
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, που έχω την τιμή να είμαι καθηγητής, δημιουργεί το Παρατηρητήριο 

Δρομικού Κινήματος, καθώς παρατηρείται η αναγκαιότητα τόσο για την καταγραφή 

των δρομικών αγώνων "εκτός σταδίων", όσο για την οργάνωση, τη συμμετοχή, την 

επιχειρηματικότητα, την επιστημονική καταγραφή και υποστήριξή του. 

Κατόπιν έρευνας προκύπτει ότι πραγματοποιούνται περισσότεροι από πεντακόσιοι 

(500) αγώνες  "εκτός σταδίων" με περισσότερους από 500.000 συμμετέχοντες 

ετησίως. 

Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε απαραίτητη η επικοινωνία με συντελεστές 

που θα συμπράξουν με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη λειτουργία του 

Παρατηρητηρίου. Πιο συγκεκριμένα έγινε η επικοινωνία και επιβεβαιώθηκε η 

διάθεση με τους ακόλουθους φορείς, οι οποίοι κρίθηκαν ότι έχουν άμεση εμπλοκή με 

το εγχείρημα αυτό:  

ΓΣΕΒΕΕ, δια του Προέδρου κ. Γεωργίου Καββαθά.  

Δήμος Σπάρτης, δια του Δημάρχου κ. Πέτρου Δούκα. 

Δήμος Μαραθώνα, δια του Δημάρχου κ. Στέργιου Τσίρκα. 

Προκειμένου να τεθούν οι βάσεις του Παρατηρητηρίου Δρομικού Κινήματος, 

προσκαλείστε στην i-Ημερίδα της ίδρυσής του, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στις 11.30 

π.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft teams (παρατίθενται 

οδηγίες εγκατάστασης της Πλατφόρμας). 

Με κάθε τιμή, 

Γεώργιος Σπ. Κυπραίος, 

Καθηγητής ΤΟΔΑ 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 



 

Πρόγραμμα 

11.30: Έναρξη 

11.35: Χαιρετισμός από τον Καθηγητή Γεώργιο Κυπραίο, εντεταλμένο του 

Πανεπιστημίου για το Παρατηρητήριο του Δρομικού Κινήματος 

11.45: Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα  της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και 

Ποιότητας Ζωής,  Αν. Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξόπουλο 

11.55: Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή 

Αθανάσιο Κατσή 

11.05: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιο Καββαθά 

12.15: Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Στέργιο Τσίρκα 

12.25: Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Πέτρο Δούκα 

12.40: Χαιρετισμός από τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Αθανάσιο Δαβάκη 

12.50: Χαιρετισμός από τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Σταύρο Αραχωβίτη 

13.00: Χαιρετισμός από τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Νεοκλή Κρητικό 

13.10: Χαιρετισμός από τον διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, Βουλευτή Ανατολικής Αττικής κ. Βασίλειο Οικονόμου 

13.20: Χαιρετισμούς από εκπροσώπους συλλόγων και διοργανωτών αγώνων δρόμων 

βουνού και αγώνων δρόμων «εκτός σταδίων» 

13.40: Συζήτηση, συμπεράσματα και υπογραφή, Μνημονίου Συνεργασίας του 

Παρατηρητηρίου Δρομικού Κινήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τους: 

Α) Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Β) Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ 

Γ) Δήμαρχο Μαραθώνα 

Δ) Δήμαρχο Σπάρτης 

14.00: Λήξη Ημερίδας  

 

 

 

 

 

 



Οδηγίες για την εγκατάσταση του  

Microsoft Teams 

 

1. Εγκατάσταση του λογισμικού  

Για τη συμμετοχή σας ως εισηγητή θα χρειαστείτε ένα υπολογιστή με Windows 7 ή 

νεώτερα και καμερα με μικρόφωνο. Μπορείτε να συνδεθείτε και με MAC αλλα 

ορισμένες λειτουργίες πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες. Κινητές συσκευές 

(smartphones , tablets) δεν υποστηρίζονται. Η συμμετοχή ως εισηγητής χωρίς τη 

χρήση της εφαρμογής δεν είναι δυνατή. Τα βήματα λοιπόν για να συνδεθείτε 

επιτυχώς είναι τα παρακάτω: 

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Microsoft Teams από το σύνδεσμο: 

https://products.office.com/el-gr/microsoft-teams/download-app 

 

  

https://products.office.com/el-gr/microsoft-teams/download-app
https://products.office.com/el-gr/microsoft-teams/download-app


 

Στη συνέχεια, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, επιλέξτε 

την κατάλληλη έκδοση της εφαρμογής και προχωρήστε στην εγκατάστασή της. 

 

2. Σύνδεση στην πλατφόρμα 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης και εφ’ όσον αυτή ήταν επιτυχής, σας ζητείται να 

συνδεθείτε με το λογαριασμό σας. 

 

Πληκτρολογήστε τη Διεύθυνση εισόδου που σας εχει δοθεί και στη συνέχεια το 

password. 

Εδώ μπορεί να σας ζητηθεί να αλλάξετε το password που σας δόθηκε και να βάλετε 

ένα δικό σας. 

Αφού ανοίξει η εφαρμογή μεταβείτε στο «ημερολόγιο» 



 

 

 

Κάντε κλικ εδώ για 

να συνδεθείτε 

Πατήστε το 

«Συμμετοχή» για 

είσοδο στην Ημερίδα 


