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Ετήσιος Προϋπολογισμός1 
 

 

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

το οικονομικό έτος 2017, συντάχθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2016, ως εξής 

 ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΞΟΔΩΝ 2017 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ-

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2017 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΣΟΔΩΝ 2017 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21.006,00 € 0,00 € 21.006,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

27.360,00 € 3.640,00 € 31.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.366,00 € 3.640,00 € 52.006,00 € 

 

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/ 39/15841/Β2/31-01-2017 Απόφαση. 

                                                      
 

 

1 Στα Πεπραγμένα 2017 καλύπτεται η περίοδος από 01-01-2017 έως 31-12-2017. Η 
καθυστέρηση έκδοσής τους οφείλεται στην προετοιμασία της Έκθεσης Χαρτών του Μιχαήλ 
Χρυσοχόου, από τις Ειδικές Συλλογές της Ζωσιμαίας Ιστορικής Βιβλιοθήκης, στα πλαίσια 
του εορτασμού των 105 χρόνων από την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων-Παράλληλες 
Εκδηλώσεις Περιφέρεια Ηπείρου-Δήμος Ιωαννιτών (10-24/02-2018)και της της Έκθεσης «Η 
Χάρτα του Ρήγα στο Καπέσοβο. 220 χρόνια από την έκδοσή της (Βιέννη 1797)» που 
συνδιοργανώνεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (10/03-06/05/2018).  
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Υποβλήθηκε μία (1) Τροποποίηση στις 21/09/2017. Οι επιχορηγήσεις 

κατατέθηκαν από την 2α Αυγούστου έως και την 18η Δεκεμβρίου 2017. 

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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ΙΙ. Στοιχεία Διοίκησης 
-Διεκπεραίωση πληθώρας εγγράφων που αφορούσαν σε διοικητικά, 

οικονομικά κλπ. θέματα. 

- Πραγματοποίηση οκτώ (8)  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. 
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Συμμετοχή σε Ειδικές Δράσεις 
Ως Ιστορική Βιβλιοθήκη, με πλούσιο σπάνιο υλικό, ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

και αξίας, η Ζωσιμαία συμμετείχε στις ετήσιες ασκήσεις ΠΣΕΑ (Περί  

Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης)-Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άμυνας(ΓΕΕΘΑ)-Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Περιφέρειας Ηπείρου, ως 

εξής: 

-Ασκήσεις ΤΑΜΣ (Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων)«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 

2017» & ΤΑΑΣ (Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων)«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

2017(29/09-06/10/2017). 

-Επιθεώρηση Μικτής Επιτελικής Επιτροπής ΓΕΕΘΑ  (06-10/11/2017). 

-Σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας από Πλευράς Πολιτικής 

Άμυνας  (21/11/2017)  . 
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ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

► Συνολικός αριθμός τεκμηρίων περί τα 300.000. 

► Εισήχθησαν στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης μας 1.347 νέα 

τεκμήρια.  

►Καταλογογραφήθηκαν στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 2.320 

νέες εγγραφές. 

► Συνολικός αριθμός εγγραφών στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT 

85.695 (η καταλογογράφηση σε εξέλιξη). 

►Οι δανεισμοί βιβλίων κατά το 2017 ανήλθαν στους 32.151. 

►Αριθμός νέων μελών κατά το 2017 913.  

►Ο συνολικός αριθμός των μελών μας ανέρχεται στις 42.359.  

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

►Αναδρομική καταλογογράφηση παλαιοτύπων Κλειστών Συλλογών. 

► Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης. 

►Ετήσια τακτοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης κατά το μήνα Αύγουστο. 



