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Προϋπολογισμός 
Ο Προϋπολογισμός της Ζωσιμαίας Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για το 

οικονομικό έτος 2016, συντάχθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2015, ως εξής 

  

ΕΞΟΔΑ 2016 

 

 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2016 

 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

11.106,19 € 

 

1.098,41 € 

 

12.204,60 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

27.482,00 € 

 

 

2.718,00 € 

 

 

30.200,00 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

38.588,19 € 

 

3.816,41 € 

 

42.404,60 € 

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γεν. 

Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & 

Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευομένων Φορέων,  Τμήμα Α΄, με την 

ΔΠΠΔΑΕΦΑ/4/Β2/14-01-2016  Απόφαση.  

 Υποβλήθηκαν τρεις  (3) Τροποποιήσεις στις 09/02/2016, 01/06/2016 

και 25/10/2016. Οι επιχορηγήσεις κατατέθηκαν από την 15η  Μαΐου έως και 

την 30η Δεκεμβρίου 2016. 

 Απορροφήθηκε σχεδόν το 100 %, εκτός από το Έργο 2014ΣΕ54400012, 

π.κ. 1998ΣΕ04400001 του ΠΔΕ, λόγω έλλειψης πιστοποιημένης Τεχνικής 

Υπηρεσίας, όπως ορίζεται με το νέο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 
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Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Επισημαίνεται  ότι: 

- το ποσό της ετησίως συρρικνούμενης επιχορήγησης δεν επαρκεί επ’ 

ουδενί για την κάλυψη των ολοένα  αυξανόμενων αναγκών της 

Βιβλιοθήκης  

- οι ανάγκες βελτίωσης, αναβάθμισης και ανακαίνισης της κτηριακής 

υποδομής είναι ανυπέρβλητες και κάθε χρόνο η κατάσταση 

επιδεινώνεται περισσότερο 

-  δεν υπάρχουν πληρωμές για αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας, η 

οποία είναι πλέον απολύτως αναγκαία και προσφέρεται από το 

εναπομείναν προσωπικό 

- οι δαπάνες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και/ή έχουν μηδενιστεί.  

Επιπλέον, η Ζωσιμαία Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη δεν βαρύνει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό  

- με μίσθωμα, αφού το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Βιβλιοθήκη είναι 

παραχωρημένο ακίνητο με χρήση εσαεί και 

-με δαπάνες ύδρευσης. 
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Στοιχεία Φορέα Γενικής Κυβέρνησης  
Η Ζωσιμαία Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη, ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, υποβάλλει 

ηλεκτρονικά τα εξής στοιχεία: 

Κάθε μήνα: 

1) Μητρώο Δεσμεύσεων ΝΠΔΔ 

2) Μηνιαίο Δελτίο ΝΠΔΔ 

3) Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων & δαπανών 

μισθοδοσίας (ΠΙΝ. 3 & 4) 

4) Μηνιαία Έκθεση εξέλιξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης 

5) Μηνιαία εκτέλεση Προϋπολογισμού(ΠΙΝ. Εσόδων-Εξόδων ανά ΚΑΕ ) 

Κάθε τρίμηνο:  

1) Τριμηνιαία Έκθεση τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων 

2) Τρίμηνο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

3) Παράρτημα Α2 Στόχοι-Πραγματοποιήσεις 

Ανά εξάμηνο: 

(e-Inventory) ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

http://apps.ktpae.gr/eInventory 

Κάθε έτος: 

1) Ετήσιο Δελτίο ΝΠΔΔ 

2) Ετήσιο Ερωτηματολόγιο στη Στατιστική Αρχή 

3) Παράρτημα Α2 Στόχοι-Πραγματοποιήσεις 

http://apps.ktpae.gr/eInventory
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Σχετικά με τις προμήθειες/πληρωμές: 

1) Εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/esyp.html2)  

2) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcente

r/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?

