Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
Βορείου Ελλάδος για την Κυστική Ίνωση

Θεσσαλονίκη 12-7-2012

Ανακοίνωση
Αγαπητά μέλη του συλλόγου ,

1. Σας ανακοινώνουμε με χαρά το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, που
εκλέχτηκε τον Απρίλιο:
 Πρόεδρος : Ραγκαβής Ιωάννης
 Αντιπρόεδρος : Θεοδωράκης Κωνσταντίνος
 Γραμματέας : Ραβανίδης Γεώργιος
 Ταμίας : Κατσάνος Δημήτρης
 Μέλος : Τελιανίδου Ελένη
2. Το νέο διοικητικό συμβούλιο ευελπιστεί να αγωνιστεί για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι γονείς- οικογένειες των παιδιών με κυστική ίνωση.
3. Στα πλαίσια αυτά, μετά από συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μας διατέθηκε η χρήση του
αμφιθεάτρου της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής για τις συναντήσεις μας, όπως επίσης
και η γραμματεία της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής, για την αλληλογραφία και
επικοινωνία μας.
4. Η Διεύθυνση επικοινωνίας και αλληλογραφίας θα είναι η εξής:
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Βορείου Ελλάδος για την Κυστική Ίνωση
3η Παιδιατρική Κλινική
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντινουπόλεως 49
54642 - Θεσσαλονίκη
5. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (www.pd3.gr ), θα φιλοξενείται ο Σύλλογός μας. Εκεί,
θα πληροφορείστε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.
6. Με την παραπάνω ευγενική προσφορά του Διοικητή του Ιπποκράτειου Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καταφέραμε να εξοικονομήσουμε το ποσό των 1.800
euro το χρόνο, που αφορούσε τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου.

7. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε σε προσωπικό επίπεδο μαζί μας
τηλεφωνικά, ή ηλεκτρονικά:

Ραγκαβής Ιωάννης
Ραβανίδης Γεώργιος
Κατσάνος Δημήτρης
Θεοδωράκης Κωνσταντίνος

6972937946
6973454621
6974447493
6984228245

ragkavis@hotmail.com
ravanidis_g@yahoo.gr
tilera@ath.forthnet.gr

8. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί σε όλους, ότι λόγω και της οικονομικής
δυσκολίας, η συνδρομή των μελών ορίζεται σε 15 ευρώ ετησίως και μπορεί να
κατατεθεί στο λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου με αριθμό
00089646409-1 .
9. Το διοικητικό συμβούλιο καλεί τα μέλη (γονείς και κηδεμόνες) να προσφέρουν τη
βοήθειά τους προς το σύλλογο, με όποιο τρόπο μπορούν για να βελτιώσουμε τις
συνθήκες αντιμετώπισης της Κυστικής Ίνωσης στη Βόρεια Ελλάδα .

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο:


Ραγκαβής Ιωάννης



Θεοδωράκης Κωνσταντίνος



Ραβανίδης Γεώργιος



Κατσάνος Δημήτρης



Τελιανίδου Ελένη

