


Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (Hellenic
Organization for Company Sport & Health - HOCSH) είναι ένας μη
κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό τη
προαγωγή της υγείας και ευεξίας μέσα από αθλητικές, ψυχαγωγικές
και επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

 Αναγνωρισμένο και ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού 
(European Federation for Company Sport, εν συντομία EFCS) 

 Ιδρυτικό Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού 
(World Federation for Company Sport, εν συντομία WFCS)

 Λειτουργεί υπό την αιγίδα τους κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας 
τεχνογνωσία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και συμμετοχή των Ελληνικών ομάδων 
στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις τους.

HOCSH - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O μοναδικός επίσημα 
αναγνωρισμένος 
οργανισμός από την 
WFCS και EFCS
στην Ελλάδα



Στόχος μας, η 
προαγωγή της υγείας 

και ευεξίας στο 
εργασιακό περιβάλλον

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε γόνιμο έδαφος για 
να ανθίσουν και να αναπτυχθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
από Οργανισμούς, εταιρίες και εργαζόμενους, έτσι ώστε ο 
εργασιακός αθλητισμός να συνεισφέρει ενεργά στην 
εξέλιξη της αθλητικής νοοτροπίας και του πολιτισμού του 
αθλητισμού αναβαθμίζοντας την υγεία και ευεξία των 
εργαζομένων στην Ελλάδα!

HOCSH - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ



Mία παράδοση
έξι δεκαετιών ενώνει την

Ευρώπη και τον κόσμο

Ο HOCSH είναι μέλος της Ευρωπαϊκής (EFCS) και Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (WFCS) που έχουν στόχο 
την ανάπτυξη και προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στο 
εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. 
Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες διοργανώνονται σε 45 χώρες 
συγκεντρώνοντας πάνω από 7500 αθλητές που διαγωνίζονται σε 
περίπου 30 αθλήματα.
Στους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού λαμβάνουν 
μέρος αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον κόσμο!

ΜΕΛΟΣ WFCS / EFCS



Ο HOCSH θα διοργανώσει τους 
Παγκόσμιους Αγώνες 

Εργασιακού Αθλητισμού 
17-21/6/2020 

στην Αθήνα

Τον Ιούνιο του 2017 ανατέθηκε στον  Ελληνικό Οργανισμό  
Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (HOCSH) από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού (WFCS),  η  Διοργάνωση των 3ων

Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού (3nd World Company 
Sport Games) στην Αθήνα από 17 έως 21/06/2020, κατόπιν 
επιτυχούς αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του  έναντι άλλων 
υποψηφίων χωρών.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.athens2020.org

WCSG ATHENS 2020

http://www.athens2020.org/


Ένα πλούσιο καλεντάρι
προσελκύει κάθε χρόνο 

χιλιάδες συμμετοχές

 Eθνικές Δράσεις Εργασιακού Αθλητισμού με κυριότερη 
τους ετήσιους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 

 Συμμετοχή στα διεθνή events με κυριότερους τους Ευρωπαϊκούς 
και Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

HOCSH - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ



HOCSH – KΑΛΕΝΤΑΡΙ 2019

Εθνικά και Διεθνή αθλητικά events



Δηλώστε συμμετοχή στο Business Run, στον 1ο Αγώνα Δρόμου
Eργασιακού Αθλητισμού της Αθήνας!

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε μία μοναδική διαδρομή, στο
Πάρκο Γουδή.»

»

Συνδιοργανωτές: Φορέας Υλοποίησης:



Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης απο-
δεικνύει την πίστη και τη δέσμευση στην ιδέα
του εργασιακού αθλητισμού τόσο από τον
Οργανισμό όσο και για τις εταιρείες και τους
αθλητές τους, συμβάλλοντας παράλληλα
στην ενδυνάμωση του ηθικού των εργα-
ζομένων σε σχέση με το εργασιακό τους
περιβάλλον και στη βελτίωση του εργα-
σιακού κλίματος.

