ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ: Προτεραιότητα η προστασία των αθλητριών

ασφαλιστικό συμβόλαιο και συνεργασία με ιατρική ομάδα

Η ερασιτεχνική μορφή λειτουργίας του Αθλητικού Ομίλου Γυναικείου
Ποδοσφαίρου «Πιερίδες Μούσες» δεν σημαίνει πως το σωματείο δεν έχει
οργάνωση και σχεδιασμό επαγγελματικού επιπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου,
αλλά και για την Ακαδημία.

Φέτος το σωματείο κλείνει 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα αθλητικά δρώμενα
της Πιερίας και του γυναικείου ποδοσφαίρου πανελλαδικά. Η μακρόχρονη αυτή
εμπειρία έχει διδάξει πως για να αντέξει ένα ερασιτεχνικό σωματείο στο χρόνο θα
πρέπει να έχει επαγγελματική οργάνωση να υπάρχει αίσθημα υποχρέωσης
προσφοράς μεταξύ διοικούντων και αθλητριών και στον ευαίσθητο τομέα της
υγείας να διασφαλίζεται η αποκατάσταση σε περίπτωση τραυματισμών των
αθλητριών.

Είναι ένα θέμα που πάντα προβλημάτιζε την διοίκηση των Πιερίδων Μουσών και
πάντα έθετε προς κάθε κατεύθυνση (Ε.Π.Σ. και Ε.Π.Ο.) την αναγκαιότητα
ασφαλιστικής κάλυψης των αθλητριών.
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Ενιαίο συλλογικό ασφαλιστικό συμβόλαιο της Ε.Π.Σ. Πιερίας

Η Ε.Π.Σ. Πιερίας ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης
των αθλητών και αθλητριών των ποδοσφαιρικών σωματείων της Πιερίας
προχώρησε φέτος και πρότεινε στα σωματεία ασφαλιστικό συμβόλαιο με πολύ
καλές καλύψεις για τυχόν τραυματισμούς και κακώσεις των αθλητών στη διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου.

Οι «Πιερίδες Μούσες» εξ αρχής το αποδέχτηκαν και το συνυπέγραψαν για τις
αθλήτριες της ομάδας και τα κορίτσια της Ακαδημίας ώστε να εξασφαλίσουν την
καλύτερη δυνατή αποκατάσταση σε περίπτωση τραυματισμού. Δεν έμειναν όμως
μόνο σ αυτό.

Συνεργασία με τον ορθοπεδικό χειρουργό κ. Γεώργιο Κόκκινο

Μετά από διαβούλευση και έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις παροχές του
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ασφαλιστικού συμβολαίου συζήτησαν και συμφώνησαν στη συνεργασία με τον
γνωστό ορθοπεδικό – χειρουργό κ. Γεώργιο Κόκκινο για την ένταξή του στην
ιατρική ομάδα που συνεργάζεται ο Α.Ο.Γ. «Πιερίδες Μούσες».

Ο κ. Κόκκινος έχει μακρόχρονη συνεργασία με αθλητικές ομάδες της Πιερίας, έχει
δική του ιατρική ομάδα και συνεργάζεται με κορυφαίους ορθοπεδικούς χειρουργούς
(ακαδημαϊκούς και ιδιώτες) καθώς και με πολύ γνωστά Ιατρικά Κέντρα κυρίως
στην Θεσσαλία αλλά και τη Θεσσαλονίκη.

Όλες αυτές οι ενέργειες και οι συνεργασίες της διοίκησης των Πιερίδων Μουσών
σκοπό έχουν να εμπνεύσουν αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στις αθλήτριες
και τα κορίτσια της Ακαδημίας καθώς και στους γονείς τους, ώστε όλοι μαζί με
θετική διάθεση και την μέγιστη δυνατή προσπάθεια θα συνεισφέρουν στην Ομάδα
και στην Ακαδημία για να πετύχουν όλους τους στόχους και τα καλύτερα
αποτελέσματα στη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Η προετοιμασία της Ομάδας

Η Ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη το πρόγραμμα προετοιμασίας. Το δυναμικό των
αθλητριών που αποτελεί την φετινή ομάδα συγκροτείται από τον βασικό κορμό
αλλά και νέες παρουσίες. Η σύνθεση αυτή δίνει ελπίδες για ένα σύνολο το οποίο
μετά την εντατική προετοιμασία θα είναι δυνατό και αξιόμαχο, ικανό για θετικά
αποτελέσματα.
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