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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε της την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν δεν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης1,
το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου
της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου
2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»).2 Από εκείνη
τη χρονική στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα». 3
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους ενδιαφερόμενους οι
έννομες συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της
ΕΕ στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της MiFID4 παύουν να
ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως,τις ακόλουθες
συνέπειες:5

1

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο , με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

2

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

4

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349 (MiFID II) και κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84 (MiFIR).

5

Βλέπε επίσης την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους – Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
και
κανόνες
της
ΕΕ
στον
τομέα
της
διαχείρισης
περιουσιακών
στοιχείων»
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

1.

ΆΔΕΙΕΣ



Οι εταιρείες επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα επωφελούνται πλέον από
την άδεια λειτουργίας MiFID6 για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της MiFID στην Ένωση7 (θα χάσουν το λεγόμενο
«διαβατήριο ΕΕ») και θα είναι επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα
επιτρέπεται πλέον στις εν λόγω επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν υπηρεσίες
στην ΕΕ με βάση τις υφιστάμενες άδειες που τους έχουν χορηγηθεί.8



Οι θυγατρικές εταιρείες της ΕΕ-27 (εταιρείες με νομική ανεξαρτησία εγκατεστημένες
στην ΕΕ- 27 που ελέγχονται από επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες στο
Ηνωμένο Βασίλειο ή συνδέονται με αυτές) μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν
ως εταιρείες επενδύσεων της ΕΕ εάν διαθέτουν άδεια MiFID σε ένα από τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, όπως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση MiFID,
θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της MiFID, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις
ουσιαστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης, της εξωτερικής
ανάθεσης ή της χρήσης υποκαταστημάτων σε τρίτη χώρα για την παροχή υπηρεσιών
εντός της ΕΕ).9 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η δομή των εν λόγω εταιρειών
(συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με οντότητες εκτός ΕΕ) θα αποτελούν μέρος
της αξιολόγησης εκ μέρους των αρμόδιων αρχών της MiFID (π.χ. κάτοχοι ειδικών
συμμετοχών, επιχειρηματικό μοντέλο/δομή του ομίλου, δυνητική (προληπτική)
ενοποιημένη εποπτεία ή απουσία αυτής κ.λπ.).

6

Άρθρο 5 της οδηγίας MiFID II. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της
οδηγίας 2013/36/ΕΕ μπορούν επίσης να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες. Πριν
χορηγήσουν άδεια βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι σχετικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να
επαληθεύουν ότι τα εν λόγω ιδρύματα συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας MiFID.
Βλ. ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και
τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληρωμών.

7

Στο παράρτημα I της MiFID II παρατίθεται κατάλογος υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και
χρηματοδοτικών μέσων που καλύπτονται από το πλαίσιο της MiFID.

8

Συνεπώς, το όφελος από το διαβατήριο MiFID θα περιορίζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων που
είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας MiFID, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
αδειοδότησης και τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της MiFID. Βλ. επίσης γνώμη
της ESMA - Γενικές Αρχές για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-110433_general_principles_to_support_supervisory_convergence_in_the_context_of_the_uk_withdrawin
g_from_the_eu.pdf), Γνώμη της ESMA για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης στον τομέα των
επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
(https://www.esma.europa.eu/document/opinion-support-supervisory-convergence-in-areainvestment-firms-in-context-united-kingdom).

9

Βλ. επίσης ανωτέρω τις γνώμες της ESMA και συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα
αυτά, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους λόγω των οντοτήτων-γραμματοθυρίδων που ενδέχεται να
προκύψουν από τη χρήση ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης ή από τη χρήση υποκαταστημάτων εκτός
ΕΕ για την εκτέλεση λειτουργιών/υπηρεσιών σε σχέση με πελάτες εντός της ΕΕ. Η χρήση
υποκαταστημάτων εκτός ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους που συνδέονται με τις
υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή δικαιοδοσίας εκτός ΕΕ και να μην έχει ως αποτέλεσμα μια
κατάσταση όπου τα εν λόγω εκτός ΕΕ υποκαταστήματα επιτελούν σημαντικές λειτουργίες ή παρέχουν
υπηρεσίες στην ΕΕ.
2



Τα υποκαταστήματα στην ΕΕ-27 των εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο
εταιρειών επενδύσεων θα είναι υποκαταστήματα επιχειρήσεων επενδύσεων τρίτων
χωρών και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις που ισχύουν στο
κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα ή με το καθεστώς
που προβλέπεται στα άρθρα 39-41 MiFID II, κατά περίπτωση. Η παροχή
υπηρεσιών/δραστηριοτήτων περιορίζεται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους
μέλους.



