
 

 

  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

 



 
Ο Αθλητικός Σύλλογος Τυφλών ¨ΗΦΑΙΣΤΟΣ¨ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 από 

άτομα με προβλήματα όρασης και μη με κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσά τους την 

αγάπη για τον αθλητισμό, σε όλες τις μορφές του και δραστηριοποιείται σε όλο το 

φάσμα του αθλητισμού και πολιτισμού των ατόμων με προβλήματα όρασης. Σκοπός 

του συλλόγου είναι να δώσει την δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα 

άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και άλλες αναπηρίες να έρθουν σε επαφή με 

διάφορα αθλήματα, με στόχο αφενός την απόκτηση μιας καλής φυσικής 

κατάστασης και αφετέρου με την δυνατότητα να φτάσουν έως και τον 

πρωταθλητισμό ξεφεύγοντας από τα στενά όρια του κοινωνικού αποκλεισμού των 

ατόμων με αναπηρίες. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του λειτουργούν τμήματα 

κλασικού αθλητισμού, κολύμβησης, σκακιού, Goalball (Παραολυμπιακό άθλημα για 

άτομα με προβλήματα όρασης). 

 

ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

Ο Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ στεγάζεται σε χώρο ο οποίος του έχει παραχωρηθεί εντός της 

Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης (επί της οδού Βασ. Όλγας 32) και ο οποίος 

περιλαμβάνει χώρο γραφείων και εντευκτήριο καθώς και διπλανός χώρος ο οποίος 

παραμένει αναξιοποίητος καθώς χρήζει ανακαίνισης. 

Η χορηγική συμμετοχή της εταιρίας σας εστιάζεται στη ριζική ανακαίνιση των 

χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως: 

 Γραφεία 

 Αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού και αθλητικού υλικού  

 Εντευκτήριο – σαλόνι 

 Εξοπλισμός – Επίπλωση χώρων  

Η συμμετοχή της εταιρίας σας θα ανέρχεται στο ποσό που απαιτείται για την 

κάλυψη του κόστους ανακαίνισης και το οποίο έπειτα από προσφορές τεχνικών  

γραφείων ανέρχεται σε 15.000 € (ποσό χωρίς ΦΠΑ), και η οποία ήταν η πλέον 

συμφέρουσα. 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ 

 Αναφορά του χορηγού σε δελτία τύπου  

 Αναφορά του χορηγού στην ιστοσελίδα του συλλόγου  

 Ενδυνάμωση και εμπέδωση του κοινωνικού προφίλ του χορηγου 

 Εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές 

 

 

Ο χορηγός αποτελεί τεράστιας σημασίας  σύμμαχο για την ανάπτυξη γενικότερα του 

αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες σήμερα καθώς η έλλειψη χρηματοδότησης 

καθιστά την λειτουργία των κυττάρων του αθλητισμού, των αθλητικών σωματείων, 

δυσχερή. 

Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

και θα χαρούμε να έχουμε και μια προσωπική συνάντηση μαζί σας ώστε να 

εξεταστούν οι προοπτικές χορηγικής συνεργασίας. 

Πληροφορίες για τους αθλητές και τις δράσεις του συλλόγου, μπορείτε να βρείτε 

στο https://sites.google.com/site/astifaistos/.  

 

Για επικοινωνία:  

Τηλ. 2310860622 

        6978432067 (κα. Στέλλα Προσωτσιανιώτου) 

 Φαξ. 2310860642 

e-mail. astifaistos@yahoo.com 

 

Ακολούθεί άποψη των χώρων οι οποίοι θα ανακαινιστούν, όπως είναι σήμερα. 

https://sites.google.com/site/astifaistos/


 

 



 

(Χώρος γραφείων και εντευκτηρίου) 

 

 

 



 

(Εξωτερικός χώρος) 

 

 

 

 



 

(αναξιοποίητος χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως εντευκτήριο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


