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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣHΣ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  
“COMPANY SOCCER CHAMPIONS LEAGUE 6Χ6” 

 
     O «Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας» (Hellenic Organization for Company 
Sport & Health, εν συντομία HOCSH) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός φορέας με βασικό σκοπό την 
κινητοποίηση στη "δια βίου άσκηση", τη βελτίωση της υγείας & την κοινωνικοποίηση μέσα από 
αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος. 
 Αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρικού Αθλητισμού (EFCS) & λειτουργεί 
υπό την αιγίδα της, εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και συμμετοχή των 
Ελληνικών ομάδων στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις της.    
 Στο πλαίσιο των δράσεών του,  ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας (HOCSH), 
ξεκινάει από 16/3/2020 το “3ο COMPANY SOCCER CHAMPIONS LEAGUE 6Χ6” αποκλειστικά 
για εταιρικές ομάδες. 
Πρόκειται για μία διοργάνωση αποκλειστικά για εργαζόμενους με απώτερο σκοπό την άθληση και 
την ψυχαγωγία μέσα από το αγαπημένο άθλημα του ποδοσφαίρου.  
 Η αθλητική εγκατάσταση που θα διενεργηθεί το τουρνουά «3ο COMPANY SOCCER 
CHAMPIONS LEAGUE 6Χ6» είναι το «Paradise park» βρίσκεται στην περιοχή της 
Μεταμόρφωσης, 12ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.  
 
∆εδομένα: 

 Τουρνουά Ποδοσφαίρου (6Χ6) με δήλωση συμμετοχής έως 11 παίκτες ανά αγώνα από 
αρχικά δηλωθέντες συμμετέχοντες 

 ∆ιάρκεια τουρνουά: 16/3/2020 – 5/6/2020 
 ∆ιάρκεια ημιχρόνου 25 λεπτών με πεντάλεπτο διάλειμμα 
 Ένας αγώνας ανά εβδομάδα, απογευματινές ώρες ∆ευτέρα έως Πέμπτη και στις ώρες 7-10 

μμ.  
 Η δομή του πρωταθλήματος (σε ομίλους) θα εξαρτηθεί από τις συμμετοχές 
 Κόστος διοργάνωσης: 400,00€  πλέον ΦΠΑ 24%   

 
∆ωροθέτηση: 
Έπαθλο νικήτριας ομάδας:  
∆ωρεάν Συμμετοχή στους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν τον  
Οκτώβριο του 2020 
* Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των δώρων με άλλα ίδιας αξίας 
 
 
Παροχές και προδιαγραφές διοργάνωσης που περιλαμβάνονται στην προσφορά: 
 

1. Μετάλλια / Κύπελα 
2. Γραμματειακή υποστήριξη – εξειδικευμένο προσωπικό 
3. Ιατρική κάλυψη 
4. Έμπειρη ∆ιαιτησία (Συντονιστής κος Χρήστος Κολοκυθάς) 
5. Κέρασμα» ομάδων από Pizza Fan & ΒΙΚΟΣ σε επιλεγμένη αγωνιστική 
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Παροχές και προδιαγραφές εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στην προσφορά: 
 
       1.Γήπεδα υψηλών προδιαγραφών (UEFA approved) 

 2.Καινούργιος συνθετικός χλοοτάπητας νέας γενιάς 
       3.Άδεια λειτουργίας από Περιφέρεια Αττικής – Πυροσβεστική υπηρεσία 

 4.Εξαιρετικός φωτισμός 250 LUX 
 5.Αποστάσεις ασφαλείας από την περίφραξη (1,5 μέτρα) 
 6.Σύγχρονα αποδυτήρια (ζεστό νερό, πετσέτες, αφρόλουτρο, ατομικά lockers) 
 7.Φυλασσόμενο δωρεάν parking – 250 θέσεων 

       8. Μπάλες (Adidas ή Nike) – ∆ιακριτικά (σαλιάρες) 
 9. Παπούτσια παροχής - διαθέσιμα (Νο 42, 43, 44, 45) 

 
Ενημερωτικά:  
Τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται : 
Στην ιστοσελίδα και τα social media του HOCSH  
Θα αποστέλλονται με e-mail στη διευθύνσεις των αρχηγών των ομάδων 
 
Για την συμμετοχή, η ομάδα μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης να μας αποστείλει την δήλωση 
συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αθλητών. 
 
                                                                                                                          
Κανόνες διοργάνωσης 
(ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ ΤΟΥΣ). 
 