Οι διαχειριστές της αγοράς/οι επιχειρήσεις επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου
που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης ή τόπο εκτέλεσης δεν θα επωφελούνται
πλέον από την έγκριση ή την άδεια MiFID10. Ως εκ τούτου, οι ρυθμιζόμενες αγορές
(RM), οι πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή οι συστηματικοί
εσωτερικοποιητές (SI) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν να είναι επιλέξιμοι
τόποι διαπραγμάτευσης για μετοχές που υπόκεινται στην υποχρέωση
διαπραγμάτευσης μετοχών βάσει του κανονισμού MiFIR· οι αντισυμβαλλόμενοι της
ΕΕ δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές που υπόκεινται
στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης στις εν λόγω πλατφόρμες.11 Ομοίως, οι RM, οι
ΠΜΔ ή οι μηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) με έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο θα παύσουν να είναι επιλέξιμοι τόποι διαπραγμάτευσης για τους σκοπούς
της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης παραγώγων του MiFIR12 και οι ομόλογοι φορείς
της ΕΕ δεν θα είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιούν συναλλαγές στις εν λόγω
πλατφόρμες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αντισυμβαλλόμενοι της ΕΕ θα πρέπει να
επαναξιολογήσουν τα πλαίσια συναλλαγών τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη
συνέχιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της MiFID.
Στις περιπτώσεις που ήταν προηγουμένως διαθέσιμη, οι τόποι διαπραγμάτευσης και
οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 13 δεν θα
επωφελούνται πλέον από την ανοικτή και μη διακριτική πρόσβαση σε τόπους
διαπραγμάτευσης της ΕΕ και σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ (CCP) και
σε δείκτες αναφοράς της ΕΕ, αντίστοιχα.

10

Βλέπε άρθρα 5 και 44 της MiFID. Βλ. επίσης γνώμη της ESMA στον τομέα των δευτερογενών
αγορών στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154270_opinion_to_support_supervisory_convergence_in_the_area_of_secondary_markets_in_the_conte
xt_of_the_united_kingdom_withdrawing_from_the_european_union.pdf).

11

Βλέπε άρθρο 23 του MiFIR σχετικά με τις υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης. Η υποχρέωση
διαπραγμάτευσης της ΕΕ ισχύει για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια τόσο στις αναγνωρισμένες
χώρες όσο και στην ΕΕ («διπλές εισαγωγές»), υπό την προϋπόθεση ότι η διαπραγμάτευση στην ΕΕ
αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού όγκου διαπραγμάτευσης της μετοχής.

12

Πρβλ. άρθρο 28 του MiFIR. Τα παράγωγα που υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης
περιλαμβάνουν συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων σε ευρώ, δολάρια ή λίρες στις πλέον συνήθεις
διάρκειες αναφοράς, καθώς και CDS που βασίζονται σε δείκτη (Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της
Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2417).

13

Άρθρα 35, 36, 37 και 38 του MiFIR.
3

2.


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η απώλεια των αδειών MiFID μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις με τους
πελάτες/αντισυμβαλλομένους της ΕΕ και ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν να
εκπληρώνουν ορισμένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες που απορρέουν από
υφιστάμενες συμβάσεις.14 Βάσει της MiFID15, οι εταιρείες υποχρεούνται να ενεργούν
τα ευλόγως πρακτέα για να εξασφαλίζεται η συνεχής εκτέλεση των επενδυτικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
αξιολογούν τον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
στις δραστηριότητές τους και να εντοπίζουν και να μετριάζουν τους κινδύνους
συμμόρφωσης.
Για παράδειγμα, οι εγκατεστημένες στην ΕΕ επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση
διαπραγμάτευσης βάσει της οδηγίας MiFID δεν θα είναι πλέον σε θέση να
χρησιμοποιούν ορισμένες επιχειρήσεις/τόπους διαπραγμάτευσης που έχουν
εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, οι πελάτες δεν μπορούν πλέον να
έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε τόπους διαπραγμάτευσης εγκατεστημένους
στην ΕΕ μέσω εταιρειών εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, οι
εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο ΟΣΕΚΑ θα καταστούν ΟΕΕ εκτός ΕΕ και οι
εταιρείες επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ενδέχεται να μην είναι
πλέον σε θέση να τους διανέμουν στους πελάτες τους, εκτός εάν πληρούνται οι
σχετικές διατάξεις της ΟΔΟΕΕ.

