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ΑΠΟΦΑΣΗ
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών
φαρµάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2 και 8.
2. Τη µε αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας, «για την τεχνική και τις
µεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης
κυκλοφορίας µετά την 29-12-87», Κεφ. Β παρ.1.
3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό
και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων» ″, καθώς
και το µε αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό ∆ιάταγµα.
4. Τη µε αριθ. 86036/21-5-87 απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε η µε αριθ. 1184 οριστική
έγκριση κυκλοφορίας ως προς τον αντιπρόσωπο στο όµοιας σύνθεσης γεωργικό φάρµακο
DETIA GAS EX-B.
5. Τη µε αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9.11.98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.
Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».

6. Τις από 23-8-96 και 4-2-98 αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το από 4-2-98
πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουµε
Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό
(εντοµοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία:

1814

στο

γεωργικό φάρµακο

1. Εµπορικό όνοµα: PHOSTEK
2. Μορφή: Σακίδια SACHETS (GE)
Φωσφορούχο Αργίλιο: 57% β/β
3. Εγγυηµένη σύνθεση:
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Αδρανή συστατικά : 29,63% β/β
Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 81%
Παρασκευαστής: CASA BERNARDO LTDA, BRAZIL
Αντιπρόσωπος: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Αριστοτέλους 38, 104 33, Αθήνα
Τυποποιητής:
Ο παρασκευαστής
Συσκευαστής:
Ο παρασκευαστής
Συσκευασία:
9.α. Είδος-Μέγεθος: i) Έξι (6) σακίδια των 34 γραµµαρίων έκαστο,
συσκευασµένα εντός δοχείου σφραγισµένου αεροστεγώς. Σαράντα (40) τέτοια δοχεία των 6
σακιδίων θα είναι συσκευασµένα εντός καταλλήλου χαρτοκυτίου έτσι ώστε κάθε χαρτοκυτίο να
περιέχει 40 Χ 6 = 240 σακίδια των 34 γραµµαρίων, δηλαδή 240 Χ 34 = 8,16 κιλά καθαρό
βάρος.
ii) ∆έκα (10) σακίδια των 34 γραµµαρίων έκαστο, ενωµένα σε µία αλυσίδα ή µεµονωµένα,
συσκευασµένα εντός δοχείου σφραγισµένου αεροστεγώς. Σαράντα (40) τέτοια δοχεία των 10
σακιδίων θα είναι συσκευασµένα εντός καταλλήλου χαρτοκυτίου, έτσι ώστε κάθε χαρτοκυτίο
να περιέχει 40 Χ 10 = 400 σακίδια των 34 γραµµαρίων, δηλαδή 400 Χ 34 = 13,6 κιλά καθαρό
βάρος.
iii) Εκατό (100) σακίδια των 34 γραµµαρίων έκαστο, ενωµένα σε δύο αλυσίδες ανά 50 σακίδια,
συσκευασµένα εντός δοχείου σφραγισµένου αεροστεγώς. Τέσσερα (4) τέτοια δοχεία των 100
σακιδίων θα είναι συσκευασµένα εντός καταλλήλου χαρτοκυτίου έτσι ώστε κάθε χαρτοκυτίο να
περιέχει 4 Χ 100 = 400 σακίδια των 34 γραµµαρίων, δηλαδή 400 Χ 34 = 13,6 κιλά καθαρό
βάρος.
9.β. Υλικό: ∆οχεία αλουµινίου που περιέχουν υφασµάτινα σακίδια.

