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Ο Σπύρος Καραβούλης, 
Πρόεδρος Οργανωτικής 
Επιτροπής των Παγκόσμιων 
Αγώνων Εργασιακού 
Αθλητισμού 2020, μας 
μιλάει για τη σημαντική αυτή 
διοργάνωση, που έρχεται 
στη χώρα μας, καθώς και 
για τον Ελληνικό Οργανισμό 
Εργασιακής Άθλησης και 
Υγείας (HOCSH).

Με τι όραμα ξεκίνησε ο Οργανισμός 
Εργασιακής  Άθλησης και Υγείας;
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής 
Άθλησης και Υγείας (HOCSH) λειτουργεί 
από το 2011 ως το μόνο αναγνωρισμένο μέ-
λος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού 
στην Ελλάδα. Το όραμα του Οργανισμού 
είναι να δημιουργήσει γόνιμο έδαφος, 
για να ανθίσουν και να αναπτυχθούν 
πρωτοβουλίες, έτσι ώστε ο εργασιακός 
αθλητισμός να συνεισφέρει ενεργά στην 
εξέλιξη της αθλητικής νοοτροπίας, ανα-
βαθμίζοντας την υγεία και ευεξία των ερ-
γαζομένων στην Ελλάδα. Ο Εργασιακός 
Αθλητισμός είναι δείγμα ενεργού εργα-
σιακού περιβάλλοντος, αφού διατηρεί και 
προάγει τη δυναμική της ομάδας.

Μπορείτε να μας κάνετε έναν απολογι-
σμό με τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα;
Κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών λειτουρ-
γίας μας, ο οργανισμός ακολούθησε μια 
εντυπωσιακή πορεία. Κάθε Οκτώβριο, 
διοργανώνουμε τους Εθνικούς Αγώνες 
Εργασιακού Αθλητισμού, με τουλάχι-
στον 1.000 αθλητές να συμμετέχουν και 
περισσότερες από 35 εταιρείες και οργανι-
σμούς να υποστηρίζουν το event. Κατά τη 
διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται οι 
Αγώνες Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονί-
κη καθώς και πρωταθλήματα ποδοσφαί-
ρου, μπάσκετ, business run κ.ά.

Μεγάλο στοίχημα είναι η διοργάνωση 
των Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακής  
Άθλησης 2020 από τον Ελληνικό Οργα-
νισμό Εργασιακής  Άθλησης και Υγείας. 
Δώστε μας κάποια στοιχεία για το μέγε-
θος του εγχειρήματος και τις προκλή-
σεις που «κρύβει» η διοργάνωσή του; 
Τον Ιούνιο του 2017, ανατέθηκε στον Ελ-
ληνικό Οργανισμό από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού η 
Διοργάνωση των 3ων Παγκόσμιων Αγώ-
νων Εργασιακού Αθλητισμού, κατόπιν 
επιτυχούς αξιολόγησης της υποψηφιότη-
τάς του έναντι άλλων υποψηφίων χωρών.

Στην ουσία, στον HOCSH ανατέθηκε η 
τρίτη μεγαλύτερη διοργάνωση πολλα-
πλών αθλημάτων στην Αθήνα, μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και τα 
Special Olympics του 2011. Η τελετή 
έναρξης θα διεξαχθεί στο ιστορικό Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η τελετή λήξης 
στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμνα-
στικού Συλλόγου Αθηνών, που θα χρη-
σιμοποιηθεί και ως κέντρο εγγραφών και 
εκδηλώσεων. 
Η κεντρική αθλητική εγκατάσταση της δι-
οργάνωσης θα είναι το Ολυμπιακό Αθλη-
τικό Κέντρο Αθηνών. 
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες αποτελούν για τον 
Οργανισμό μια πρόκληση που υπερήφανα 
έχουμε αναλάβει, ενώ μια ομάδα ικανών 
και εξειδικευμένων στελεχών εργάζεται 
με ζήλο για την επιτυχέστερη οργάνωση 
και προετοιμασία.

Ποιοι είναι αρωγοί σας σε αυτό;
Τη διοργάνωση έχουν θέσει υπό την αι-
γίδα τους και στηρίζουν το Υπουργείο 
Τουρισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος 
Αθηναίων κ.ά. Η αμέριστη στήριξη της 
Πολιτείας είναι προϋπόθεση για την επι-
τυχία μεγάλων διοργανώσεων. 