• Κάθε αθλητής μπορεί να εκπροσωπεί μόνο μία εταιρία ή μία ανεξάρτητη ομάδα. 
• Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί 5x5 της ΕΠΟ. 
• Οι αθλητές της ίδιας ομάδας πρέπει να αγωνίζονται με αθλητικό kit ή t-shirt αγώνα ιδίου 
χρώματος. 
• Η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει μέχρι και 30 αθλητές στο roster της. 
• Κατά την ημέρα του αγώνα θα πρέπει να αποστείλει μέχρι την 13.00μμ την ονομαστική λίστα των 
παικτών που θα λάβουν μέρος στην διοργανώτρια αρχή. ∆εν μπορεί να έχει περισσότερους από 11 
αθλητές σε αυτήν την λίστα. 
• Η κάθε συμμετέχουσα εταιρία έχει το δικαίωμα να εμφανίσει στο roster των 30 αθλητών της έως 
2 αθλητές που δεν ανήκουν στο υπαλληλικό προσωπικό της. Όλοι οι υπόλοιποι αθλητές θα πρέπει 
να ανήκουν στο δυναμικό της εταιρίας.  
• Σε περίπτωση που εταιρία/οργανισμός συμμετέχει με περισσότερες της μίας ομάδων πρέπει να 
συμπληρώσει ονομαστική λίστα για κάθε ομάδα ξεχωριστά.   
• Στο τουρνουά έχει δικαίωμα συμμετοχής οποιοσδήποτε παίχτης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του και αφού προηγουμένως έχει βεβαιωθεί από τον προσωπικό του ιατρό πως η υγεία 
του και η φυσική του κατάσταση του επιτρέπουν να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός αγώνα μίνι 
ποδοσφαίρου. 
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• Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου για να τα προσκομίσουν στην διοργανώτρια του πρωταθλήματος 
εφόσον ζητηθούν 
• Η κάθε ομάδα πρέπει να ορίσει  δύο (2) αρχηγούς για την επικοινωνία της με την επιτροπή 
οργάνωσης των αγώνων. 
• Απαγορεύεται η χρήση ποδοσφαιρικών παπουτσιών με μεγάλες τάπες για την ασφάλεια των 
αθλητών. 
•Σε κάθε αγώνα της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 11 παίκτες. 
• Οι αγώνες θα διεξάγονται με 6 παίκτες ανά ομάδα (5 + 1 τερματοφύλακας). Ελάχιστη παρουσία 
για να ξεκινήσει ένας αγώνας είναι οι 5 παίκτες ανά ομάδα. 
• Το σύστημα βαθμολόγησης είναι: 3 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμός η ισοπαλία και 0 βαθμοί η ήττα. 
o Α’ Φάση ή Φάση ομίλων όπου οι ομάδες παίζουν όλοι με όλους από ένα γύρο. 
o Β’ Φάση ή Προκριματική όπου οι 8 καλύτερες ομάδες της προηγούμενης φάσης ανάλογα με 
την θέση που ολοκλήρωσαν τον όμιλό τους από την Α΄ Φάση αναμετρώνται σε διπλούς αγώνες * 
o Γ’ Φάση ή Ημιτελική Φάση όπου οι νικητές της προκριματικής φάσης αναμετρώνται για μία 
θέση στον Τελικό 
o Τελική Φάση 
• Σε περίπτωση ισοπαλίας στις Φάσεις Β’ Γ’ και Τελική θα εκτελούνται από 5 πέναλτι για την κάθε 
ομάδα. ∆εν υπάρχει παράταση. 
• Μετά το τέλος κάθε αγώνα ο αρχηγός κάθε ομάδας υπογράφει το φύλλο αγώνα και καταγράφει 
τυχόν ένσταση. 
• Η ομάδα που θα υποπέσει σε κακή συμπεριφορά εντός ή εκτός γηπέδου θα αποβάλλεται από το 
τουρνουά. 
• Παίκτης που δεν φοράει παπούτσια τύπου turf θα υποχρεώνεται να δανειστεί από το κέντρο 
παραδίδοντας την ταυτότητά του.  
• Στην διαδικασία των πέναλτι ο τερματοφύλακας ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ο ίδιος  (εκτός και αν συμφωνήσουν 
οι αρχηγοί των ομάδων διαφορετικά) 

*  Η ακριβής κατάρτιση της προκριματικής φάσης εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των 
συμμετεχουσών ομάδων στην διοργάνωση. Με την ολοκλήρωση των συμμετοχών θα 
αποσταλεί πλήρες αγωνιστικό πλάνο από την 1η αγωνιστική μέχρι και τους τελικούς όπου θα 
αποτυπώνονται με ακρίβεια όλες οι φάσεις τις διοργάνωσης. 