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται -Τρόπος δράσης:
Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιµοποιείται για την
καταπολέµηση µε υποκαπνισµό όλων των σταδίων των εντόµων, ακάρεων (στα κινούµενα
στάδιά τους) και τρωκτικών των αποθηκευµένων προϊόντων και συγκεκριµένα των :
10.1. σιτηρών (σταριού, κριθαριού, σίκαλης, βρώµης, αραβοσίτου, σόργου, ρυζιού και κεχριού)
10.2. οσπρίων (φασολιών, φακής, ρεβυθιών, µπιζελιών, αρακά, κουκιών, κ.α.)
10.3. ξηρών καρπών (αµυγδάλων, καρυδιών, φυστικιών, φουντουκιών, κ.α.)
10.4. ελαιούχων σπόρων (αραχίδας, κ.α.)
10.5. ελαιοπλακούντων και λοιπών ζωοτροφών
10.6. καπνών και κατεργασµένων προϊόντων αυτών
10.7. αποξηραµένων φρούτων (σύκων, δαµασκήνων, σταφίδων και άλλων)
10.8. αφεψηµάτων (κακάου, καφέ, τσαγιού, κ.α.), µπαχαρικών (µοσχοκαρύων, γαρυφάλλων,
πιπεριού, κανέλλας, κ.α.) και φαρµακευτικών φυτών από τα οποία πολλά χρησιµοποιούνται και
σαν αφεψήµατα (χαµοµηλιού, µέντας, λεβάντας, φασκοµηλιάς, φλουσκουνιού, κ.α.).

10.9. προϊόντων άλεσης και µεταποίησης σιτηρών (αλεύρων πιτύρων, ζυµαρικών, µπισκότων,

γαλετών, παξιµαδιών, βύνης, κ.α.)
10.10. σκόνης γάλακτος, πατατάλευρου και προϊόντων σοκολατοποιίας
10.11. βαµβακιού µέταξας, µαλλιών, δερµάτων και χαλιών
10.12. ξυλείας γενικά
10.13. κενών σάκων µεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων
10.14. κενών χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων
10.15. µέσων µεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων
11. Τρόπος εφαρµογής:

Α.Τοποθέτηση των σακιδίων οµοιόµορφα µεταξύ των σάκκων ή των συσκευασιών ή σ’όλη την
επιφάνεια της αποθήκης ή του χώρου.
Β. Η τοποθέτηση των σακιδίων γίνεται µε ειδικό δοσοµετρητή κατά τη διάρκεια της πλήρωσης των
σιλό.
Γ. Τα σακίδια τοποθετούνται µέσα στη στοά των τρωκτικών η οποία στην συνέχεια κλείνεται µε
χαρτί και καλύπτεται µε χώµα.
Ο υποκαπνισµός γίνεται σε καλά στεγανοποιηµένους χώρους (αποθήκες σιλό, κλπ.) και υπό
“ταρπολίνες” (καλά στεγανοποιηµένα πλαστικά) και πάντοτε µακριά από κατοικηµένους χώρους ή
χώρους που γειτνιάζουν µε άλλους χώρους παραµονής ανθρώπων ή ζώων ακόµη κι αν οι τελευταίοι
διαχωρίζονται µε τοίχο από µπετόν. Ο υποκαπνισµός πραγµατοποιείται µόνο υπό την επίβλεψη
γεωπόνου ή χηµικού.
Η τοποθέτηση των σακιδίων σε χώρους στους οποίους βρίσκεται µέσα και ο εκτελών την εργασία
πρέπει να περατούνται σε διάρκεια δύο ωρών από το άνοιγµα της συσκευασίας.
Ειδικά για την καταπολέµηση των τρωκτικών στους αγρούς το σκεύασµα τοποθετείται µέσα στη
στοά, η οποία στη συνέχεια πωµατίζεται µε χαρτί και καλύπτεται µε χώµα.
12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού : ---13. Φάσµα δράσης :

Χρησιµοποιείται εναντίον εντόµων, ακάρεων και τρωκτικών των αποθηκευµένων προϊόντων καθώς
και εναντίον τρωκτικών στους αγρούς στις παρακάτω δόσεις :
Σε σιλό (σιτηρά)
Ενσακκισµένα σιτηρά
Σε αποθήκες (χύδην ή συσκευασµένα
προϊόντα)
Καπνά
Κενοί χώροι αποθήκευσης και
επεξεργασίας προϊόντων, κενοί σάκοι
Μέσα µεταφοράς προϊόντων έµφορτα

1 σακ./2-6 τόνους
1 σακ./2-6 τόνους
1 σακ./2-3 τόνους
1 σακ./14 κυβικά µέτρα
1 σακ./5-10 κυβικά µέτρα
1 σακ./2-5 κυβικά µέτρα

