτεταμένη επικοινωνιακή και 

διαφημιστική πολιτική. Υπό τα δεδομένα αυτά διαπιστώνεται ότι η χρήση εν λόγω α-

ριθμού δεν δημιουργεί καταρχήν σύγχυση όσον αναφορικά την ξεχωριστή ταυτότητα 

των δύο διακριτών πλέον εταιρειών . 

Επειδή, ωστόσο οι διατάξεις του νόμου 4001/2011 θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το 

πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 3 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες οι μεν επιχειρήσεις 

που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες υποχρεούνται να λειτουργούν και να παρέ-

χουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην α-

γορά ενέργειας, η δε ΡΑΕ ασκεί τις αρμοδιότητες της με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγε-

ται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμ-

φωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Επειδή, κατά την κλήση του υπό κρίση τηλεφωνικού αριθμού διαπιστώθηκαν τα εξής : 

Διευκρινίζεται καταρχάς ότι η κλήση γίνεται στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής-

Ελληνική εταιρεία Ενέργειας. (ευχαριστούμε που καλείτε την εταιρεία  Φυσικό Αέριο – 

Ελληνική εταιρεία Ενέργειας). Στη συνέχεια δίνονται οι εξής οδηγίες: i) για να συνδε-

θείτε με το κέντρο άμεσης επέμβασης παρακαλώ πιέσετε το 1. ii) για θέματα που σχε-

τίζονται με το δίκτυο διανομής παρακαλώ καλέστε το 11322 3) Αν επιθυμείτε νέα σύμβα-

ση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή νέα σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου παρακα-

λώ πιέστε 2, αν είστε ήδη πελάτη μας παρακαλώ πιέστε 3».  Ακολούθως και πιέζοντας 

τον αριθμό 1 διαπιστώθηκε ότι ο καταναλωτής που επικοινωνεί με την Εταιρεία Παρο-

χής Αερίου Αττικής μέσω του αριθμού 11322, συνδέεται απευθείας με το κέντρο άμε-

σης επέμβασης της ΕΔΑ Αττικής. Υπό τα δεδομένα αυτά και  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εν λόγω απευθείας σύνδεση με την ΕΔΑ Αττικής λαμβάνει χώρα μέσω του τηλεφωνι-

κού αριθμού που χρησιμοποιούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα η εισφέρουσα καθετο-

ποιημένη πρώην ΕΠΑ Αττικής, εκτιμάται ότι η δυνατότητα αυτή, κατά την παρούσα 

κρίσιμη φάση διαμόρφωσης ανταγωνιστικών συνθηκών στην εν λόγω αγορά, μπορεί να 

δημιουργήσει στους καταναλωτές εύλογες υπόνοιες σύνδεσης της νέας ΕΠΑ Αττικής 

με την ΕΔΑ Αττικής και ως εκ τούτου να υπονομεύσει το εγχείρημα απελευθέρωσης 

της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, καταστρατηγώντας τις σχετικές διατάξεις περί 

νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού.   

Επειδή, ο συγκεκριμένος τετραψήφιος αριθμοδοτικός πόρος είναι ο μόνος αποτυπωμέ-

νος στην συνείδηση του μέσου καταναλωτή, ως συνδεόμενος με την προμήθεια, την 

διανομή, και την εν συνόλω παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας στην αγορά φυσι-

κού αερίου λόγω της μακράς άνω της δεκαπενταετίας χρήσης του από την πρώην ΕΠΑ 

Αττικής, που επιτελούσε αυτόν τον διττό ρόλο υπό καθεστώς αποκλειστικότητας. Ως εκ 

τούτου και λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη ότι οι λοιποί προμηθευτές, μπορούν να 

επικοινωνούν με τους πελάτες τους μόνο μέσω πενταψήφιων αριθμοδοτικών πόρων, 

εκτιμάται ότι η εξακολούθηση χρήσης του επίμαχου αριθμοδοτικού πόρου υπό τις νέες 

συνθήκες της αγοράς φυσικού αερίου, συνιστά πλεονέκτημα, που παρακωλύει την δη-

μιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4001/2011, η λήψη προσωρινών μέτρων 

είναι δυνατή πριν την λήψη οριστικής απόφασης και ως εκ τούτου με την έκδοση της 

παρούσας παρέλκει η εξέταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-236598/11-5-2018 αίτησης 

αναθεώρησης. 
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Για τους παραπάνω λόγους  

 

Αποφασίζει 

 

1. Γίνεται δεκτή η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 232644/21-02-2018 καταγγελία της ε-

ταιρείας με την επωνυμία «ΕLPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

2. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέργειας 

οφείλει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας 

να σταματήσει την χρήση του υπό κρίση αριθμοδοτικού πόρου (1133). 

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2  του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει  

κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριά-

ντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. 

 
 
 
 

  Αθήνα, 17-5-2018 

                                                                                               Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

      Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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