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Για 8η συνεχή τριετία εκλέγεται πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων «Σχεδία» (πρώην Συμβουλευτικού
Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών) ο Στέφανος Τζιμογιάννης.

Πρόκειται για μια αναγνώριση του έργου που έχει προσφέρει ανιδιοτελώς τα τελευταία 20
και πλέον χρόνια, ο γνωστός Γιαννιώτης οικονομολόγος, αφού συνεχίζει να βρίσκεται στο
τιμόνι ενός οργανισμού που πρώτος ιδρύθηκε στον τομέα αυτόν πριν από 2,5 δεκαετίες,
οδηγώντας και άλλες περιοχές να μιμηθούν το μοντέλο της συμβουλευτικής υποστήριξης
και παρέμβασης. Ο Στέφανος Τζιμογιάννης σήμερα, βρίσκεται στην ηγεσία και του δικτύου
των κέντρων πρόληψης ανά την επικράτεια και δίνει έναν αγώνα για να μην αλλάξει το
μοντέλο λειτουργίας με τη μορφή των Αστικών Εταιρειών, αυτών των Κέντρων, κόντρα σε
συμφέροντα και τις αβέβαιες πολιτικές βουλές των κυβερνώντων...

Την Τετάρτη, συνήλθε σε ολομέλεια η Γενική Συνέλευση των φορέων της Αστικής Εταιρείας
με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Νομού Ιωαννίνων «Σχεδία», η οποία ενέκρινε ομόφωνα το διοικητικό, οικονομικό και
επιστημονικό απολογισμό της τριετίας 2015-2018.
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Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη
απόφασή της. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τζιμογιάννης Στέφανος (εκπρόσωπος Δήμου Ιωαννιτών).

Αντιπρόεδρος: Γιαννακάκης Ιωάννης (εκπρόσωπος Περιφέρειας Ηπείρου).

Γενικός Γραμματέας: Ζήνδρος Βασίλειος (εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π/θμιας
Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων).

Οικονομικός Επόπτης: Κατσαράκη Μαρία (εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων).

Μέλη: Αρχιμανδρίτης π. Ντέτσικας Εφραίμ (εκπρόσωπος Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων),
Σιόντη-Ευταξία Αλεξάνδρα (εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων), Γκόντα Σοφία
(εκπρόσωπος εργαζομένων Κέντρου Πρόληψης).

Δήλωση Τζιμογιάννη

Με αφορμή την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου, για 8η συνεχή τριετία, ο Στέφανος
Τζιμογιάννης σημειώνει σε δήλωσή του: «24 χρόνια τώρα το Κέντρο Πρόληψης με συνέπεια
και σοβαρότητα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα του
Νομού Ιωαννίνων και θα συνεχίσει να τις προσφέρει πέραν της πρόληψης της χρήσης των
εξαρτησιογόνων ουσιών, στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κ.λπ.)
που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχουν σκοπό την περαιτέρω
ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας».

Ο κ. Τζιμογιάννης ορίζει και τους στόχους της επόμενης τριετίας, τονίζοντας πως ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί από τη νέα διοίκηση στην ενίσχυση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής,
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στήριξης της οικογένειας μέσω
των ομάδων γονέων και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων μέσω
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των προγραμμάτων στη σχολική κοινότητα.

Όπως όλα τα προηγούμενα έτη και τη νέα τριετία όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης
θα παρέχονται δωρεάν από επιστημονικό προσωπικό σε εθελοντικά προσερχόμενους
πολίτες, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου,
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, ιδεολογίας, θρησκείας, κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ.
Τζιμογιάννης.
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