


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



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: 
 View website:www.athens2020.org
 View bulletin 2020: https: εδώ

WCSG ATHENS 2020

Ο HOCSH θα διοργανώσει τους 
Παγκόσμιους

Αγώνες Εργασιακού 
Αθλητισμού 17-21/6/2020 

στην Αθήνα

http://www.athens2020.org/
https://www.athens2020.org/sites/default/files/pdf/Athens-2020-Bulletin-1.pdf


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



Οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού πραγματοποιούνται
αδιάλειπτα ετησίως από το 2012 έως και σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας και στις εγκαταστάσεις στο Άλσος Βεϊκου και του
Ολυμπιακού Κέντρου στο Γαλάτσι.

• Αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αθλητική συνάντηση για
εργαζόμενους.

• Στη διοργάνωση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1000
εργαζόμενοι από εταιρίες και οργανισμούς της χώρας.

• Πραγματοποιούνται πάνω από 500 αγώνες σε 11 διαφορετικά
αθλήματα.

Οι Εθνικοί Αγώνες

ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟYΣ ΑΓΩΝΕΣ



2012 20172013 2014 2015 2016

Όλα αυτά τα χρόνια κύριο μέλημά μας είναι η εξέλιξη του Εργασιακού Αθλητισμού
μέσα από άρτια Αθλητικά Events. Διοργανώνουμε Αγώνες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις,

δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συμμετέχοντες! 

2018 2019

HOCSH - ΔΙΑΔΡΟΜΗ



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Εταιρίες που συμμετέχουν διαχρονικά



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



HOCSH – KΑΛΕΝΤΑΡΙ 2019-2020

Εθνικά και Διεθνή αθλητικά events



Χορηγός Επικοινωνίας:Φορέας Υλοποίησης:

Αθλητική Εγκατάσταση:

Διοργάνωση:

Ένα συναρπαστικό τουρνουά

για εταιρικές ομάδες!

Δηλώστε συμμετοχή και διεκδικήστε με την ομάδα σας free pass 
για τους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού!»



ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Πρόκειται για μία 
διοργάνωση αποκλειστικά 
για εργαζόμενους, λάτρεις 
του αθλήματος του 
ποδοσφαίρου,  με απώτερο 
σκοπό την άθληση και την 
ψυχαγωγία!

Σχετικά με τη Διοργάνωση



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

Σχετικά με τη Διοργάνωση

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ



Σχετικά με τη Διοργάνωση

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Διασφαλίζουμε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον!
• Κατά την διάρκεια των αγώνων στις εγκαταστάσεις

Θα παρευρίσκεται ιατρός για την παροχή Α’ Βοηθειών.
Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Γραμματειακή υποστήριξη
• ‘Εμπειρη διαιτησία( Συντονιστής κος. Χρήστος Κολοκυθάς).



12ο χιλ. Εθνικής οδού 
Αθηνών - Λαμίας, κόμβος 

Mεταμόρφωσης

Μεταμορφώσεως & Αγίας 
Σωτήρας

Αχαρνές 136 71

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχετικά με την Εγκατάσταση

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις πλήρεις εγκαταστάσεις
του Paradise Park στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και
περιλαμβάνει:
• Γήπεδα υψηλών προδιαγραφών (UEFA approved)
• Άδεια λειτουργίας από Περιφέρεια Αττικής – Πυροσβεστική

υπηρεσία
• Καινούργιος συνθετικός χλοοτάπητας νέας γενιάς
• Εξαιρετικός φωτισμός 250 LUX
• Σύγχρονα αποδυτήρια (ζεστό νερό, πετσέτες, αφρόλουτρο,

ατομικά lockers)
• Φυλασσόμενο δωρεάν parking – 250 θέσεων
• Μπάλες (Adidas ή Nike)

http://www.paradisepark.gr/


Αγωνιστικό Σκέλος

• Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί 5χ5 της ΕΠΟ.
• 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.
• Σε κάθε αγώνα της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 11 παίκτες.
• Οι αθλητές της ίδιας ομάδας πρέπει να αγωνίζονται με αθλητικό kit ή t-shirt αγώνα ιδίου χρώματος.
• Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει μέχρι και 30 αθλητές στο roster της.

Αναλυτικά δείτε εδώ την προκήρυξη του τουρνουά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

• Α’ Φάση ή φάση ομίλων όπου οι ομάδες παίζουν όλοι με όλους από ένα
γύρο.

• Β’ Φάση ή Προκριματική όπου οι 8 καλύτερες ομάδες της προηγούμενης
φάσης ανάλογα με τη θέση που ολοκλήρωσαν τον όμιλό τους από τη Α’
φάση αναμετρώνται σε διπλούς αγώνες.

• Γ’ Φάση ή Ημιτελική φάση όπου οι νικητές της προκριματικής φάσης
αναμετρώνται για μια θέση στον τελικό.

• Τελική φάση

https://www.hocsh.org/sites/default/files/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%84%CE%84Company%20Soccer%20Champions%20League%202020%27%27_0_0_0.pdf


Σχετικά με το Company Soccer Champions League 2019

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο αρχηγός της  ομάδας “SEAGULL” του περσινού πρωταθλήματος δήλωσε: 

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε ένα τουρνουά μαζί με άλλες 
καταξιωμένες εταιρίες, από πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Κύριος σκοπός μας ήταν να καταφέρουμε να 
εντάξουμε την άθληση στην εργασιακή μας καθημερινότητα, να ενισχύσουμε τους συναδελφικούς δεσμούς, 
προάγοντας την ομαδικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι .”



ΔΩΡΟΘΕΣΙΑ

• Έπαθλο νικήτριας ομάδας: Δωρεάν Συμμετοχή στους Εθνικούς Αγώνες 
Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν τον  Οκτώβριο του 2020

• Μετάλλια και κύπελα στις 3 πρώτες ομάδες

• <<Κέρασμα>> των ομάδων από PIZZA FΑΝ & Βίκος σε επιλεγμένη 
αγωνιστική

Δωροθεσία



ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Κόστος συμμετοχής 400€ πλέον ΦΠΑ ανά ομάδα

Κόστος συμμετοχής



Εγγραφές / Επικοινωνία

Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας  Δεινοκράτους 87, 11521  τηλ. 2120002527  welcome@hocsh.org  www.hocsh.org

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://hocsh.org/el/events
Ενημερωθείτε αναλυτικά για την διοργάνωση και δηλώστε άμεσα συμμετοχή εδώ!

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

https://hocsh.org/el/events
https://www.hocsh.org/sites/default/files/Soccer%206x6-Registration%20Form-gr-2020_0.pdf


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

PHOTO GALLERY

https://hocsh.org/el/photos
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