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ΠΡΟΣ: 

- Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας  

- Σχολικές Μονάδες Δυτικής 

Μακεδονίας (μέσω των οικείων 

Διευθύνσεων)   

- ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας 

- Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας 

- Κ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας  

 

 
Θέμα: «Καινοτόμες Δράσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των προσφύγων και 
μεταναστών μαθητών σε σχολικές μονάδες της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας» 
 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο τριών σεμιναρίων μέσω 
του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα ενισχυθούν, ώστε να διαχειρίζονται επιτυχέστερα, σε 
εκπαιδευτικό και μαθησιακό επίπεδο, την παρουσία προσφύγων και μεταναστών 
μαθητών στη σχολική τάξη. 
 
Το πρώτο σεμινάριο επικεντρώνεται σε βασικές γνώσεις του αντικειμένου της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο αφορά στην εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με εργαλεία των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), 
τα οποία θα συνεισφέρουν στη βελτίωση τόσο της επικοινωνίας τους με τους 
πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές, όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
Το τρίτο σεμινάριο αφορά μόνο εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02 Φιλολόγων, 
ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων και επιδιώκει την παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού από τους εκπαιδευτικούς για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους 
πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές. 
 
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή από 17/2/2021 έως και 25/2/2021 μέσω της φόρμας: 
https://forms.gle/2DoyS54Td26jKeZ46 
 
Το περιεχόμενο και η διάρκεια υλοποίησης του κάθε σεμιναρίου παρουσιάζονται 
αναλυτικά παρακάτω. 

 

mailto:mail@dmaked.pde.sch.gr
https://forms.gle/2DoyS54Td26jKeZ46


1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι: οι επιμορφούμενοι/ες να έρθουν σε επαφή με το 
εννοιολογικό περιεχόμενο, το σκοπό, τις βασικές αρχές και τους στόχους της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, καθώς και με 
το περιεχόμενο της διαπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής αγωγής και της 
διαπολιτισμικής διδακτικής. 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής από 1/3/2021 
έως και 21/3/2021. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου προσδοκάται οι 
επιμορφούμενοι/ες να έχουν πειστεί για την αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
να σχεδιάζουν δραστηριότητες με διαπολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς και να μπορούν 
να εφαρμόζουν στοιχεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία τους στην 
τάξη. 
 
Στόχοι σεμιναρίου 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ να μπορούν να ορίζουν την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
➢ να γνωρίσουν το περιεχόμενο της διαπολιτισμικότητας 
➢ να έχουν την ικανότητα να κατανοούν το σκοπό, τις βασικές αρχές και τους 
στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
➢ να αντιλαμβάνονται την αξία της διαπολιτισμικής αγωγής και της διαπολιτισμικής 
διδακτικής 
 
Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της 
ετερότητας 
➢ να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη αναφορικά με τα ζητήματα της 
διαπολιτισμικότητας 
 
Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 
Οι επιμορφούμενοι 
➢ να είναι θετικοί έναντι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
➢ να έχουν πειστεί για την αξία της διαπολιτισμικής διδακτικής 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ – 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

15 (3 ΩΡΕΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ 12 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

15 (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)  

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.Ε.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 



2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν και συζητηθούν μέθοδοι και 
εκπαιδευτικά εργαλεία (με έμφαση στο ελεύθερο λογισμικό) αξιοποίησης της 
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης 
προσφύγων και μεταναστών. 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από 15/3/2021 έως και 4/4/2021 με σύγχρονες εξ 
αποστάσεως συναντήσεις αλλά και ασύγχρονη εκπαίδευση 
(https://eclass02.sch.gr/courses/PDE11119/) με εκπαιδευτικό υλικό, συζητήσεις σε 
forum, αντεστραμμένη μάθηση και ανάθεση εργασιών. Ως κύρια θεωρία μάθησης θα 
χρησιμοποιηθεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (self-regulated learning). Με την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου προσδοκάται οι επιμορφούμενοι / ες να μπορούν να 
εφαρμόζουν στοιχεία των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία τους στην τάξη. 
 