Οι ανωτέρω δοσολογίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα δεδοµένου ότι η αποτελεσµατικότητα της
φωσφίνης σχετίζεται άµεσα µε τη στεγανότητα του χώρου όπου γίνεται η εφαρµογή των
φωσφινογόνων γεωργικών φαρµάκων, τη θερµοκρασία και υγρασία του προϊόντος ή του χώρου, τη

µορφή του σκευάσµατος, καθώς επίσης και µε το προς απεντόµωση προϊόν, τη µορφή συσκευασίας
του και το είδος των προς καταπολέµηση εχθρών. Η κατανοµή των σφαιριδίων που συνιστώνται
κατά περίπτωση πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα σ’ όλο το προϊόν ή το χώρο για την επίτευξη
καλύτερης αποτελεσµατικότητας αλλά και για την αποφυγή κινδύνων αυτανάφλεξης.
∆ιάρκεια υποκαπνισµού
Η διάρκεια υποκαπνισµού εξαρτάται άµεσα από τη θερµοκρασία του χώρου και του προϊόντος και
από την υγρασία τους.
Συγκεκριµένα η διάρκεια του υποκαπνισµού, ανάλογα µε τη θερµοκρασία, για τα σακίδια είναι η
ακόλουθη σε ηµέρες.

Θερµοκρασί α

5 - 10C
11- 15C

16-20C
>20C

Σακίδια
Γενικά

Καπνά

14 ηµέρες
7 ηµέρες
4 ηµέρες
3 ηµέρες

--7 ηµέρες
6 ηµέρες
4 ηµέρες

∆εν συνιστάται υποκαπνισµός προϊόντων όταν η θερµοκρασία τους είναι κάτω των 5C,
και κενών χώρων όταν η θερµοκρασία είναι κάτω των 10C. Ειδικά για τον υποκαπνισµό
προϊόντων όταν η θερµοκρασία τους είναι µεταξύ 5 και 10C είναι πιθανόν τα αποτελέσµατα να
µην είναι ικανοποιητικά, οπότε θα πρέπει να αυξηθούν οι δοσολογίες.
Για πολύ ξηρά προϊόντα συνιστάται να παρατείνεται η διάρκεια υποκαπνισµού τους.
Αερισµός υποκαπνισθέντων χώρων και προϊόντων
Γενικά ο αερισµός των υποκαπνισθέντων µε φωσφινογόνα γεωργικά φάρµακα προϊόντων
και χώρων διαρκεί 6 ώρες. Ειδικά για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές ο αερισµός παρατείνεται για 48
ώρες και για τα καπνά 4 ηµέρες, όταν όµως δεν υπάρχουν λόγοι να ανοιχτούν οι αποθήκες
γρήγορα, συνιστάται να αφήνονται κλειστές όσο περισσότερο γίνεται.
Οι κλειστοί χώροι στους οποίους έγινε υποκαπνισµός µε φωσφινογόνα γεωργικά φάρµακα,
ανοίγονται από έξω και αερίζονται µε ανοικτές πόρτες για αρκετές ώρες. Η είσοδος του
προσωπικού στους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται µετά τον έλεγχο της συγκέντρωσης φωσφίνης
στο χώρο µε τις ειδικές συσκευές ανίχνευσης. Στις περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητο το
ξεσκέπασµα των προϊόντων, οι εισερχόµενοι για την εκτέλεση της εργασίας αυτής πρέπει να
φορούν οπωσδήποτε προσωπίδες (µάσκες) εφοδιασµένες µε φίλτρα φωσφίνης.
Περιορισµοί - Προφυλάξεις
- Σε καµία περίπτωση τα υπό καπνισµό τρόφιµα ή ζωοτροφές, συσκευασµένα ή ασυσκεύαστα, δεν
πρέπει να έλθουν σε άµεση επαφή µε το σκεύασµα του γεωργικού φαρµάκου ή τα κατάλοιπά του.