Σελ. 08 
  

   

 

IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ «Βιβλιοθήκης Γνώσης και 
Συναισθημάτων» 
  

 Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα-βιωματικές 

εκπαιδευτικές δράσεις υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική πράξη 

σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται από Ομάδα 

Εργασίας της Ζωσιμαίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία/τοπική ιστορία 

και τον πολιτισμό, την έκφραση συναισθημάτων, την επαφή και διαχείριση 

σύγχρονων θεμάτων κλπ., μέσα από ευχάριστες διαδρομές και πάντα 

δομημένα με διαδραστικούς τρόπους. Με τη βιωματική-διαδραστική 

διάσταση που προσφέρει η Βιβλιοθήκη επιδιώκεται η συναίσθηση στο παιδί-

έφηβο ότι η Βιβλιοθήκη είναι ένας ζωντανός χώρος όπου η μάθηση γίνεται 

παιχνίδι, σε μία προσπάθεια μετάβασης από τη «μουντή» σχολική τάξη στη 

«χαρούμενη» αίθουσα εκπαίδευσης, μέσω των βιβλίων 

 

 

 

 

 

Τα προγράμματα είναι θεματικά και ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες στις 

οποίες απευθύνονται. 
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1. Α’ ΒΑΘΜΙΑ & Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η συμμετοχή των μαθητών της Α΄  και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει 

σταθερή επισκεψιμότητα. Κατά το σχολικό έτος 2016-17 παρακολούθησαν 

προγραμματισμένα 2 διακόσιες μία (201) σχολικές τάξεις, συνολικά 4.702 

μαθητές  των σχολείων των Ιωαννίνων, αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας 

Ηπείρου. Ο αριθμός των σχολικών τάξεων παραμένει σταθερός, ενώ ο 

αριθμός των μαθητών εμφανίζεται μειωμένος για συγκεκριμένους λόγους2.  

Συνολικά το 2016-2017 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη 

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

διαδραστικά και με πολυμορφικά εργαστήρια: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

2 Η μείωση του αριθμού δικαιολογείται και από την καθυστέρηση έναρξης των 
προγραμμάτων μας, λόγω της μη έγκαιρης απόσπασης εκπαιδευτικού (τοποθέτηση στις 
15/10/2017) και του απαιτούμενου-ως εκ τούτου χρόνου- για το σχεδιασμό νέων δράσεων 
για το σχολικό έτος. Στατιστικά, ο Μ.Ο  μαθητών ανά μήνα παραμένει σχεδόν σταθερός (895 
μαθητές/μήνα).  Στα αριθμητικά στοιχεία δεν συμμετέχει ο αριθμός παιδιών και εφήβων που 
πραγματοποιούν άλλες δράσεις, παρά μόνο των επισκέψεων με προγραμματισμένες 
σχολικές τάξεις, κατά τη διάρκεια του σχ. έτους (10/09-10/06). 
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1.  «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 πρόγραμμα στηρίζεται στο 2ο Άρθρο (της ΜΗ-Διάκρισης) της Σύμβασης 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1989 και ιδιαίτερα στο τρίπτυχο ΜΗ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ.  

Οι μαθητές με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο εκφράζουν απόψεις και 

συναισθήματα, αναγνωρίσουν την αξία της αρμονικής συνύπαρξης και του 

σεβασμού προς τον άλλον, και την ποικιλομορφία (video animation, 

παιχνίδια και τραγούδι). Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη απήχηση λόγω της 

πολυπολιτισμικότητας των σχολικών τάξεων. 

2. «ΝΕΟ! Πρόγραμμα «Ένας θεός για κάθε δουλειά; η πρώτη μου 

γνωριμία με την αρχαία Ελληνική Μυθολογία» (προσχολική ηλικία & Α’ 

Δημοτικού). 

Οι μικροί μας φίλοι Προσχολικής ηλικίας και της Α’ τάξης του Δημοτικού, 

συνδυάζοντας τη μυθολογία και τη φιλαναγνωσία, αποκτούν τη δυνατότητα 

να γνωρίσουν και να παίξουν με τους 12 θεούς του Ολύμπου.  

Αφόρμηση αποτελούν τα βιβλία του Φίλιππου Μανδηλαρά και  των 

Κατερίνας Μουρίκη και Ιωάννας Κυρίτση-Τζιώτη «Οι 12 θεοί του Ολύμπου». 