Στόχοι σεμιναρίου 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ να γνωρίσουν χρήσιμα λογισμικά εργαλεία Τ.Π.Ε 
➢ να αντιλαμβάνονται την αξία των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση 
 
Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ να εφαρμόζουν στην πράξη τα εργαλεία Τ.Π.Ε 
➢ να αξιοποιούν συνεργατικά εργαλεία Τ.Π.Ε 
 
Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ να είναι θετικοί στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

10 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΠΕ 10 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ FORUM)  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΕΕ ΠΕ86 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  
blogs.sch.gr/dtzimas) 

  

https://eclass02.sch.gr/courses/PDE11119/
file:///C:/Downloads/blogs.sch.gr/dtzimas


3.1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ02 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν και συζητηθούν μέθοδοι και 
εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση της γλωσσικής εκπαίδευσης προσφύγων. Επίσης 
η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας να εμπλουτιστεί στη μεθόδευση 
των εκπαιδευτικών με τη διαπολιτισμική διάσταση. 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 5/4/2021 έως και 25/4/2021 με σύγχρονες εξ 
αποστάσεως συναντήσεις και ανάθεση εργασιών σε πλατφόρμες ασύγχρονης 
εκπαίδευσης. Στο τέλος του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι/ες προσδοκάται να 
ενισχυθούν στην οργάνωση της διδασκαλίας τους και να υιοθετήσουν την 
διαπολιτισμική διάσταση στην διδακτική τους μεθοδολογία και πρακτική. 

 
Στόχοι σεμιναρίου 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να γνωρίσουν το Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά τη γλωσσική διδασκαλία της 
νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε Τάξεις Υποδοχής Ι 
➢ Να ενημερωθούν για το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και τους ψηφιακούς 
πόρους για την υποστήριξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος 
 
Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να καλλιεργούν κλίμα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης 
➢ Να σχεδιάζουν δραστηριότητες και να διαμορφώνουν σχέδιο μαθήματος 
 
Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 
➢ Να ενισχύσουν την διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας στην καθημερινή 
τους πρακτική 

 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ι - 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

4 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ2)  

4 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΑΝΝΑ ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ (ΣΕΕ ΠΕ02 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  
polatidou@sch.gr) 
 

 
  

mailto:polatidou@sch.gr


3.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα διγλωσσίας και μοντέλων 
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με μαθητές νηπιαγωγείου με μεταναστευτικό / προσφυγικό προφίλ. 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από 5/4/2021 έως και 25/4/2021 με ασύγχρονη 
εκπαίδευση και με σύγχρονες εξ’ αποστάσεως συναντήσεις. Με την ολοκλήρωση του 
σεμιναρίου προσδοκάται οι επιμορφούμενοι/ες να μπορούν να δημιουργούν 
εκπαιδευτικό υλικό και να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν δραστηριότητες 
για μαθητές με μεταναστευτικό/προσφυγικό προφίλ στο νηπιαγωγείο. 

 
Στόχοι του σεμιναρίου 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να κατανοούν την έννοια της διγλωσσίας και τις αρχές της διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας 
➢ Να έρθουν σε επαφή με μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μοντέλα διδασκαλίας 
της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με 
μεταναστευτικό / προσφυγικό προφίλ 
➢ Να κατανοήσουν τις αρχές και τους κανόνες των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να 
αναγνωρίσουν τη σύνδεσή τους με τις ανθρώπινες ανάγκες 
 
Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν 
και να αξιολογούν δραστηριότητες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 
μαθητές προσχολικής ηλικίας με μεταναστευτικό / προσφυγικό προφίλ 
 
Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να εμφανίζουν ευαισθητοποίηση για τη συμπερίληψη των παιδιών των 
μεταναστών και των προσφύγων 
➢ Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ – 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

10 

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 10 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Η΄ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ FORUM Η΄ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ (ΣΕΕ ΠΕ60 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

  



3.3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ70 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, να 
κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθησή της από αλλοδαπούς ή 
πρόσφυγες μαθητές, αλλά και να παρουσιαστούν και να συζητηθούν διδακτικές 
προτάσεις και εφαρμογές ως καλές πρακτικές. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από 
5/4/2021 έως και 25/4/2021. 
 
Στόχοι σεμιναρίου 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να διασαφηνίσουν και κατανοήσουν τους όρους (πρώτη, δεύτερη, ξένη γλώσσα, 
διγλωσσία), τις θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας (πρώτης και δεύτερης), καθώς και 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 
 
Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να εφαρμόζουν στην πράξη τις διδακτικές αρχές για την εκπόνηση κατάλληλου 
και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού υλικού (Σχέδιο μαθήματος - διδακτικές 
στρατηγικές - διδακτικές τεχνικές προς αξιοποίηση) 
 
Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 
Οι επιμορφούμενοι/ες 
➢ Να καλλιεργήσουν θετική στάση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / 
ξένης γλώσσας σε μαθητές που βιώνουν μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα και 
συνήθως κινούνται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα γλωσσικά περιβάλλοντα, με βάση 
το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

10 (1,5 ΩΡΕΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ) 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

10 (1,5 ΩΡΕΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ) 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ (ΣΕΕ ΠΕ70 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 
 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΔΙΡΗΣ 
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