
                                           

                                                                                                                                                            

 Απόφαση αριθµ.  19/2016              

                                                                 

      Στην Κοζάνη σήµερα 09-03-2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  19.00΄ (7.00΄ µ.µ.) 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 143/04-03-2016 πρόσκληση του 

Προέδρου του που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 67 

του Ν. 3852/2010, στο Γραφείο της Βιβλιοθήκης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Κοζάνης µε την επωνυµία «Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Κοζάνης» που ορίστηκε από την αριθµ. 417/18-09-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κοζάνης. 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα έντεκα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου παρόντα βρέθηκαν τα οκτώ, δηλαδή : 

Παρόντες : Απόντες : 

1.∆ηµόπουλος Παναγιώτης,Πρόεδρος ∆Σ 

2.Πτωχούλης Παναγιώτης, Αντ/δρος ∆Σ 

3.Γκουτζηκώστας Γεώργιος, Μέλος ∆Σ 

4.Κοντός Γρηγόριος, Μέλος ∆Σ 

5.Κουτσονάνου Αννίτα, Μέλος ∆Σ 

6.Μαργαρίτη Ελένη, Μέλος ∆Σ 

7.Μεταξάς Κων/νος, Μέλος ∆Σ 

   (αναπληρωµατικός κ. Βουτυρά) 

8.Μόσχος ∆ηµήτριος, Μέλος ∆Σ 

    

1. Ελισσαίου Αναστασία, Μέλος ∆Σ 

2. Μαλούτας Λάζαρος, Μέλος ∆Σ 

3. Παπανικολάου ∆έσποινα, Μέλος ∆Σ 

       Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ∆/ντής Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Κοζάνης Ξενοφών Χατζηστεργιάδης και η υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου Κοζάνης Μαρία Γεωργιάδου.                                             

      Παρέστη επίσης η Προϊσταµένη ∆νσης της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης Κοζάνης Ιωάννα Στεργιοπούλου του Θεοδώρου του κλάδου ΤΕ1 

Βιβλιοθηκονόµων µε βαθµό Β΄ . 

      Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός υπάλληλος της Κοβενταρείου 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Εµµανουήλ Τράγιας του Θωµά του κλάδου ∆Ε1 

∆ιοικητικού µε βαθµό Γ΄ . 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: «Προσλήψεις προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. από την Κ∆ΒΚ»  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6
ο
 θέµα διαβάζει την αριθµ. πρωτ. 2395/26-

01-2016/εγκύκλιο 4/Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε 

θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄ 

βαθµού για το έτος 2016» και αφού θέτει υπόψη των µελών  τις ανάγκες σε 

εξειδικευµένο προσωπικό που προκύπτουν όσον αφορά την λειτουργία της Νέας 

Βιβλιοθήκης και προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να τοποθετηθεί επί του 

θέµατος. 
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Περίληψη Απόσπασµα 

«Προσλήψεις προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. από 

την Κ∆ΒΚ» 

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

Κοζάνης αριθµ. 3/2016 

ΑΔΑ: ΨΗΗ1ΟΕ7Ζ-ΨΞ6



Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε γνώση του Οργανισµού 

Εσωτερικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (ΦΕΚ 2432/Β΄/27-09-2013) και των 

αναγκών σε εξειδικευµένο προσωπικό στο κτίριο της Νέας Βιβλιοθήκης, ύστερα από 

διαλογική συζήτηση οµόφωνα  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.)  µε σειρά προτεραιότητας, για την κάλυψη  αντίστοιχων 

κενών θέσεων του Ο.Ε.Υ. της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ως 

εξής : 

 

1) 1 θέση ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων µε ειδικότητα στη διοίκηση ή στην 

πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στην συντήρηση ή στα παιδαγωγικά ή στην 

ψηφιοποίηση. 

 

2) 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας µε ειδικότητα στη διοίκηση ή στην 

πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στη συντήρηση ή στα παιδαγωγικά ή στην 

ψηφιοποίηση. 

 

3) 1 θέση ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων µε ειδικότητα στη διοίκηση ή στην 

πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στην συντήρηση ή στα παιδαγωγικά ή στην 

ψηφιοποίηση. 

 

4)  1 θέση ΤΕ Πληροφορικής µε ειδικότητα στην ψηφιοποίηση ή στα δίκτυα. 

 

5) 1 θέση ΤΕ ∆ιοικητικών µε ειδικότητα σε εκπαιδευτικά/πολιτισµικά 

θέµατα/Μάνατζµεντ/Μάρκετιγκ. 

 

6) 1 θέση ΤΕ Λογιστών µε ειδικότητα την διαχείριση χρηµατοδοτούµενων 

έργων. 

 

7) 1 θέση ΠΕ Ιστορικών µε ειδικότητα στη Μουσειολογία ή σε 

εκπαιδευτικά/πολιτισµικά προγράµµατα ή στην παλαιογραφία ΠΕ Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε ειδικότητα στη Μουσειολογία. 

 

8)  1 θέση ΤΕ Γραφικών Τεχνών µε ειδικότητα τη συντήρηση χάρτου. 

 

9) 1 θέση ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων µε ειδικότητα στη διοίκηση ή στην 

πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στη συντήρηση ή στα παιδαγωγικά ή στην 

ψηφιοποίηση. 

 

10) 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων µε ειδικότητα στη διοίκηση ή στην 

πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στη συντήρηση ή στα παιδαγωγικά ή στην 

ψηφιοποίηση. 

 

Η δαπάνη µισθοδοσίας των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον 

Προϋπολογισµό της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 2016 και 

για τα επόµενα έτη και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις παραπέρα ενέργειες 
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 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 19/2016. 

 Το παραπάνω Πρακτικό αρ. 3/2016, συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :   

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµόπουλος Παναγιώτης   Πτωχούλης Παναγιώτης Γκουτζηκώστας Γεώργιος 

Κοντός Γρηγόριος 

 

Κουτσονάνου Αννίτα 

Μαργαρίτη Ελένη 

Μεταξάς Κων/νος 

Μόσχος ∆ηµήτριος 

 

                                                                                                                                      

           Ακριβές  Αντίγραφο                                            

                                                                                                                                                                                           

          ∆ηµόπουλος Παναγιώτης 
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