


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 στην Αθήνα! 

Από τις 6 τις 10 Οκτωβρίου 2021 5.000 αθλητές και συνοδοί από 
37 χώρες παγκοσμίως, ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να γίνουν 
μέρος των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού!

World Company Sport Games ATHENS 2021

Ο HOCSH διοργάνωσε 
τους 3ους Παγκόσμιους Αγώνες 

Εργασιακού Αθλητισμού 
στην Αθήνα

• Φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Παναθηναϊκό στάδιο
• 13 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
• Ολυμπιακά Venues
• 28 αθλήματα



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



ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 2022-2023



HOCSH - ΔΙΑΔΡΟΜΗ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Τη δραστηριότητα του 
Ελληνικού Οργανισμού 
Εργασιακής Άθλησης 
και Υγείαςέχουν 
διαχρονικά στηρίξει:



»



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



▪ 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)



•Μετάλλια / Κύπελλα
•Γραμματειακή υποστήριξη – εξειδικευμένο προσωπικό
•Ιατρική κάλυψη
•Έμπειρη Διαιτησία (Συντονιστής κος Χρήστος Κολοκυθάς)
•Πέντε (5) γήπεδα Mini ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 
τελευταίας γενιάς
•Διαστάσεις γηπέδων προδιαγραφών UEFA
•Φωτισμός 250 LUX για σωστή ορατότητα
•Απόσταση διαγράμμισης 1,5 μέτρο από την περίφραξη, για 
ασφαλές και άνετο παιχνίδι



•Σύγχρονες εγκαταστάσεις και αποδυτήρια
•Οργανωμένος χώρος καφέ και εστίασης
•Μπάλες εξαιρετικής ποιότητας
•Μόνιμη παρουσία Ιατρικής Βοήθειας
•Γραμματειακή υποστήριξη και έμπειρο 
προσωπικό
•Εύκολη πρόσβαση από Εθνική και Αττική Οδό
•Οργανωμένοι χώροι Café-Bar, Εστίασης και άνετο 
Parking



• 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.

• 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/prokiryxi_diorganosis_company_soccer_champions_league_2022-2023_0_0.pdf


“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 .”



•Συμμετοχή στους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν τον 
Οκτώβριο του 2023
•Συμμετοχή σε ένα από τα Βιωματικά ΣΚ στο Paradise για τα παιδιά των μελών της 
εταιρικής ομάδας
•Δυνατότητα εκπροσώπησης της Ελλάδας στους 24ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 
Εργασιακού Αθλητισμού 14-18/6 στο Μπορντό της Γαλλίας με έκπτωση στην αξία 
συμμετοχής (δεν περιλαμβάνονται τα μεταφορικά και η διαμονή)

• Συμμετοχή στους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν τον 
Οκτώβριο του 2023
• Συμμετοχή σε ένα από τα Βιωματικά ΣΚ στο Paradise για τα παιδιά των μελών της 
εταιρικής ομάδας

* Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των δώρων με άλλα ίδιας αξίας

1η Θέση

2η Θέση



•

•

•



▪ ▪ ▪ ▪

https://hocsh.org/el/events

•

•

https://www.hocsh.org/el/content/company-soccer-champions-league-2022-23
https://www.hocsh.org/sites/default/files/antigrafo_toy_registration_form_company_soccer_champions_league_gr_0.pdf
mailto:members@hocsh.org
mailto:nfo@paradisepark.gr


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

PHOTO GALLERY