_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%

26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4 

3) Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών (token ) 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/esyp.html2
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=7706635985348164#%40%3F_afrLoop%3D7706635985348164%26_adf.ctrl-state%3Dsdy1xs72e_4
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Στοιχεία Διοίκησης 
-Διεκπεραίωση πληθώρας εγγράφων που αφορούσαν σε διοικητικά, 

οικονομικά κλπ. θέματα. 

- Πραγματοποίηση επτά (7)  Εφορευτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το 

αρθρ. 6, §3, του Ν. 3149/2003.  

- Απογραφή ακίνητης περιουσίας. 

- Αξιολόγηση προσωπικού. 

-Διαχείριση εφαρμογής μισθοδοσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος. 

-Αναρτήσεις στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.  

-Διαχείριση ψηφιακής εφαρμογής ATLAS «Σύστημα Κεντρικής 

Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ», ως Φορέας 

Υποδοχής. 

-Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), ως εποπτευόμενος 

φορέας του ΥΠΑΙΘ. 

- ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης 

-Διεκπεραίωση μηνιαίων εγγράφων και διαδικασιών, Καταγγελίες Σύμβασης 

Εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ( ΕΡΓΑΝΗ) 

των τριών (03) ωφελουμένων του ΟΑΕΔ  

« ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015», που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Βιβλιοθηκονομικά στοιχεία 
 

► Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 810 τεκμήρια.  

►Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 2.858 

εγγραφές. 

►Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2016 ανήλθαν στους 36.231. 

►Αριθμός νέων μελών κατά το 2016 1.205.  

►Ο συνολικός αριθμός των μελών μας ανέρχεται στις 41.445, με 

συνεχόμενη αυξητική τάση. 

►Αποδοχή δωρεών (βιβλίων, χειρογράφων και αντικειμένων τέχνης). 

►Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Κλειστών Συλλογών. 

►Καταγραφή Αρχείου Γάγαρη-Κρυστάλλη. 

►Ψηφιοποίηση Αρχείου Γάγαρη-Κρυστάλλη. 

► Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης. 

►Ετήσια τακτοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης κατά το μήνα Αύγουστο. 
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Δράσεις 
Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων 
 Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη προσφέρει οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

και δράσεις και στηρίζει τη εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται από Ομάδα Συνεργασίας της 

Ζωσιμαίας, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, τη γνωριμία με την 

ιστορία/τοπική ιστορία και τον πολιτισμό, την έκφραση συναισθημάτων, την 

επαφή με σύγχρονα θέματα κλπ., μέσα από ευχάριστες διαδρομές και 

πάντα δομημένα με διαδραστικούς τρόπους. Τα προγράμματα είναι 

θεματικά και ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. 

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η συμμετοχή των μαθητών της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει 

συνεχόμενη αξιοσημείωτη αύξηση.  Κατά το σχολικό έτος 2015-16 

παρακολούθησαν προγραμματισμένα συνολικά 6.262 μαθητές  των 

σχολείων των Ιωαννίνων, αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Συνολικά το 2015-2016 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη 

μας έξι (6) εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

διαδραστικά και με πολυμορφικά εργαστήρια: 

1.  « Ο Πύργος των παραμυθιών» (για μαθητές προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας Α & Β Δημοτικού)  βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της 

Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη αφηγείται την πολύχρωμη ιστορία της 

Φαντασίας. Η ιστορία παρουσιάζεται με διαδραστικό τρόπο και ακολουθείται 

από αναδιήγηση και βιωματική δραστηριότητα.  

Επιλέχθηκε με γνώμονα το θεμελιώδες αξίωμα που ισχύει στο 

φαντασμαγορικό κόσμο των παραμυθιών «τα λόγια κρέμονται από τις 

εικόνες» και στόχος μας είναι η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και η 

προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης, με την καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης.   

2. «Γνωριμία με τους 12 θεούς του Ολύμπου»,  η ελληνική μυθολογία για 

πολύ μικρά παιδιά, με cartoons και εικόνες, με στόχο τη γνώση μέσω του 

παιχνιδιού. 