     
 
Αουτ 
Το εκτελεί με τα χέρια μόνο ο τερματοφύλακας. Η μπάλα παίζει αφού βγει από την περιοχή. Εάν 
πάρει την μπάλα αντίπαλος μέσα στην περιοχή, επαναλαμβάνεται. Αν την πάρει συμπαίκτης ή το 
κάνει με τα πόδια ο τερματοφύλακας είναι φάουλ στην περιοχή. 
 
 
Corner / Kick-off 
Από κόρνερ μετράει γκόλ . 
 
Πλάγιο άουτ 
Από πλάγιο δεν μετράει το γκολ εκτός και αν η μπάλα έρθει σε επαφή με άλλον παίκτη. Από πλάγιο 
αν η μπάλα βγει κατευθείαν πλάγιο είναι αλλαγή. Αν ο αντίπαλος είναι σε λιγότερο από 5m και 
έρθει σε επαφή (όχι άθελά του) είναι φάουλ, η  μπάλα πρέπει να είναι σταματημένη. 
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Μακρινό Πέναλτι 
Η ομάδα που θα συμπληρώσει έξι (6) κερδισμένα φάουλ ΜΟΝΑ χτυπάει μακρινό πέναλτι για κάθε 
φάουλ που θα κερδίζει. Τα φάουλ μηδενίζονται στο ημίχρονο. Στην παράταση μετράνε τα φάουλ 
του δευτέρου ημιχρόνου. Ο τερματοφύλακας μπορεί να κάτσει στα 5m. 
 
Αποβολή 
Ο παίκτης που αποβάλλεται δεν ξαναπαίζει. Η ομάδα του παίζει με έναν παίκτη λιγότερο για δύο (2) 
λεπτά εκτός και αν δεχθεί γκολ. Οι παίκτες που αποβάλλονται αποχωρούν από τον αγωνιστικό 
χώρο. Η τιμωρία του παίκτη ισχύει στον επόμενο επίσημο αγώνα.  
 
Έναρξη Αγώνα 
Είναι υποχρεωτική η παρουσία στο γήπεδο 15 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε αγώνα. 
Μετά το πέρας 15 λεπτών από την προκαθορισμένη έναρξη κάθε αγώνα, όποια ομάδα δεν 
εμφανισθεί χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας.. 
 
∆ιαιτητής 
Ο διαιτητής σφυρίζει στην έναρξη και την λήξη του ημιχρόνου. Μετά από γκολ το ματς ξαναρχίζει 
όταν οι παίκτες έχουν περάσει την σέντρα. (∆εν απαιτείται σφύριγμα). Στα πέντε (5) φάουλ 
ενημερώνει τον τερματοφύλακα. Πλεονέκτημα δεν υπάρχει ούτε και στο πέναλτι. Μόνο όταν είναι 
σε τετ-α-τετ. 
 
Τερματοφύλακας 
Μπορεί να επιτύχει γκολ με τα χέρια αν η μπάλα έρθει σε επαφή με παίκτη. Μπορεί να κάνει τάκλιν 
μέσα στην περιοχή του εκτός και αν βρει αντίπαλο. Εκτός περιοχής το τάκλιν θεωρείται φάουλ. Αν 
βρει την μπάλα εκτός περιοχής με τα χέρια είναι κόκκινη κάρτα red card (όχι άθελα του). Μέσα 
στην περιοχή μπορεί να έχει κατοχή μόνο τέσσερα (4'') δευτερόλεπτα με χέρια και πόδια. 
 
Χρόνος 
Είκοσι πέντε (25) λεπτά κάθε ημίχρονο. Ο αγώνας τελειώνει με την συμπλήρωση του χρόνου και 
όχι της φάσεως. Το τελευταίο λεπτό του αγώνα είναι καθαρός χρόνος, όταν η διαφορά του σκορ 
είναι ένα γκολ. 
 