Με πολλές παιγνιώδεις δραστηριότητες και κατασκευές, έρχονται πιο κοντά 

στην πλούσια ελληνική μυθολογία.  
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3. «Γνωριμία με τους 12 θεούς του Ολύμπου» (δράση διαμορφωμένη 

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

Οι βασικοί Ολύμπιοι Θεοί συστήνονται στους μικρούς μας φίλους. Ονόματα, 

ιδιότητες, παραστάσεις στις διάφορες μορφές της τέχνης και σύμβολα τότε 

και τώρα. Παιχνίδια γνώσης και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην τοπική ιστορία-αρχαιολογία, σχετικά με το ιερό της 

Δωδώνης,  του Δωδωναίου Δία και της Διώνης.  

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.  

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 με 

βιωματικό τρόπο, μέσω των αντικειμένων που διαθέτει το Εργαστήριο 

Συντήρησης της Ιστορικής μας Βιβλιοθήκης, γνωρίζουν πτυχές από τις 

απαρχές του βιβλίου (χειρόγραφου και έντυπου από τις Ειδικές Συλλογές της 

Ζωσιμαίας) 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. 
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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’ και Γραμμική Β’. 

 

5.  «Οι μικροί βιβλιοθηκονόμοι» (Δημοτικό-Γυμνάσιο) 

 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.  

 

6. ΝΕΟ! Πρόγραμμα  «ΜΠΟΥΜ! Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.» 

(κατάλληλα διαμορφωμένο για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και 

Γυμνασίου) 

Θυμός. Ένα συναίσθημα που βιώνουν έντονα τόσο τα μικρά παιδιά όσο και 

τα παιδιά στην προεφηβεία και εφηβεία, αντικατοπτρίζοντας την ένταση της 

ελληνικής κοινωνίας μέσα στον μικρόκοσμο της οικογένειας και του σχολείου. 

Τι νιώθουμε όταν θυμώνουμε; Πώς αντιδρούμε; Πώς μπορούμε να 

ξεφύγουμε από τη δίνη αυτού του δυνατού αλλά (αυτό)καταστροφικού 

συναισθήματος; Οι μαθητές, με τη βοήθεια ερεθισμάτων (κείμενα, video 
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animation, μουσική, τέχνη) κατάλληλα επιλεγμένων για την ηλικία τους,  

έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να διαχειριστούν 

το συναίσθημα του θυμού μέσα από δημιουργικές, διαδραστικές ασκήσεις. 

 

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  

Σε σύνδεση με τη διδακτέα ύλη ενεργή συμμετοχή στα ερευνητικά 

προγράμματα και τις σύνθετες διαθεματικές εργασίες (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.  

 

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. 
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-Απάντηση Ερωτηματολογίων για Πανεπιστημιακές Εργασίες (Προπτυχιακές 

& Μεταπτυχιακές). 

- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-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)3:  

εκπαίδευση πέντε (05) φοιτητών, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 

Ιονίου (Τμήματα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου, 

και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων). 

-Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 

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

 τρεις (03) μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 

το Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Τμήμα Τούρκικων & 

Μεσανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου).  

                                                      
 

 

3 Ο αριθμός των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης είναι μειωμένος λόγω του παγώματος της 
Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", που χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 στα Γραφεία Διασύνδεσης και αναμονής του νέου, από την 
Άνοιξη 2018.  
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, ηλικιακής 

κατηγορίας 60+,  

για την εξάλειψη του αποκλεισμού και την βελτίωση της 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. 

 

 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει 

αναλάβει τους τελευταίους μήνες σχετικά με τους προσφυγικούς 

πληθυσμούς που βρίσκονται στην Ήπειρο,  αποφάσισε να υλοποιήσει ένα 

πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης και απασχόλησης των προσφύγων, με 

στόχος την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την επικουρία του 

προγράμματος των τμημάτων ένταξης που Υπουργείου Παιδείας και τη 

δημιουργική απασχόληση όλων των ηλικιακών ομάδων.  