3. «Γνωριμία με τους 12 θεούς του Ολύμπου» (δράση διαμορφωμένη 

αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης από την Α-Γ Δημοτικού). Με ψηφιακή 

εφαρμογή παρουσιάζονται οι Ολύμπιοι Θεοί σε απλοποιημένη μορφή, με τις 

βασικότερες πληροφορίες για κάθε θεό και τα σύμβολά τους. Εξηγείται στα 

παιδιά πως από τα σύμβολα αναγνωρίζουμε τις αναπαραστάσεις τους στις 

διάφορες μορφές της τέχνης. Στη συνέχεια οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε 

ένα παιχνίδι γνώσης. 

4. «Από τις πινακίδες της Γραμμικής γραφής στα tablets» (για μαθητές 

Γ’ Δημοτικού-Α’ Γυμνασίου). Παρουσιάζεται η ιστορία της γραφής και του 

βιβλίου, από τις πήλινες πινακίδες της Προϊστορίας στις σύγχρονες πινακίδες 

tablets.  
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή της χρονογραμμής της ιστορίας της 

γραφής, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν 

ευχάριστα στο χρόνο και στους τόπους/πολιτισμούς, όπου 

πρωτοχρησιμοποιήθηκαν  τα είδη και τα υλικά γραφής. Παράλληλα, και με 

βιωματικό τρόπο, μέσω των αντικειμένων που διαθέτει το Εργαστήριο 

Συντήρησης της Ιστορικής μας Βιβλιοθήκης, γνωρίσουν πτυχές από τις 

απαρχές του βιβλίου (χειρόγραφου και έντυπου) και τέλος έρχονται σε 

επαφή με τις σύγχρονες πινακίδες-τα tablets- που διαθέτει η βιβλιοθήκη μας.  

Ένα ενδιαφέρον εργαστήριο, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με τη γλώσσα των Μυκηναίων και την αποκρυπτογράφηση της 

Γραμμικής Γραφής Β’, ως μικροί Michael Ventris και John Chadwick. 

Επιπλέον, για τους σκοπούς αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος 

οργανώθηκε, στον ισόγειο χώρο της βιβλιοθήκης μας, προθήκη-μουσείο, 

όπου εκτίθενται, σε χρονική σειρά, τα υλικά γραφής από την Προϊστορία 

(σφηνοειδής γραφή) έως τα σύγχρονα tablets. Με εκμαγεία, αποδίδονται οι 

πήλινες πινακίδες από τη σφηνοειδή και ιερογλυφική γραφή έως τη Γραμμική 

Α’ (Δίσκος της Φαιστού) και Γραμμική Β’ . 

5.  «Οι μικροί βιβλιοθηκονόμοι» (δράση διαμορφωμένη αναλόγως της 

βαθμίδας εκπαίδευσης από Ε Δημοτικού-Α Γυμνασίου), η οποία στοχεύει 

στη γνωριμία των μαθητών με τους χώρους, τους τρόπους οργάνωσης μιας 

σύγχρονης  βιβλιοθήκης, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τους τρόπους 

αναζήτησης και εντοπισμού πληροφοριών στο έντυπο και ηλεκτρονικό της 

υλικό. Τι είναι βιβλιοθήκη, τι είναι και με τι ασχολείται ο βιβλιοθηκονόμος, τι 

είναι η βάση δεδομένων, πως τοποθετούνται τα βιβλία στα ράφια, πως 

βρίσκουμε το βιβλίο που μας ενδιαφέρει; Στη συνέχεια οι μαθητές 

αναλαμβάνουν δράση οι ίδιοι σαν μικροί βιβλιοθηκονόμοι, με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 
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6. ΝΕΟ! Πρόγραμμα «παίζω…παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις!» 

(δράση διαμορφωμένη ανάλογα με την ηλικία ).  