- Η φωσφίνη προσβάλλει όλα τα µέταλλα, γι’ αυτό πριν από την εφαρµογή αποµακρύνετε ή
καλύψτε καλά µεταλλικά αντικείµενα και ιδιαίτερα χάλκινα και κράµατα χαλκού.
- Οι σπόροι που θα υποκαπνισθούν δεν πρέπει να έχουν υπερβολική υγρασία.
- Αποφύγετε υποκαπνισµό των σπόρων σε υψηλές θερµοκρασίες. Σιτηρά µε θερµοκρασία πάνω
από 45C πρέπει πρώτα να ψύχονται µε ρεύµα αέρα και µετά να γίνεται η εφαρµογή.
- Για τον υποκαπνισµό καπνών, µπαχαρικών, τσαγιού και άλλων προϊόντων µε ευαίσθητο άρωµα
πρέπει πάντα να χρησιµοποιούνται µικρές δόσεις και να προηγείται δοκιµαστική εφαρµογή.
14.Φυτοτοξικότητα:
∆εν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται προς σπορά όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε
τις οδηγίες χρήσης.
15. Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε άλλα φάρµακα.
16. Σηµάνσεις Τοξικότητας : Τ+ ∆ηλητήριο
17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):
R11
Πολύ εύφλεκτο (F)
R 15/29 Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά, πολύ εύφλεκτα αέρια.
R 26
Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
R31
Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
18.Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RO & R φράσεις):
Πολύ τοξικό για όλα τα παραγωγικά και τα άγρια ζώα, έντοµα και πουλιά.
19.Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις):
S1/S2/S4
Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά και κατοικηµένους χώρους.
S7/S8/S9/S49
Nα διατηρείται µόνο στο αρχικό δοχείο, ερµητικά κλεισµένο και
προστατευµένο από την υγρασία, σε καλά αεριζόµενο µέρος.
S13
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
S18
Xειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά. Aπό ανοιγµένη συσκευασία να
χρησιµοποιείται όλο το περιεχόµενο. ∆εν επιτρέπεται η επανασφράγιση.
S20/S21, SY8
Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε και πλύντε τα
χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος µετά τον υποκαπνισµό.
S22/S38
Mην αναπνέετε φωσφίνη (οσµή ασετυλίνης, σκόρδου) ή τη σκόνη (κατά την
εφαρµογή ή την αποκοµιδή των υπολειµµάτων) και χρησιµοποιείστε
κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S24/S37
Aποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την
εφαρµογή και κατά την αποκοµιδή των υπολειµµάτων.
S29/S30
Μη ρίχνετε τα υπολείµµατα στην αποχέτευση και µη προσθέτετε νερό στο
προϊόν αυτό.
S41/S43
Σε περίπτωση πυρκαϊάς µην αναπνέετε τους καπνούς και µην χρησιµοποιείτε
ποτέ νερό.
S45/S46
Σε περίπτωση κατάποσης ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, ζητήστε αµέσως ιατρική
συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.
- Mην υπερβαίνετε τη µεγαλύτερη από τις συνιστώµενες κατά περίπτωση ενδεικτικά δόσεις γιατί
υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.
- Πάντα να υπάρχουν διαθέσιµες προσωπίδες (µάσκες) εφοδιασµένες µε ειδικά φίλτρα
φωσφίνης.