 
 
 
Time-Out 
Κάθε ομάδα έχει από ένα time-out σε κάθε ημίχρονο ενός (1) λεπτού το οποίο το ζητάει από το 
διαιτητή και το παίρνει όταν έχει κατοχή της μπάλας (άουτ - κόρνερ - πλάγιο - φάουλ). ∆εν μπορεί 
να το πάρει όταν ο χρόνος είναι λιγότερος από ένα (1) λεπτό. Ο εν λόγω χρόνος δεν αφαιρείται 
από τα 25' 
 
Φάουλ 
Όλα τα φάουλ είναι μονά. Εκτός από τις τεχνικές ποινές. (Τέσσερα (4) δευτερόλεπτα στον 
τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή του). Οι αντίπαλοι πρέπει να είναι 5m από την μπάλα σε πλάγιο 
- φάουλ - κόρνερ. Παίκτης πεσμένος κάτω δεν μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα, είναι φάουλ μονό. 
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Αλλαγές 
Οι αλλαγές γίνονται μόνο από την σέντρα και από την πλευρά των πάγκων. Πρέπει πρώτα να βγει ο 
παίκτης και μετά να μπει η αλλαγή. ∆εν σταματάει το παιχνίδι  (Εκτός τραυματισμού). 
 
Ποινές αθλητών 
Λόγω της ψυχαγωγικής φύσης του τουρνουά ποδοσφαίρου, η σκληρή αγωνιστική και αντιαθλητική 
συμπεριφορά και η δημιουργία εντάσεων θεωρούνται τελείως απαράδεκτες.  
 
Οι εταιρίες και οι αρχηγοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των ποδοσφαιριστών τους 
και δύναται να αποβληθούν από το Πρωτάθλημα, με απόφαση της ∆ιοργανώτριας Αρχής, όταν 
υπάρξει κατ’ εξακολούθηση εξύβριση, βιαιοπραγία ή απόπειρα βιαιοπραγίας και βάναυση 
συμπεριφορά κατά διαιτητού ή αντιπάλου. 
 
Αναφορικά με τις ποινές των παικτών- ομάδων, ισχύουν οι παρακάτω κυρώσεις, με βάση τις 
παρατηρήσεις του διαιτητή στο φύλλο αγώνα: 
 
1.  Ποινή αποβολής μόνο για συγκεκριμένο αγώνα. (Περίπτωση δύο (2) κίτρινων καρτών). 
 
2.Ποινή αποβολής για  τους επόμενους αγώνες. (Παράπτωμα, όπως ανάρμοστη συμπεριφορά κατά 
του διαιτητή, συμπαικτών, αντιπάλων, θεατών και αντιαθλητικό παιχνίδι). 
 
3.Οριστική αποβολή από το τουρνουά. (Περίπτωση βιαιοπραγίας ή ανταπόδοσης, εξύβριση ή 
διακωμώδηση του αθλήματος). 
 
4. Ποινή αφαίρεσης 3ων βαθμών (Α’ Φάση) ή αποκλεισμό (Β’ & Γ’ Φάση) σε περίπτωση που η 
ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο με τον προβλεπόμενο αριθμό αθλητών ενώ έχει 
επιβεβαιώσει την διεξαγωγή του αγώνα.  
 
5. Ποινή αφαίρεσης 3ων βαθμών (Α’ Φάση) ή αποκλεισμό (Β’ & Γ’ Φάση) σε περίπτωση που η 
ομάδα έχει στην σύνθεσή της μη δηλωμένο αθλητή ή αθλητή που ανήκει σε άλλη εταιρία πέρα των 
2 δηλωμένων από την αρχή.           
Η φόρμα εγγραφής βρίσκεται στο website https://hocsh.org/el/events 
Η επικοινωνία με τον υπεύθυνο της διοργάνωσης  θα γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:  

 Τηλεφωνικά. 212- 0002527 
 Ηλεκτρονικά: e-mail: info@hocsh.org 

Οι συμμετέχοντες συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία από τον οργανισμό των προσωπικών 
δεδομένων για την εγγραφή τους  στο Soccer Champions League 2020, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση 
στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι του οργανισμού και  υπάλληλοι του και οι αρμόδιες Αρχές. 
Έχουν ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων τους είναι 
ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ» και έχουν δικαίωμα 
να ενημερωθούν σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων να υποβάλλουν αιτήματα για 
πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική 
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διεύθυνση του οργανισμού, καθώς και να προβούν σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 
 
 

 
Με εκτίμηση 

Πελέκης Χαράλαμπος 
 

Υπ/νος Υλοποίησης ∆ιοργάνωσης 
Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής 

Άθλησης & Υγείας 
 

 
 