Για τα μικρότερα παιδιά επιλέχθηκε το βραβευμένο από την UNESCO βιβλίο 

«Το κάτι άλλο», της Kathryn Cave, σε εικονογράφηση της Chris Roddell και 

απόδοση της Ρένιας Τουρκολιά-Κυδωνέως (εκδ. Πατάκη).   

Για τα μεγαλύτερα παιδιά αφόρμηση αποτελεί το βιβλίο «Ο έμπορος της 

Φιλίας» της Aleix Cabrera από τη σειρά Δικαιώματα του Παιδιού (εκδ. 

Μεταίχμιο).  

Το θέμα που διαπραγματεύεται το νέο πρόγραμμα στηρίζεται στο 2ο Άρθρο 

(της ΜΗ-Διάκρισης) της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1989, 

που την έχουν υπογράψει 191 χώρες και στη χώρα μας είναι νόμος. Η 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια 

προσφοράς και έργου στα παιδιά, και σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό της 

πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν και Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους, το 

2016».  

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης στηρίζεται στο 

τρίπτυχο ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ. Οι μαθητές με 

ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν 

απόψεις αλλά και τα συναισθήματά τους, να αναγνωρίσουν την αξία της 

αρμονικής συνύπαρξης και του σεβασμού προς τον άλλον, και την 

ποικιλομορφία (video animation, παιχνίδια και τραγούδι).  
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2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γυμνάσιο 

 «Ανακάλυψε τη Βιβλιοθήκη της πόλης σου» 

Ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία, τις συλλογές, το Δημόσιο 

Κέντρο Πληροφόρησης κλπ. της Βιβλιοθήκης. Βοήθεια σε βιβλιοθηκονομικό 

επίπεδο για τη σύνταξη και εκπόνηση εργασιών  (αναζήτηση πηγών, 

αναζήτηση εγγραφών και τεκμηρίων). 

Λύκειο  

Ενεργή συμμετοχή στα Ερευνητικά Προγράμματα (Projects) των Λυκείων 

της πόλης των Ιωαννίνων και της περιφέρειας: επισκέψεις των μαθητών των 

Λυκείων σε ομάδες, ενημέρωση, βιβλιογραφική ανάλυση και αναζήτηση 

βιβλιογραφίας και πηγών στη βιβλιοθήκη μας, σχετική με τα ποικίλα θέματα 

που-κατά ομάδες-αναλαμβάνουν οι μαθητές. 

 

3. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

-Αρωγοί στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών ΑΕΙ 

και ΤΕΙ των Ιωαννίνων, φοιτητών Προγράμματος ERASMUS, αλλά και 

φοιτητών οι οποίοι αναζητούν βιβλιογραφία και πηγές από άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

-Απάντηση Ερωτηματολογίων για Πανεπιστημιακές Εργασίες (Προπτυχιακές 

& Μεταπτυχιακές). 

- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 



Σελ. 12 
  

   

 

-Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων & δράσεων στους σπουδαστές 

των Τμημάτων Δημοσιογραφίας & Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

Ιωαννίνων. 

3α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

-Προσφορά Πρακτικής Άσκησης, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοσίων Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003):  

εκπαίδευση δέκα (10) φοιτητών, από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και 

Ιονίου (Τμήματα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου, 

και Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορικό & Αρχαιολογικό και Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, Τμήματα Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Τμήμα Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων). 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοσίων Βιβλιοθηκών (§5.3, ΦΕΚ 1173/20-08-2003): 

 δώδεκα (12) φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Κύπρου (Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής,  

Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής 

Αγωγής, Βιβλιοθηκονόμων & Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

και Πληροφορικής).  

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, ηλικιακής 

κατηγορίας 60+, για την εξάλειψη του αποκλεισμού και την βελτίωση της 
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πρόσβασης στη «δια βίου μάθηση», την ενεργό και υγιή γήρανση, τον Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

στα tablets, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κινητά κλπ. 
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & Δράσεις 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Συμμετοχή στη δημιουργία ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ,  της 

Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, 28 Ιανουαρίου 2016  Ενημέρωση και 

δράση «Η φωτεινή πλευρά της ζωής».  

