
Εργασιακός Αθλητισμός 2018 
 

1ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ  
Εργασιακού Αθλητισμού Βόρειας Ελλάδας 

Φορέας υλοποίησης στη Βόρεια Ελλάδα  

Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων 
Atermongroup 
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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 Παγκόσμιας (WFCS) και 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.  
 
Ο HOCSH εκπροσωπεί την Ελλάδα ως συνεργάτης κι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής και της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εταιρικού Αθλητισμού (EFCS & WFCS), συμμετέχοντας μάλιστα στη 
Διοίκησή τους.  
Σύμφωνα με τον HOCSH το 2018 φορέας υλοποίησης των εργασιακών πρωταθλημάτων 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ στη Βόρεια Ελλάδα έχει οριστεί το «Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο 
Ατέρμων». 
 
 
 
 

 



Εργασιακός Αθλητισμός στη Βόρεια Ελλάδα  
Φορέας Υλοποίησης «Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων» 

Αφορά Διοργάνωση 
Πρωταθλημάτων 

Ποδοσφαίρου 5x5 & 
Μπάσκετ 5x5  

Απευθύνεται Εταιρίες & 
Οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται 
στη Βόρεια Ελλάδα 



Τα οφέλη που προκύπτουν από την άσκηση στο εργασιακό περιβάλλον είναι πολλαπλά. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν 
τακτικά σε αθλητικές δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί πως  μειώνουν τις απουσίες τους για λόγους υγείας, μειώνουν τις 
πιθανότητες  ασθένειας, κάτι το οποίο μειώνει το ασφαλιστικό τους κόστος. Ακόμη, είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι 
στο αντικείμενο της εργασίας τους γεγονός το οποίο βοηθά στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων. 
 
Επιπλέον, φαίνεται πως οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν αύξηση της παραγωγικότητας τους, το οποίο συνεπάγεται την 
αύξηση των κερδών της επιχείρησης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.  
 
Σύμφωνα με τον Sephard (1988) η εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων στους εργαζομένους συμβάλλει στη δημιουργία 
ενός καλύτερου κλίματος και συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων και εργοδοτών, στη βελτίωση της «εικόνας/image» της 
επιχείρησης, όχι μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολεί η ίδια, αλλά και σε όλους τους εργαζομένους των εταιριών που 
γνωρίζουν πως η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τέτοιου είδους προγράμματα για τους υπαλλήλους της. Οι εργαζόμενοι 
τείνουν να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία (job satisfaction και με αυτό τον τρόπο η άσκηση συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση του εργασιακού στρες και του άγχους και τη βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων. 
 
Τέλος, η εταιρεία μειώνει το κόστος εκπαίδευσης νέου προσωπικού και παράλληλα αντιμετωπίζει με ευκολία την 
ανεύρεση νέων ικανών υπαλλήλων. 
 

Οφέλη προς του εργαζομένους 

Shephard, R. J. (1988). Sport, leisure and well-being, an ergonomics perspective. Ergonomics, 31: 1501-1517.  
Shephard, R. J. (1989). Current perspectives on the economics of fitness and sport with particular reference to Worksite Programs. Sports Medicine, 7: 286-309. 



Γηπεδικές εγκαταστάσεις  
Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων 

Το Αθλητικό Κέντρο διαθέτει: 
 

Οι αγώνες του ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού 
κέντρου Ατέρμων σε γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα νυχτερινό φωτισμό και αυτόματο 
πότισμα, διαστάσεων 60 x 105 (σκεπαστή κερκίδα), 45 x 105 (σκεπαστή κερκίδα), 45 x 80 
(ανοικτή κερκίδα).  

 
Οι διαστάσεις είναι 22 x 50 μέτρα (αγωνιστικός χώρος 20 x 40 μ.) και το ύψος στις άκρες 
είναι 9 μέτρα και σταδιακά αυξάνεται ως τη μέση που φτάνει τα 13 μέτρα. Το κλειστό 
γυμναστήριο του Α.Σ. «ΑΤΕΡΜΩΝ» συμπληρώνει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
προκειμένου να φιλοξενήσει τις προπονήσεις αλλά και τους αγώνες διάφορων αθλημάτων. 

 
 Αποδυτήρια για τις αγωνιζόμενες ομάδες  

 
Κυλικείο & αναψυκτήριο. 
 

 





.  

Πληροφορίες | Υλοποίηση προγράμματος  
Εργασιακού Αθλητισμού 2018 

Υποχρεώσεις του «Αθλητικού Κέντρου Ατέρμων»  

 Στην εγκατάσταση θα υπάρχει εκπρόσωπος του οργανισμού με 
χαρακτηριστική μπλούζα για αγωνιστικά θέματα όπως φύλλα αγώνος, 
διαχείριση αποτελεσμάτων, αθλητικό υλικό, επικοινωνία με το διοργανωτή  

 Αναλαμβάνει τη διοργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση του 
Πρωταθλήματος  

 Προώθηση της διοργάνωσης στις εταιρίες της περιοχής  

 Κατάρτιση προγράμματος των «Εργασιακών Αγώνων»   

 Γραμματειακή υποστήριξη για το συντονισμό του αγωνιστικού 
προγράμματος κατά την διάρκεια των αγώνων  

 Παροχή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τη διάθεση του απαραίτητου 
αθλητικού υλικού για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος  

 Κάλυψη της επίσημης διαιτησίας, την ιατρική κάλυψη, τα έπαθλα και τα 
μετάλλια των νικητών. 

Σημαντικές ημερομηνίες 
 
Τελετή Έναρξης στο Συνεδριακό Κέντρο Ατέρμων Σάββατο 17 Μαρτίου 
2018  

 
Έναρξη του Πρωταθλήματος Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 | Διάρκεια 
Εργασιακού Πρωταθλήματος 3 μήνες  

 
Ελάχιστη συμμετοχή ομάδων 4 ανά άθλημα  

 
Τα παιχνίδια θα διεξάγονται καθημερινές (Τετάρτη, Πέμπτη & 
Παρασκευή μετά τις 19:00μ.μ και τα Σαββατοκύριακα πρωινά). Επίσης, 
θα διεξάγεται μία αγωνιστική την εβδομάδα για κάθε ομάδα με 
τουλάχιστον 12 αγωνιστικές συνολικά μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος  

 
Οι νικητές της διοργάνωσης θα συμμετέχουν δωρεάν στους 2ους 
Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος 2018-2019.  

 

Κόστος συμμετοχής  
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 500 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) ανά ομάδα με μέγιστο αριθμό παικτών τα 10 άτομα. 
 
 
 



Δηλώσεις συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενες εργασιακές ομάδες Ποδοσφαίρου και 
Μπάσκετ  θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 

28/2/2018 στο παραπάνω τηλέφωνο ή email. 

Επικοινωνία & Δηλώσεις Συμμετοχής 
Εργασιακός Αθλητισμός 2018 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα του 
Εργασιακού Αθλητισμού στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε στη διάθεση σας.  
 
Συντονιστής του Προγράμματος: Αθανάσιος Λάϊος  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Χριστίνα Ρίζου 6949624819  
Ιστοσελίδα: www.atermongroup.gr  
Email: management@atermongroup.gr & sales@atermongroup.gr 
 

 