Σχετικά με το Business Run

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (HOCSH) σε
συνδιοργάνωση με το περιοδικό BUSINESS της εταιρίας Direction Business
Network διοργανώνει για πρώτη φορά ένα μοναδικό δρομικό γεγονός στο Πάρκο
Γουδή την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.

ΤΟ BUSINESS RUN



Run

Η θεμελίωση και η εξέλιξη της έννοιας του «ενεργού εργασιακού περιβάλλοντος (active workplace)» δίνουν την ευκαιρία για φυσική 
δραστηριότητα αλλά και κοινωνική διασύνδεση για όλους τους εργαζόμενους με τρόπο εύκολο και προσιτό.

Δίνουμε αξία σε έναν συνειδητά ενεργό τρόπο ζωής και εργασίας όλων των εργαζομένων και ανέργων!

ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ!



Το Πάρκο Γουδή θα φιλοξενήσει τον 1ο Αγώνα Δρόμου Εργασιακού Αθλητισμού σε μια μοναδική
διαδρομή!

H EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Η Εγκατάσταση



Η Διαδρομή



Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση των 
αγώνων των 5km και 10km καθώς και 
την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει 
αναλάβει εταιρία χρονομέτρησης. 

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα θα 
αναρτηθούν άμεσα μετά τον τερματισμό 
και τα επίσημα θα δημοσιευθούν τις 
επόμενες ημέρες του αγώνα.

Run

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς των 5km & 10 km θα παραλάβουν με την άφιξή τους από τη γραμματεία 
της διοργάνωσης το chip χρονομέτρησης με τον αριθμό συμμετοχής τους, όπως επίσης και το welcome
pack με τα αναμνηστικά της διοργάνωσης από τις  08:30 έως τις 10:00 πμ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ CHIP – ΑΡΙΘΜΩΝ – ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η τροφοδοσία στον αγώνα των 5Κ θα γίνει στα 2,5km
Η τροφοδοσία στον αγώνα των 10Κ θα γίνει στα 2,5km - 5km - 7,5km

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Απονομές - Δωροθεσία

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΔΩΡΟΘΕΣΙΑ

• Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες στα 5km και 10km θα απονεμηθούν 
αντίστοιχα κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα θέσης.

• Αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους 
συμμετέχοντες που θα τερματίσουν στον αγώνα των  5km και 10km. 

• Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τεχνικά t-shirts, αριθμός εγγραφής (chip), 
ηλεκτρονική χρονομέτρηση (επίσημος χρόνος και κατάταξη), αναμνηστικό 
μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής.



Οι Συμμετέχοντες

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 Εταιρίες / Οργανισμοί Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα
 Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 Εταιρικές Ομάδες, ήδη υπάρχουσες ή νεοσύστατες
 Ομάδες με εργαζόμενους από διαφορετικές Εταιρείες / Οργανισμούς
 Ελεύθεροι επαγγελματίες
 Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενοι)
 Εταιρικές Ομάδες από το εξωτερικό (Μέλη  της WFCS & EFCS) 

Σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις του HOCSH μπορούν να λάβουν μέρος:



Κόστος Συμμετοχής

• 10,00€ (συμπ. φπα) για τον αγώνα 5km
• 15,00€ (συμπ. φπα) για τον αγώνα 10km

• Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής σε ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας 
τους και εφόσον έχει προηγηθεί η αποστολή της δήλωσης συμμετοχής τους.

• Στις συμμετοχές των ανέργων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ανώτατο 
όριο συμμετοχών το 10% του συνόλου των συμμετεχόντων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Τη δραστηριότητα του Ελληνικού 
Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης 
και Υγείας έχουν διαχρονικά στηρίξει:



Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

PHOTO GALLERY

http://www.hocsh.org/el/photos


Εγγραφές / Επικοινωνία

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας  Δεινοκράτους 87, 11551  τηλ. 2120002527  welcome@hocsh.org  www.hocsh.org

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.hocsh.org

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την διοργάνωση 
και δηλώστε άμεσα συμμετοχή:

εδώ!

Δηλώστε συμμετοχή έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 
2019!
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