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Περιοδική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για την 

Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών 

Εκφράσεων.  

 

 

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τηλέμαχου Κώτσια «Οι δεινόσαυροι των 

Αθηνών. Ταξίδι σε λάθος χώρα», από τις εκδ. Πατάκη. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 

 

"... και ουπς θα πετάξουμε τη σιαμαντούρα μας στολισμένη με τα 

συναισθήματά μας". 

Αποκριάτικες δράσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά. 

 

 

Καλώς Ήλθες Άνοιξη! 

Εργαστήρι ανθοκηπευτικής  με τα παιδιά του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου 

Ιωαννίνων. 

 

 

«Παγκόσμια Εβδομάδα Ψηφιακού Βιβλίου». Εργαστήριο 

παρουσίασης των προσφερόμενων εφαρμογών στον χώρο 

της Βιβλιοθήκης ((03-04 Μαρτίου 2016). 

 

 

Live streaming από το Ίδρυμα Ωνάση, Στέγη Γραμμάτων 

και Τεχνών: «Σώμα και φύλο», στα πλαίσια του προγράμματος 

«Λέξεις & Σκέψεις» και του κύκλου «Σώμα» της Στέγης 

Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (Παρασκευή 

04/03/2016). 
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Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής 

βίας  

(Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016).  

 

 

Εορτασμός της Ημέρας Γαλλοφωνίας, Marathons de lecture 

pour la Francophonie Μαραθώνιος γαλλόφωνης ανάγνωσης με 

αντιπροσωπευτικά ποιήματα από το έργο του Jacques Prévert 

(Σάββατο 19 Μαρτίου 2016). 

 

 

 

 Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης. Αρχείο Κώστα Κρυστάλλη 

(21 Μαρτίου 2016). 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού  ( 21 Μαρτίου 2016). 

Επίσκεψη σχολικών μονάδων, ενημέρωση και συζήτηση με τους 

μαθητές, εικαστικό εργαστήρι συναισθημάτων. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

  Εορτασμός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

«Μια φορά κι έναν καιρό…».  

Πολυμορφικές εκδηλώσεις στη Βιβλιοθήκη (Δευτέρα 04 Απριλίου 2016) με 

επισκέψεις σχολικών μονάδων. 

 

 

 

«διαβάζω και αλλάζω… μαθαίνω να αγαπώ!»  

Λέσχη Μικρών Αναγνωστών  

(από 11/04/2016 έως τέλος Ιουνίου 2016) 

 

 

 

 

Live streaming Αϋπνία , στο πλαίσιο του Ύπνος Project 

στα πλαίσια του προγράμματος «Λέξεις & Σκέψεις στη Στέγη» 

της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (Τρίτη 12/04/2016).   
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«διαβάΖΩ και αλλάΖΩ … στη ΖΩσιμαία».  

Εβδομάδα φιλαναγνωσίας (από 22-04-2016) εμπνευσμένη από το μήνυμα  

«διαβάζω και αλλάζω!», της πρωτοβουλίας της Ένωσης Ελληνικού 

Βιβλίου, με την υποστήριξη της Εταιρείας Συγγραφέων και του Ελληνικού 

Τμήματος της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 

http://greekbookday.gr/events/2016-04/ 

 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, για παιδιά προσχολικής & σχολικής 

ηλικίας.  

Κατασκευές, παραδοσιακά παιχνίδια, κατανόηση των ηθών και εθίμων του 

τόπου μας μέσα από ιστορίες. 

 

 

ΜΑΪΟΣ 

 Live streaming «Σώμα: Ύπνος, θάνατος και ανάσταση. Πολιτικές 

διαχείρισης και δημιουργίας της ζωής. Στο πλαίσιο του Ύπνος 

Project», στα πλαίσια του προγράμματος «Λέξεις & Σκέψεις στη Στέγη» και 

του κύκλου «Σώμα» της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση 

(Δευτέρα 09/05/2016 ).   

 

 

http://greekbookday.gr/events/2016-04/
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Γιορτή της Μητέρας  

με παράσταση κουκλοθέατρου, έκφραση συναισθημάτων για τις μαμάδες 

και κατασκευή δώρων (09-05-2016). 

 

 

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα», 

από τις εκδόσεις Διόπτρα (14-05-2016). 

 

 

 

Βιοποικιλότητα & Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για 

τον Διάλογο και την Ανάπτυξη. Αφήγηση ιστορίας για το δικαίωμα όλων 

των πλασμάτων της γης στη ζωή και την ελευθερία, θεατροποίηση 

παραμυθιού,  προβολή σχετική παιδικής animated ιστορίας, κυνήγι 

θησαυρού, κρυμμένα μυστικά και αινίγματα (18-05-2016). 

 

Συνάντηση Εργασίας για την αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού 

προγράμματος ABEKT 5.6 στο openABEKT  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

(31-05-2016). 
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ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 

Έκθεση «Από την Άπειρο Χώρα στη Μεγάλη Ήπειρο. Ηπειρώτες 

ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. Τέλος του 

19ου αιώνα έως τον μεσοπόλεμο»,  

προετοιμασία υλικού από τις Συλλογές της ιστορικής Βιβλιοθήκης για τους 

σκοπούς της Έκθεσης. 

 

  

«Η Λέσχη ταξιδεύει στο διάστημα».  

Η Λέσχη Μικρών Αναγνωστών ταξίδεψε στο διάστημα. Η περιπλάνηση 

στους πλανήτες κατέληξε στην καταπληκτική ομαδική ζωγραφιά των παιδιών 

με τους εαυτούς τους ως ΠΛΑΝΗΤΕΣ και τον ΗΛΙΟ-ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

στο κέντρο, ο οποίος φωτίζει με τις γνώσεις του τα παιδιά πλανήτες. 

 

 

 

Τα παιδιά 

ζωγραφίζουν για 

τη Βιβλιοθήκη… 

αποχαιρετώντας τη σχολική χρονιά (07-06-2016). 
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«Η θεία Λένα είναι μαζί μας στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη».  

Δημιουργικές καλοκαιρινές δράσεις με ποικίλες θεματικές βασισμένες στο 

τρίπτυχο μουσική-παραμύθι-συναίσθημα, με παρέα την αξέχαστη θεία Λένα 

(21-06 έως 27-07-2016). 

 

 

17η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής (17-06-2016). 

 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Ετήσια τακτοποίηση, έλεγχος υλικού, αποκατάσταση και 

συντήρηση υλικού, τεχνικές εργασίες βελτίωσης και 

αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού, 

απολύμανση και απεντόμωση Βιβλιοθήκης. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 «μια λίμνη ως κόρην οφθαλμού και κάστρα πατημένα» 

Συμμετοχή στις πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις του 10ου Γύρου 

Λίμνης Ιωαννίνων (13-09-2016). 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

«Παίζω… παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις!»  

Σχεδιασμός και προετοιμασία του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος και των 

συνοδευτικών δράσεων και κατασκευών, με θέμα την πολιτισμική 

ποικιλομορφία βασισμένο στο Άρθρο 2, της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

 

Έκθεση «Από την Άπειρο Χώρα στη Μεγάλη 

Ήπειρο. Ηπειρώτες ακολουθώντας την 

υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. Τέλος 

του 19ου αιώνα έως τον μεσοπόλεμο», Κοσμητεία 

Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, 

Περιφέρεια Ηπείρου, υπό την αιγίδα του υπουργείου 

Οικονομίας.  Διάθεση χαρτών της Ηπείρου και συναφούς υλικού από τις 

Συλλογές παλαιοτύπων της Ζωσιμαίας (διάρκεια Έκθεσης 05-10-2016 έως 

05-03-2017). 
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Ανθοφύτευση  από τους μαθητές του Τμήματος Κηποτεχνίας του 

Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιωαννίνων ( 20-10-2016/συνεχιζόμενο 

πρόγραμμα ) 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, ηλικιακής 

κατηγορίας 60+, 

 για την εξάλειψη του αποκλεισμού λόγω ηλικίας (από 01-11-2016 έως τέλος 

Ιουνίου 2017). 

 

 

Εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας  

σε επίπεδο αρχαρίων, με 

πιστοποιημένες καθηγήτριες του 

Ελληνορωσικού Συνδέσμου και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ρωσικού 

Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου στην Ελλάδα και σε συνεργασία με 

τον Ελληνορωσικό Σύνδεσμο Φιλίας & Συνεργασίας Ηπείρου 

«ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ» (από 01-11-2016 έως και τέλος Ιουνίου 2017). 
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Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Ιωαννίνων, δράση 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με το μητρικό θηλασμό (Σάββατο 

05-11-2016). 

 

 

 

 

  

Παρουσίαση της πρώτης 

ποιητικής συλλογής του Βαγγέλη Νέσση  

με τίτλο «Κι έγινε η σιωπή ορμή», από τις εκδόσεις ΟΑΣΗ (Τρίτη 15-11-

2016). 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

  

Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικων Κατασκευών  

(από 05 έως 30-12-2016). 
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Ρωσική λογοτεχνική βραδιά-αφιέρωμα στη ρωσικής καταγωγής, 

σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέα του «νέου μυθιστορήματος» Nathalie 

Sarraute,  

στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας με τον Ελληνο-Ρωσικό Σύνδεσμο 

Φιλίας & Συνεργασίας Ηπείρου «Μάξιμος Γραικός» (20-12-2016). 

 

ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΣ?  Κεντρική 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Αφήγηση Χριστουγεννιάτικης  

Ιστορίας, πολυαισθητικό Εργαστήρι, εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις 

για παιδιά. 

Βλέπουμε, ακούμε, τραγουδάμε, παίζουμε και χορεύουμε! (21-12-2016). 
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Ιστορική Βιβλιοθήκη/Σπάνιες Συλλογές 
Αξιοποίηση, Ανάδειξη & Διάθεση για νέα 
χρήση  
 

- OXFORD UNIVERSITY, Lincoln College, UK: Project 15cBookTrade, 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καταλογογράφησης παλαίτυπων 

βιβλίων. 

-Συνεργασία με το YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ της 

Κωνσταντινούπολης για την έρευνα της καραμανλίδικης γλώσσας και 

σύνταξη και έκδοση σχετικού CORPUS. 

- DARIAH-GR (Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού 

της Ακαδημίας Αθηνών ): Συμμετοχή στο Μητρώο συλλογών, φορέων της 

Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής για την Έρευνα στις Τέχνες και στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γεν. Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού, 

Δ/νση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας, Τμήμα Συνεργιών & Συμμετοχής 

σε Πολυμερείς Συνεργασίες, για την προστασία και προώθηση της 

Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων στην Ελλάδα (εφαρμογή 

Σύμβασης της UNESCO). 

-Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας: χειρόγραφα Ζωσιμαίας. 

-Γενικά Αρχεία του Κράτους/Κεντρική Υπηρεσία: δημιουργία Εθνικού 

Ευρετηρίου Αρχείων. 

- Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού»: για την έκδοση του νέου Γ’ 

τόμου της Βιβλιογραφίας που καλύπτει την περίοδο 1833-1844. 
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-Συνεργασία με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς 

Ιωαννίνων (εκκλησιαστικά χειρόγραφα Σπανίων Συλλογών μας). 

-Συμμετοχή στην ΕΚΘΕΣΗ «Από την Άπειρο Χώρα στη Μεγάλη Ήπειρο. 

Ηπειρώτες ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. 

Τέλος του 19ου αιώνα έως τον μεσοπόλεμο», Κοσμητεία Φιλοσοφικής 

Σχολής Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου, υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Οικονομίας (διάρκεια Έκθεσης 05-10-2016 έως 05-03-2017). 

-Συμμετοχή σε ερευνητική διεργασία της Επιτροπής Στρατηγικής 

Προώθησης Προορισμού Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών, σχετικά με 

τον Τουρισμό.  

- Παραχώρηση ψηφιακού αντιτύπου από τις Συλλογές της Ζωσιμαίας 

Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τους σκοπούς 

Έκθεσης για το Μαυροβούνιο, με αφορμή την επέτειο των δέκα χρόνων 

(2006-2016) της ανεξαρτησίας του, Αθήνα.  

-Συμμετοχή στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2016» 

(ΓΕΕΘΑ). 

-Επιστημονική τεκμηρίωση και περιγραφή έντυπου υλικού και χειρογράφων. 

-Εξυπηρέτηση ερευνητών και μελετητών από την ημεδαπή και αλλοδαπή 

στην αναζήτηση τεκμηρίων και βιβλιογραφίας από τα παλαιότυπα των 

Σπανίων Συλλογών μας. 
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Συνεργασίες 
- Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «ΑΘΗΝΑ», στήριξη προγραμμάτων 

καλοκαιρινού σχολείου με διάθεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων & 

δράσεων της Ζωσιμαίας, Ρουμανία. 

-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων, Αθήνα. 

-Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. 

-Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

-Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία, Αθήνα. 

- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς. 

-Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών 

Παιδιών, Αθήνα. 

-Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, Αθήνα. 

-Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα. 

- Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Αθήνα. 

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

-Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Terre des Hommes-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (άτυπη εκπαίδευση 

προσφύγων). 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, Ιωάννινα. 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς 

Ιωαννίνων. 
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-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. 

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα. 

-Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα.  

-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Ιωάννινα. 

-Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. 

-Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων. 

-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, Ιωάννινα. 

-ΕΗΜ (Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών) & ΙΜΙΑΧ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ), Ιωάννινα. 

-Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα. 

-Δήμος Ιωαννιτών. 

-Αρσάκεια Σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο), Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 

Ιωάννινα. 

- Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ιωαννίνων. 

- Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 

Ιωαννίνων. 

-Πολιτιστικοί Σύλλογοι νομού Ιωαννίνων. 
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-Άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. 
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Εκδόσεις 
Α. Εκδόσεις Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης 

- Βαΐα Β. Οικονομίδου, «Χρίστος Βασιλείου Σούλης: Ο οραματιστής urbi et 

orbi», ΖΔΚΙΒΙ, Ιωάννινα 2016 (ISBN 978-960-89614-1-8). 

 

Α. Εκδόσεις τρίτων από τεκμήρια της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής 

Ιστορικής Βιβλιοθήκης 

- Staffan Fogelmark, «The Kallierges Pindar: a study in Renaissance Greek 

scholarship and printing», Jürgen Dinter, Koeln Germany. 

- Βασιλείος Δαφνοπατίδης, «Καραμανλίδικη Βιβλιογραφία (1718-1929), 

Αναθεωρήσεις και Προσθήκες», εκδόσεις Επτάλοφος, Αθήνα 2016. 
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Προσωπικό Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης 
Μόνιμο προσωπικό: έξι (06) 

Βαΐα Οικονομίδου, Ιστορικός-Αρχαιολόγος Ph.D., Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Νικόλαος Ιωάννου, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 

Μπάφα Αικατερίνη, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Ευάγγελος Κασιούμης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

Γεώργιος Λάιος, ΔΕ Οδηγών 

Μάρκου Φρειδερίκη, ΥΕ Προσωπικού  Καθαριότητας 

Με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου: ένας (01) 

Σφώρος Χρήστος, ΠΕ Διοικητικού 

Αποσπασμένοι: ένας (01) 

Παπαδοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (2015-2016) 

Ντάτση Παναγιώτα, ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (2016-2017) 
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Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων 

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου 

454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ. 2651 0 72863 

Φαξ 2651 0 83445 

www.zosimaialib.sch.gr 

 


