
Πρόταση Χορηγίας 
Παραολυµπιακού Αθλητή



Η Ελένη-Δήµητρα Παντεχάκη γεννήθηκε 
στα Πεζά του Ηρακλείου Κρήτης το 1999.

Επιπλοκές κατά τον τοκετό τής προκάλεσαν 
εγκεφαλική παράλυση µε ποσοστό αναπηρίας 
67% σε όλη τη δεξιά πλευρά του σώµατός 
της. 

Είναι µοναχοπαίδι και οι γονείς της, Νίκος & 
Ρένα Παντεχάκη, τη µεγαλώνουν µε µεγάλη 
στήριξη και αγάπη. 

Σήµερα, έχοντας αποφοιτήσει από κανονικό 
Δηµοτικό αλλά και Γυµνάσιο, η Ελένη φοιτά 
στην 3η τάξη του Λυκείου στο ειδικό ΕΠΑΛ 
Ηρακλείου µε Μ.Ο. ακαδηµαϊκού ελέγχου 
17,5/20. 



Η Ελένη είχε από µικρή πάθος για τα άλογα.

Σε ηλικία 6 ετών ξεκίνησε για πρώτη φορά 
µαθήµατα ιππασίας. Από τότε, η ιππασία 
αποτελεί την κύρια ενασχόλησή της και το 
άθληµα το οποίο υπηρετεί εδώ και 13 χρόνια.

Το 2012, σε ηλικία 13 ετών, απέκτησε την 
Άδεια Ικανότητας Αθλητή, αφού πρώτα έδωσε 
προφορικές, γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. 

Έως σήµερα, είναι µια ενεργή αµαζόνα σε 
αγώνες Ιππασίας τόσο για αρτιµελή, όσο και 
για άτοµα µε αναπηρία. 

Η Ελένη, είναι αθλήτρια στο αγώνισµα 
GRADE II του Παραντρεσάζ, µε πολλές 
αθλητικές επιτυχίες. Είναι η µοναδική 
αθλήτρια της Ελλάδος στο συγκεκριµένο 
αγώνισµα και η µόνη που διεκδικεί 
πρόκριση για την Παραολυµπιάδα του 
2020.



Η Ελένη από την αρχή της ιππικής της 
καριέρας έως και σήµερα είναι αθλήτρια της 
Ιππικής Ακαδηµίας Κρήτης, του 
µεγαλύτερου αθλητικού σωµατείου στην 
Κρήτη, µε περισσότερους από 70 
εγγεγραµµένους αθλητές.

Μαζί µε την προπονήτριά της, Μαριάννα 
Γραµµατικάκη, στοχεύουν ψηλά και 
αγωνίζονται καθηµερινά µε σκοπό τη 
συµµετοχή, αλλά και διάκριση της Ελένης 
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες στο 
Τόκυο το 2020.  



Κατάκτηση Άδειας 
Ικανότητας Αθλητή

2012

1η Θέση,  
Πανελλήνιοι 

Αγώνες για ΑΜΕΑ 
Ολυµπιακό Κέντρο 
Ιππασίας, 
Μαρκόπουλο

2013

6η Θέση,  
Κατηγορία Α3 
Παίδων (Αρτιµελή 

άτοµα) 
Πανελλήνιοι 
Αγώνες Ιππικής 
Δεξιοτεχνίας, 

Ολυµπιακό Κέντρο 
Ιππασίας, 
Μαρκόπουλο

2014

Συµµετοχή σε 
φιλικούς αγώνες 
Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας & 
Σεµινόριο µε τον 
διεθνούς φήµης 
προπονητή Clive 

Milkins

2015

1η θέση            
επί 3 φορές 
στο αγώνισµα 
Παραντρεσάζ σε 
εθνικούς αγώνες 
Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας

2016 
&  

2017

>>ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Η Ελένη, µε το πείσµα της και την αγάπη 
της στα άλογα, στοχεύει σε διάκριση 

στους Παραολυµπιακούς Αγώνες που θα 
γίνουν στο Τόκυο το 2020. 

Ο δρόµος, όµως, είναι µακρύς και οι 
ανάγκες πολλές. 

Για το λόγο 
αυτό, ζητάµε 
την οικονοµική 
σας στήριξη. 



Το παραντρεσάζ είναι το µόνο ιππικό άθληµα της Παραολυµπιάδας.  
Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται βάσει των κανονισµών του Ολυµπιακού 
Αθλήµατος Ιππικής Δεξιοτεχνίας (Dressage). 

Οι αθλητές συµµετέχουν βάσει της αναπηρίας τους σε κορµό, άνω 
και κάτω άκρα και µειωµένη όραση και χωρίζονται σε 5 κατηγορίες: 
GRADE I, GRADE II, GRADE III , GRADE IV, GRADE V. 

Στο GRADE I έχουµε ιππείς και αµαζόνες µε υψηλή αναπηρία, οι 
οποίοι εκτελούν ασκήσεις µόνο στο βάδην (περπάτηµα), ενώ στο 
GRADE V έχουµε αθλητές µε ήπια αναπηρία οι οποίοι εκτελούν 
ιππικές ασκήσεις υψηλού επιπέδου.

Η Παραολυµπιάδα λαµβάνει χώρα 
στην ίδια πόλη µε την κάθε 
Ολυµπιάδα, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 
µετά το τέλος των Ολυµπιακών 
Αγώνων και µπορούν να 
συµµετάσχουν µόνο άτοµα µε 
κινητικές αναπηρίες. 

Συνήθως, ισχύουν οι 
ίδιοι κανονισµοί όπως 
και στα Ολυµπιακά 
αθλήµατα, µε τα άτοµα 
να διαχωρίζονται 
ανάλογα µε την 
αναπηρία τους. 



2019

€45-47.000 €35.000

Συντήρηση 
αλόγου 

& προπόνηση 
αθλητή 

6.000€

4 Αγώνες 
Πρόκρισης

28.000€

Διαχείριση σελίδων 
Social Media

1.000€

Αγορά αλόγου 
Ολυµπιακών 
Προδιαγραφών

10-12.000€

Συντήρηση 
αλόγου 
& προπόνηση 
αθλητή 

6.000€

4 Αγώνες 
Πρόκρισης

28.000€

Διαχείριση σελίδων 
Social Media

1.000€

>> ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΘΛΗΤΗ

2020



>> ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ

Μετονοµασία αλόγου 
µε το όνοµα του 
Μεγάλου Χορηγού

Προβολή Χορηγού στο στίβο 
του Ιππικού Οµίλου, σε όλες 
τις αθλητικές διοργανώσεις

Προβολή Χορηγού στα 
ρούχα του αθλητή, καθώς και 
στα υποσάγµατα του αλόγου

Προβολή Χορηγού στο χώρο 
της Ιππικής Ακαδηµίας και 
αναφορά σε όλες τις 
εκδηλώσεις, συνεντεύξεις & 
εµφανίσεις που αφορούν 
στον αθλητή



Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μαριάννα Γραµµατικάκη 
Τ: +30 6932900855 
Ε: mariannag@gmail.com


