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Αξιότιμοι κύριοι, 

Σας καταθέτω την πρόταση – αίτημα του Συλλόγου « ΙΕΡΑΞ». 

Ο Όμιλος Φιλάθλων Ιδιότυπων Σπόρ «ΙΕΡΑΞ» σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Κέντρο  
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ A.E» έχουν την πρόθεση να εγκαταστήσουν σε χώρο του 
Διαγνωστικού Κέντρου μονάδα Εργομετρίας και Λιπομετρήσεως. Στην Μονάδα αυτή θα 
έχουν την δυνατότητα να κάνουν διαγνωστικές μετρήσεις εκτός από τα μέλη αθλητικών 
Συλλόγων και όλοι οι πολίτες, ΔΩΡΕΑΝ. 

Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων θα δίδονται στους ενδιαφερομένους συμβουλές 
διατροφολογικού ή ιατρικού περιεχομένου, για την επίλυση του προβλήματός τους. Εάν 
θελήσουν να τις ακολουθήσουν με ειδικούς του Κέντρου θα τύχουν ιδιαιτέρας 
μεταχειρίσεως - τιμολογήσεως. 

Για την λειτουργία της Μονάδος απαιτούνται όργανα αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(65.000 € ). 

Αιτούμεθα λοιπόν κύριε Διευθυντά, για την εξεύρεση του ποσού αυτού την δυνατότητα 
εντάξεως της δαπάνης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας σας. 

Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε και εμείς κατ ' ελάχιστον στην εξάλειψη του φαινομένου 
να αφήνουν νεαρά παιδιά την τελευταία τους πνοή στό γήπεδο από ελλειπείς εξετάσεις και 
διάγνωση. Παράλληλα να προλάβουμε κυοφορούμενες ασθένειες προτού αυτές εκδηλωθούν 
και συμβάλλουν με το κόστος της θεραπείας τους στην οικονομική αιμορραγία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Άμεση συνέπεια των ανωτέρω μετρήσεων, σε επίπεδο πολιτών (μη 
αθλουμένων ή μεσηλίκων),είναι η δια των παρεχομένων συμβουλών, βελτίωση του επιπέδου 
υγείας και ποιότητος ζωής και εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν η ένταξή τους σε αθλητικά 
προγράμματα. Τέλος, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθίσταται πλέον δυνατόν να 
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αποφευχθούν μυϊκοί τραυματισμοί αθλητών συνεπεία μη καταλλήλου προπονητικού 
προγράμματος.  

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, δεν ενδιαφέρεται για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αιτηθέντος 
εξοπλισμού Εργομετρίας – Λιπομετρήσεως. Ο εξοπλισμός  δύναται να αποτελεί 
περιουσιακό στοιχείο της  εταιρείας σας. Ωσαύτως δεν ενδιαφέρεται για την λήψη 
χρημάτων ως χορηγία. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία ονομάζεται Serinth (Υπεύθυνος κ. Ασημακόπουλος  τηλ.210 
2693888). Εμείς έχουμε εκπαιδευτεί στην χρήση αυτών των μηχανημάτων και είμαστε 
πεπεισμένοι για την αξιοπιστία τους.  

 

Εάν βρίσκετε την πρότασή μας ενδιαφέρουσα, θα ήταν χαρά μας να έχουμε σύντομα νέα σας. 

Μέχρι τότε παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και 

                                                                                                                                 Διατελούμε  

Τη συμφώνω γνώμη                                                                                 Με εκτίμηση 

του Δ.Σ. «ΙΕΡΑΞ»                                                                 Νέστωρ – Κωνσταντίνος Πλάκας 

Ιωάννης Μεζίνης  

 

 
 
 