- Ο υποκαπνισµός, όσο µικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται µόνο από ένα
άτοµο.
- Άτοµα µε κατεστραµµένα ακουστικά τύµπανα δεν πρέπει να εργάζονται σε χώρους
υποκαπνισµού.
- Αποµακρύνετε τα παιδιά και τα ζώα κατά την εφαρµογή του φαρµάκου στο ύπαιθρο ια την
καταπολέµηση τρωκτικών και ακόµη για δύο ηµέρες µετά τη εφαρµογή.
- Αποφεύγετε την επαφή µε νερό ή άλλο υγρό των σφαιριδίων.
- Σε περίπτωση που κατά την εφαρµογή γίνεται αντιληπτή οσµή ασετυλίνης ή σκόρδου
διακόψατε την εφαρµογή, αποµακρυνθείτε από το χώρο εφαρµογής και επαναλάβατε την
εργασία από την αρχή µετά 3 ηµέρες και µετά από καλό αερισµό.
- Μετά το άνοιγµα των δοχείων συσκευασίας τα ειδικά σακκίδια συσκευασίας που υπάρχουν
στα δοχεία και περιέχουν µίγµα ασφαλείας για δέσµευση ιχνών φωσφίνης συλλέγονται,
αποµακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές µέρος, τα δε δοχεία της συσκευασίας
καταστρέφονται µε τρύπηµα. Οµοίως µετά το πέρας του αερισµού του χώρου εφαρµογής του
φαρµάκου, και όπου είναι δυνατόν τα κατάλοιπα των σφαιριδίων συλλέγονται σε ανοικτά
δοχεία, αποµακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές µέρος.
20.Πρώτες βοήθειες :
Σε περίπτωση δηλητηριάσεως (ίλιγγοι, ρίγος, εφίδρωση, κεφαλόπονος, ναυτία, εµετός, κωλικοί
και ακατάσχετος διάρροια) τότε πρέπει ο παθών να µεταφερθεί αµέσως στον καθαρό αέρα, να
µείνει ήσυχος σε περιβάλλον ζεστό και ει δυνατόν σε κρεβάτι και να κληθεί επειγόντως γιατρός.
∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να ξαναπιάσει δουλειά πριν περάσουν 24 ώρες.
Ο γιατρός,κατά την κρίση του, θα εφαρµόσει οξυγονοθεραπεία και θα χορηγήσει φάρµακα
καρδιοτονωτικά και ενισχυντικά της κυκλοφορίας του αίµατος.
Αντίδοτο :
∆εν υπάρχει αντίδοτο για την φωσφίνη.
21.Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις):
SO5
Κρατείστε τα ζώα µακριά από το χωράφι που εφαρµόστηκε το σκεύασµα
τουλάχιστον για δύο µέρες.
22.Απαγορεύσεις (A φράσεις):
A2
Απαγορεύεται η εφαρµογή του στα θερµοκήπια.
A3
Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε κατοικηµένες περιοχές ή σε απόσταση 50 µέτρων
από αυτές.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει µε χώρους παραµονής
ανθρώπων ή ζώων ακόµη και όταν διαχωρίζεται µε τοίχο από µπετόν.
- Η χρησιµοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρµάκων επιτρέπεται µόνο :
α) από τα κρατικά απεντοµωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
β) από γεωργικά ιδρύµατα, γεωργικούς οργανισµούς και γεωργικούς συνεταιρισµούς εφόσον
επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
γ) από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χηµικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.
- Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρµάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται µόνο µε την
προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χηµικό µε την
ευθύνη του οποίου θα χρησιµοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χηµικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση
ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.
- Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του φαρµάκου υπό κενό.

- Πριν από την εφαρµογή διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύµα και κατά τη διάρκεια της εργασίας
απαγορεύεται το άναµµα σπίρτων, αναπτήρων, κλπ.
23.Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):
Εδώδιµα προϊόντα διατίθενται στην αγορά µετά καλό αερισµό και αφού τα υπολείµµατα
πέσουν κάτω από 0,1MG/KGR. Να µην χρησιµοποιείται σε είδη που πρόκειται να διατεθούν
σύντοµα στην αγορά.
24.Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε µέρος ασφαλές (κλειδωµένο),
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, µακρυά από χώρους που διαµένουν άνθρωποι ή ζώα και
προφυλαγµένο από νερό, φωτιά και θέρµανση.
Σ’ αυτές τις συνθήκες διατηρείται απεριόριστα.
ΙΙ. Κείµενο ετικέτας :
α. Θα είναι σύµφωνο µε το άρθρο 22, παρ. Ι, του Ν.721/77 και µε την παρούσα απόφαση.
β. Το τελικό κείµενο ετικέτας θα προσκοµισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαµήνου από της υπογραφής
της παρούσας απόφασης.
ΙΙΙ.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31.12.2003.
β. Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον
κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ