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη με χαρά δέχτηκε την πρόταση του Πανεπιστημίου και 

του Επιστημονικού Υπεύθυνου του εν λόγω προγράμματος κ. 

Παπασταθόπουλου, προκειμένου να στεγάσει τις παραπάνω δράσεις. 

 

 

 



Σελ. 16 
  

   

 

V. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Terre des 

Hommes Swiss,   

για το πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης και απασχόλησης προσφύγων 

(ετήσια δράση σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα) στη Ζωσιμαία. 

 

Libraries without boarders (LWB)-Ideas Box-KOOMBOOK  

Συνάντηση Εργασίας (24/01/2017). 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

"μα… τι σχέση έχει ο Αριστοφάνης με τον Αρλεκίνο;". 

Αποκριάτικες δράσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά: από 

την Αρχαία Ελληνική κωμωδία και τον αριστοτέχνη του είδους 

Αριστοφάνη στην «κωμωδία της τέχνης του αυτοσχεδιασμού», τη 

γνωστή Commedia dell’ arte (από 06 έως 24/02/2017). 

 



Σελ. 17 
  

   

 

 

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ «Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα 

καλύτερο Διαδίκτυο»  

Δράσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά για την ενημέρωση και προώθηση της 

ασφαλούς και θετικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας (07/02/2017). 

 

Παρουσίαση βιβλίου του νέου συγγραφέα-ερευνητή Μανόλη Πέπονα 

«Μαχόμενοι στη Δυτική Στερεά. Ο αγώνας εναντίον του Άξονα στην περιοχή 

Αγρινίου-Τριχωνίδας» (07/02/2017).  

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

 Το καλωσόρισμα της Άνοιξης 

με κάλαντα και χελιδονίσματα (01/03/2017). 

 

 

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας και του Εκφοβισμού «Με σύμμαχό 

σου τα βιβλία διώξε τη βία από τα σχολεία» 

Ελληνικό Τμήμα του ΙΒΒΥ – Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, μέλος του 

Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο (06/03/2017). 
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Εορτασμός της Ημέρας Γαλλοφωνίας, Marathons de lecture pour la 

Francophonie  

Μαραθώνιος γαλλόφωνης ανάγνωσης με ένα λογοτεχνικό ταξίδι της 

Marguerite Yourcenar (19/03/ 2017). 

 

 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης 

 με ένα "Ταξίδι στη Ρωσία" από τον Ελληνο-Ρωσικό 

Σύνδεσμο Φιλίας & Συνεργασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

"Μάξιμος Γραικός" (21/03/2016). 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον  

Αυτισμό  

Το μήνυμά μας: «Αγάπη και σεβασμός για να ανοίξει η χαραμάδα στο αυγό!» 

(28/03/2017). 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 «Η Βιβλιοθήκη γίνεται μπλε!» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Ενημέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης για τον  Αυτισμό 

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

στο πλαίσιο φωταγώγησης δημοσίων κτηρίων και μνημείων και ενημερωτικές 

δράσεις παγκοσμίως (02/04/2017). 

 

Εορτασμός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

«Ας μεγαλώσουμε με το βιβλίο!»  Εκπαιδευτικές πολυμορφικές δράσεις με 

επισκέψεις σχολικών μονάδων για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας 

(03/04/2017). 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, για παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας.  

Κατασκευές, παραδοσιακά παιχνίδια, κατανόηση των ηθών και εθίμων του 

τόπου μας μέσα από ιστορίες (από 05 έως 23/04/2017).  

 

 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος-Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας 

Ιωαννίνων.  

Συνεργασία (από 13/02/2017) και παρουσίαση προγραμμάτων στα 

φιλοξενούμενα παιδιά (22/04/2017). 
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ΜΑΪΟΣ 

 Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος-Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας 

Ιωαννίνων. «Υποστήριξη οικογενειών σε κρίση. Ο ρόλος των 

διαφορετικών ειδικοτήτων.» 

Ενημερωτική ομιλία-συζήτηση. Παρουσίαση του ρόλου και του έργου του 

Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Ιωαννίνων, στο ευρύ κοινό 

(02/05/2017). 

 

1η Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού Ηπείρου  

Η πρώτη διοργάνωση της Περιφερειακής Μαθητιάδας Αθλητισμού και 

Πολιτισμού Ηπείρου 2017, από την  Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού. Συμμετοχή με της Κινητής Βιβλιοθήκης στην Τελετή Έναρξης 

στην Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων και στο χώρο του Πανηπειρωτικού Σταδίου 

(14 & 15/05/2017). 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του 

Εντέρου  

"Διώξε τις σκέψεις... ενημερώσου! 

19-05-2017 Παγκόσμια Ημέρα ΙΦΝΕ και η Ζωσιμαία, στο νεοκλασικό κτήριο 

του Περικλή Μελίρρυτου, ανάμεσα σε άλλα μνημεία ορόσημα, σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο φωταγωγήθηκε μωβ, ανταποκρινόμενη σε μια ακόμη 

πρόσκληση, αυτή του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα 

Ελλάδας (19/05/2017). 



Σελ. 21 
  

   

 

 

Μιλάω ρώσικα! 

Προετοιμασία εκδήλωση με την ευκαιρία ολοκλήρωσης της εκμάθησης της 

ρώσικης γλώσσας από τον Ελληνο-Ρωσικό Σύνδεσμο Φιλίας & Συνεργασίας 

Ηπείρου (τμήματα παιδιών & ενηλίκων) (31/05/2017/η εκδήλωση ματαιώθηκε 

λόγω δημοσίου πένθους).  

 

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 

Η μικρή μας ανταλλακτική βιβλιοθήκη: ένα πειραματικό  

βιβλιοφιλικό project για την πόλη μας. 

Δημιουργία μικρής ανταλλακτικής βιβλιοθήκης στον ανοικτό προθάλαμο της 

εισόδου της Ζωσιμαίας, ορατή και από τον πεζόδρομο- κεντρικό πέρασμα 

της πόλης-στην οποία μπορεί ο καθένας να ανταλλάξει τα βιβλία του. Μια 

καινοτόμος δράση που αποδίδει (από 14/06/2017).  

 

 ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ιωαννίνων 

Επίσκεψη και δημιουργικές δράσεις στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη των 

καλοκαιρινών τμημάτων του Σχολείου (23/06/2017) 
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Καλοκαιρινές δημιουργικές δράσεις «Βιβλιοθήκης Γνώσης & 

Συναισθημάτων 

Α/«Το δικό μου σπίτι… η Βιβλιοθήκη!» 

Για παιδιά προσχολικής- & πρώτης σχολικής ηλικίας, Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 09:00-10:30 κάθε εβδομάδα (19/06-28/07/2017). 

 

 

 

Β/«Όλες οι ιστορίες κρύβουν έναν θησαυρό». 

Για μεγαλύτερα παιδιά από 9 έως 12 ετών, 

καθημερινά κάθε εβδομάδα (19/06-28/07/2017). 

 

 

 «παίζω… παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις!». 

Επίσκεψη της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης 

Ιωαννίνων, «Βιβλιοθήκης Γνώσης & Συναισθημάτων» στα Παιδικά Χωριά 

SOS-Κέντρο Στήριξης παιδιού & οικογένειας Ιωαννίνων (11/07/2017). 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Ετήσια τακτοποίηση, έλεγχος υλικού, αποκατάσταση και συντήρηση υλικού, 

τεχνικές εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και 

του εξοπλισμού, απολύμανση και απεντόμωση Βιβλιοθήκης. 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

  

«…να μαθαίνουν τα παιδιά μας…» 

Συμμετοχή στις πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις του 11ου Γύρου 

Λίμνης Ιωαννίνων. Δημιουργικές δράσεις, παραδοσιακά παιχνίδια και 

ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, με κύριο θέμα τα ταμπάκικα, με σκοπό τα 

παιδιά να έρθουν σε επαφή με ένα παλιό επάγγελμα που χάθηκε, 

συνυφασμένο με την κοινωνία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία 

των Ιωαννίνων μιας άλλης εποχής (12-09-2017).  

 

Μηνιαίες συναντήσεις του  Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδας-La Leche 

League Greece 

Συναντήσεις με την εκπρόσωπο του Συνδέσμου στα Ιωάννινα, με θέμα την 

παρουσίαση πολιτικών και δράσεων για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού 

και άλλα πρακτικά θέματα ( από 18/09-13/12/2017).  
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«… δε με νοιάζει 

που διαφέρεις!» 

Δημιουργικές 

δράσεις για τα 

παιδιά των 

προσφύγων στα 

Ιωάννινα, εποπτευόμενα από τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, για την υποστήριξη τους, την 

ενθάρρυνσή τους στο να επισκέπτονται χώρους όπως οι βιβλιοθήκες και να 

χρησιμοποιούν το υλικό τους, την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και την 

προάσπιση των δικαιωμάτων τους (20 & 21/09/2017). 

 

Νέα μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας 

Μαθήματα για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο αρχαρίων, με 

πιστοποιημένες καθηγήτριες του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας & 

Συνεργασίας Ηπείρου «ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ» και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου στην 

Ελλάδα, για ενήλικες και παιδιά ( από 22/09 και για όλη τη σχολική χρονιά). 

 

ΠΕΔΥ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ . 

Παραχώρηση υλικού, αναλυτικού προγράμματος και ύλης για την υλοποίηση 

της δράσης «ΜΠΟΡΩ» ©ΖΩσιμαία Δημόσια Κεντρική ιστορική Βιβλιοθήκη 

Ιωαννίνων- «Βιβλιοθήκη Γνώσης & Συναισθημάτων»,  με στόχο την 

αυτοεκτίμηση και την έκφραση και βελτίωση των θετικών συναισθημάτων, 

από το επιστημονικό προσωπικό του Σταθμού (25/09/2017). 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

5ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση 

Γέφυρες Ανάπτυξης με την Ήπειρο-Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο 

Οικονομίας & Ανάπτυξης. Περιφέρεια Ηπείρου.  

Συμμετοχή στις συνεδρίες και παρέμβαση στην Παράλληλη Πρωινή Συνεδρία 

«Παιδεία, Έρευνα και Οικονομία της Γνώσης»  (Υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, 

Αν. Υπουργός Παιδείας Κ. Φωτάκης) για τη συνδρομή της Ζωσιμαίας 

Βιβλιοθήκης στην περιφερειακή ανάπτυξη, σε θέματα έρευνας και προβολής 

(23-24/10/2017).  

 

 

Ανθοφύτευση  από τους μαθητές του Τμήματος Κηποτεχνίας του 

Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιωαννίνων (συνεχιζόμενο 

πρόγραμμα). 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, ηλικιακής 

κατηγορίας 60+, 

 για την εξάλειψη του αποκλεισμού λόγω ηλικίας  

(από 01-11-2017). 
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Soundtrope Festival 2017 στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική 

Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων. 

Η «μαγική» δύναμη των οπτικών τεχνών και της μουσικής και της 

αφήγησης, aυτοσχεδιαστικό free jazz/experimantal/post rock και 

παραδοσιακή μουσική συνοδεύουν την παρουσίαση του βιβλίου του 

νεοεμφανιζόμενου συγγραφέα Πάνου Παπακώστα  "Ο δρόμος προς 

την τρέλα".  

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

  

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για τους μικρούς μας φίλους. 