Η συμμετοχή αθλητών είναι ικανοποι-
ητική;
Η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει ένα 
στοιχείο που θεωρείται μοναδικό, αφού 
περιμένουμε να προσελκύσει περισσό-
τερους από 5.000 αθλητές. Και είμαστε 
αισιόδοξοι ότι ο αριθμός αυτός μπορεί 
να ανεβεί ακόμα περισσότερο σε έναν 
τουριστικό προορισμό όπως είναι η χώρα 
μας, παίρνοντας ως παράδειγμα τους πρό-
σφατους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που πραγ-

ματοποιήθηκαν στο Σάλτσμπουργκ της 
Αυστρίας, στους οποίους οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν τις 7.000.

Σε σύγκριση με τις χώρες του εξωτερι-
κού, πώς είναι η Ελλάδα στο κομμάτι 
του εργασιακού αθλητισμού;
Ο ΕΑ στην Ευρώπη έχει μια παράδοση 
πολλών δεκαετιών, έχοντας κατορθώσει 
να πετύχει πραγματική αφοσίωση των 
εταιρειών και κινητοποίηση των εργαζο-
μένων τους. Στην Ελλάδα έχουμε συμ-
μάχους μας εταιρείες με αναπτυγμένη 
κουλτούρα εταιρικής υπευθυνότητας, 
που υποστηρίζουν διαχρονικά τις δράσεις 
μας, παρακινώντας τους εργαζομένους 
τους να συμμετέχουν στις διοργανώσεις 
του Οργανισμού, όπως οι: ΑΒ Βασιλό-

πουλος,  Όμιλος Foulris, Ελληνικά Πε-
τρέλαια, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία, Lamda Development, Δ. 
Μασούτης Α.Ε., Apivita, TÜV Austria 
Hellas M. ΕΠΕ, Arkas Hellas S.A, Mednet 
International, Δελτα Τρόφιμα Α.Ε., 
Avis, CMM Latsco και πολλές άλλες.

Σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο συμ-
βάλλουν οι χορηγοί στην υλοποίηση 
των διοργανώσεων;
Χρειάζεται να σημειωθεί πως από την 
ίδρυση του Οργανισμού έως σήμερα, οι 
διοργανώσεις είναι αυτοχρηματοδοτού-
μενες. Ωστόσο, οι χορηγοί μας είναι πολύ 
σημαντικοί, αφού η στήριξή τους αποτε-
λεί απόδειξη μιας αναπτυγμένης πολιτι-
σμικής εταιρικής κουλτούρας. Η κοινωνία 
μας αναμένει από τις εταιρείες της χώρας 
μας να αναλάβουν ενεργή δράση, για να 
στηρίξουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό 
και να προβάλουν επωφελείς θεσμούς και 
εκδηλώσεις.
Οι χορηγοί μπορούν να προσφέρουν τόσο 
σε προϊόντα και υπηρεσίες, όσο σε οικο-
νομική στήριξη, συμβάλλοντας, για πα-
ράδειγμα, σε μία άρτια Τελετή  Έναρξης 
των Αγώνων. Σημαντικοί είναι, επίσης, οι 
χορηγοί που συνεισφέρουν στην επικοι-
νωνία και προβολή των διοργανώσεων. 
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλη-
τισμού θα αποτελέσουν μια σπάνια ευκαι-
ρία για απευθείας προβολή σε κορυφαίες 
εταιρείες και οργανισμούς ανά τον κόσμο, 
ενώ θα υπάρχει μόνιμη προβολή σε όλο 
το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό μέσα 
από τα κανάλια της διοργάνωσης. Είμα-
στε πολύ περήφανοι που ήδη σπουδαίες 
εταιρείες, όπως η Aegean, η Intersport 
και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, συμβάλ-
λουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Σπύρος Καραβούλης 
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Υπερήφανοι που αναλάβαμε την πρόκληση  
των Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2020

Καλύπτουν τις προτιμήσεις, τις 
ανάγκες και τις αθλητικές ικανότητες 
όλων των συμμετεχόντων.

2 φαντασμαγορικές
τελετές και 3 εορταστικές 
εκδηλώσεις.

Οι περισσότερες από τις οποίες 
είναι ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ. 
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