3.

ΆΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ



Η εξωτερική ανάθεση ορισμένων επιχειρησιακών λειτουργιών στους φορείς παροχής
υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν είναι
σύμφωνη με τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας MiFID.16 Ειδικότερα, η εξωτερική
ανάθεση λειτουργιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε οντότητες του Ηνωμένου
Βασιλείου θα επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, συμπεριλαμβανομένης της
απαίτησης να υπάρχουν ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών
και των αρμόδιων αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου . Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή

14

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες.

15

Άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας MiFID II.

16

Πρβλ. άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας MiFID II, όπως αναλύεται περαιτέρω στον κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη
συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους
λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς
της εν λόγω οδηγίας («κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός MiFID 2017/565»), ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ.
1. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών («ΕΕΑ») που εγκρίθηκε στις 20
Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε τον συντονισμό εκ μέρους των ΕΕΑ σε σχέση με την
ανάθεση καθηκόντων και εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων και τη μεταβίβαση κινδύνων
(COM(2017)536 final).
4

Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει εκδώσει γνώμες με συγκεκριμένες
διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους λόγω
των οντοτήτων-γραμματοθυρίδων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση
ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης ή από τη χρήση υποκαταστημάτων εκτός ΕΕ για
την εκτέλεση λειτουργιών/υπηρεσιών σε σχέση με πελάτες εντός της ΕΕ.17


Υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων της MiFID σχετικά με τη γνωστοποίηση
πληροφοριών σε πελάτες, οι επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
οφείλουν να παρέχουν σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες ακριβείς πληροφορίες,
εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προτού δεσμευθούν από οποιαδήποτε σύμβαση,
σχετικά με τον αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών και τα δικαιώματα των επενδυτών
που ενδέχεται να προκύψει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επικείμενης απώλειας της άδειας MiFID που διαθέτει
η επιχείρηση.18 Οι επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες οφείλουν
επίσης να ενημερώνουν εγκαίρως τους πελάτες σχετικά με οποιαδήποτε ουσιαστική
μεταβολή των πληροφοριών που έχουν ήδη παρασχεθεί, συμπεριλαμβανομένων των
τυχόν ουσιαστικών μεταβολών που επέρχονται στην κατάσταση της επιχείρησης και
των ενδεχόμενων συνεπειών τους για τις συμβάσεις.19



Σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας MiFID II, για την παροχή υπηρεσιών
αναφοράς δεδομένων20 απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους
καταγωγής. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων με έδρα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια MiFID από αρμόδια αρχή
εγκατεστημένη στην ΕΕ, θα πρέπει να παύσουν να εξυπηρετούν τις αγορές της ΕΕ.21

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θίγει τις όποιες αποφάσεις ισοδυναμίας που μπορεί να
εκδώσει η ΕΕ.22
Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financialmarkets_en παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και
17

Γνώμη της ESMA - Γενικές αρχές για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της
αποχώρησης
του
Ηνωμένου
Βασιλείου
από
την
ΕΕ
(31
Μαΐου
2017)
(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-110433_general_principles_to_support_supervisory_convergence_in_the_context_of_the_uk_withdrawin
g_from_the_eu.pdf), Γνώμη της ESMA για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης στον τομέα των
επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (13 Ιουλίου 2017) (https://www.esma.europa.eu/document/opinion-support-supervisoryconvergence-in-area-investment-firms-in-context-united-kingdom).

18

Άρθρα 44 και 46 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού MiFID 2017/565.

19

Άρθρο 46 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού MiFID 2017/565.

20

Βλέπε παράρτημα Ι τμήμα Δ της οδηγίας MiFID II.

21

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται διαδικασία ισοδυναμίας για τις εν λόγω υπηρεσίες.

22

Άρθρα 23, 28 και 47 του MiFIR.
5

δραστηριότητες MiFID. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω
πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
και Ένωσης Κεφαλαιαγορών
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