Κάθε μέρα μια ιστορία, κατασκευές, παραδοσιακά κάλαντα κλπ. 

(από 04 έως 30-12-2017). 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΑ 

ΤΑΞΙΔΙΑ.  Κεντρική Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση για παιδιά.  

Αφήγηση Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας, 

πολυαισθητικό εργαστήρι, εκπαιδευτικές και 

δημιουργικές δράσεις για παιδιά, μουσική, 

κίνησιολογία. Το έθιμο της Ειρεσιώνης 

(20/12/2017). 
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     ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με την εγγονή του Αη Βασίλη Χιονάτη. 

Από το Παιδικό Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας, του Ελληνορωσικού Συλλόγου       

Ηπείρου «Μάξιμος Γραικός», με την επίσκεψη του  Άι-Βασίλη και της 

εγγονής του, από την παγωμένη Σιβηρία, συνοδεία μουσικής και δώρων!    

    (20/12/2017). 
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VI. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/Σπάνιες 
Συλλογές Αξιοποίηση, Ανάδειξη & 
Διάθεση για νέα χρήση  
 

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

ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καταλογογράφησης παλαίτυπων 

βιβλίων. 

-Ιχνηλάτηση λανθάνοντος χειρογράφου (ΚΩΔΙΚΑ 1) της Ζωσιμαίας 

Βιβλιοθήκης και αλληλογραφία με τις Ecole Pratique des Hautes Etudes- 

Παρίσι, Cambridge University Library, Ηνωμένο Βασίλειο και Columbia 

University, Συλλογή Plimpton , Νέα Υόρκη Αμερική.  

- Österreichische Akademie der Wissenschaften (Αυστριακή Ακαδημία 

Επιστημών), Τμήμα Μεσαιωνικών Ερευνών-Βιέννη. 

- 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. 

-Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας: χειρόγραφα Ζωσιμαίας. 

-Γενικά Αρχεία του Κράτους/Κεντρική Υπηρεσία: δημιουργία Εθνικού 

Ευρετηρίου Αρχείων. 
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-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.  

-Συμμετοχή στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-ΤΑΑΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΓΕΕΘΑ). 

-Επιστημονική τεκμηρίωση και περιγραφή έντυπου υλικού και χειρογράφων. 

-Αναδρομική καταλογογράφηση. 

-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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VII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
-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. 

-Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, Αθήνα. 

-Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα. 

- Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Αθήνα. 

-ΔΙΑΥΛΟΣ Ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις 

- Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων Αθήνα. 

-Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 

Κολίτιδα (European Federation of Crohn's and Colitis' Associations - 

EFCCA)/ Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα 

Ελλάδας. 

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

-Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

-Περιφέρεια Ηπείρου 

-Δήμος Ιωαννιτών. 

-Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, Ιωάννινα. 
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-Terre des Hommes-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (άτυπη εκπαίδευση 

προσφύγων). 

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

-Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

-Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. 

- 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. 

- Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ιωαννίνων. 

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

Ιωάννινα. 

-Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιωαννίνων. 

- Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 

Ιωαννίνων. 

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

ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ), Ιωάννινα. 

-Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα. 
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- Ελληνορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας & Συνεργασίας Ηπείρου «ΜΑΞΙΜΟΣ 

ΓΡΑΙΚΟΣ». 

-Παιδικά Χωριά SOS-Παράρτημα Ιωαννίνων. 

-Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδας-La Leche League Greece/Ομάδα 

Ιωαννίνων 

-Πολιτιστικοί Σύλλογοι νομού Ιωαννίνων. 

-Άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. 
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VIII. Προσωπικό Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης 
Μόνιμο προσωπικό: επτά (07) 

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 

Τόλη Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (δόκιμη) 

 

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου: ένας (01) 

Σφώρος Χρήστος, ΠΕ Διοικητικού 

 

Αποσπασμένοι: ένας (01) 

Ντάτση Παναγιώτα, ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (2016-2017) 

Γεωργίου Γεωργία, ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (2017-2018) 
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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 

 


