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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τρίπολη   15 – 03 – 2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ……….

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ναυπλίου 57           
Ταχυδρομικός Κώδικας: 221 32 Τρίπολη                 
Πληροφορίες: Θ. Ασσιούρας                                
Τηλέφωνο: 2713610124                                  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athlitismos@arcadia.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης μοτοσυκλετών σε ειδική αθλητική 
εγκατάσταση ομάδας Ζ2, στο αθλητικό σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

1.2. Του Π.Δ.131/2010 (ΦΕΚ 224 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ.109829/28-07-2021 (ΦΕΚ 3833 Β’/17-08-2021) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

1.3. Του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει καθώς και τα άρθρα 56, 56Α, 56Β, 56Γ, 56Δ, 56Ε του Τμήματος Α’ 
«Ερασιτεχνικός Αθλητισμός» του ιδίου νόμου.

1.4. Του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων 38404/18-08-2009 (ΦΕΚ 1780 Β’) 
«Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων.»

1.5. Της Κ.Υ.Α.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/04-10-2017 (ΦΕΚ 3568 Β’) 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 … του ν.4479/2017 
(Α’ 94).», όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 20 «Άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.»

1.6. Της υπ’αριθμ.5585876/27822/3786/867/29-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ) Εγκυκλίου 2 του 
Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων – ν.4479/2017 (Α’ 94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α’ 121) και 
άλλες διατάξεις»».

1.7. Της υπ’αριθμ.οικ.224037/18-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΞΣ4653Π4-1Υ3) Εγκυκλίου του Τμήματος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια 
λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων της ομάδας Ζ1.». 

1.8. Της  κείμενης νομοθεσίας, των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και των πράξεων Νομοθετικού 
περιεχομένου όπως εκάστοτε ισχύουν για τον Covid-19.

1.9. Του Νόμου 4982/15-10-2022 (ΦΕΚ 195 Α’) «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των 
Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων 
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης.» και ειδικότερα το άρθρο 82 «Ρύθμιση δικαιωμάτων για τα αθλητικά 
σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν.4714/2020 έως την 23η.10.2022» 
και το άρθρο 83 «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αθλητική 
διοργάνωση – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 8 του ν.2725/1999».
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1.10. Την εγκύκλιο με Α.Π.:οικ.510652/20-10-2022 (ΑΔΑ:6ΕΜ44653Π4-ΖΣ1) της Διεύθυνσης 

Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής 
συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – 
Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022».

1.11. Του Νόμου 5025/24-02-2023 (ΦΕΚ 42 Α’) «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου 
του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας.»          

2. Τη με Α.Π.:82771/13-03-2023 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής 
συνάντησης – αγώνων μοτοσυκλέτας, με την ονομασία «1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO 2023» και «1ος ΑΓΩΝΑΣ ENDURO ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2023», στις 1 - 2 Απριλίου 2023, σε ειδική αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2, για την οποία δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας και για την οποία υποβλήθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
2.1. Τα υπ’αριθμ.038/2023/07-03-2023 και 040/2023/13-03-2023 έγγραφα της Αθλητικής 

Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) με θέμα «Έγκριση διεξαγωγής 
αγώνα» και «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» αντίστοιχα, με τα οποία 

2.1.1. εγκρίνει τους παραπάνω αναφερόμενους αγώνες,
2.1.2. βεβαιώνει για την καταλληλότητα και την ασφάλεια όλων των χώρων τέλεσης των 

συγκεκριμένων αγώνων,
2.1.3. βεβαιώνει ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της,
2.1.4. αναφέρει ότι οι αναφερόμενοι αγώνες διεξάγονται εφόσον ο διοργανωτής μεριμνήσει 

και λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που υποδεικνύονται από την ομοσπονδία.
2.2. Το υπ’αριθμ.118051/10-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε.Λακωνίας – Δασαρχείο 

Σπάρτης με θέμα «Απάντηση σε αίτηση.», με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την αναφερόμενη 
διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε προσωρινή αθλητική εγκατάσταση στις περιοχές 
Τ.Κ.Σελλασίας και Βασσαρά Λακωνίας.

2.3. Την από 10-03-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 το ν.1599/1986) του Αθανασίου Λυκούση του 
Σαράντου, νομίμου εκπροσώπου του αθλητικού σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», που διοργανώνει τους παραπάνω 
αναφερόμενους αγώνες, στην οποία δηλώνει ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι 
κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και λειτουργία των χώρων που θα 
διεξαχθεί η παραπάνω αναφερόμενη αθλητική συνάντηση.

2.4. Το υπ’αριθμ.7233/13-03-2023 έγγραφο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) με θέμα «Απάντηση σε αίτημα», με το οποίο ενημερώνει το Αθλητικό 
Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Σπάρτης (Α.Μ.Ο.Σ.) ότι η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου (Μ.Δ.Π.Π.Ν.Π.) του ΟΦΥΠΕΚΑ, δε φέρει αντίρρηση για την 
πραγματοποίηση των αναφερόμενων αγώνων, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 και 2 
Απριλίου του 2023 στις περιοχές Τ.Κ.Σελλασίας και Βασσαρά Λακωνίας.

2.5. Την Προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2023 της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. με την 
οποία προκηρύσσει για το έτος 2023 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO και τα Κύπελλα 
ENDURO Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.

2.6. Τον ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Κυπέλλου ENDURO 2023 της 
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες διεξαγωγής των αγώνων.

2.7. Τη χαρτογράφηση της διαδρομής.
2.8. Την εμφάνιση του αθλητικού σωματείου στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. – ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση – Εγγεγραμμένα σωματεία «https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-
somateia?eggegrammeno_2023=All&kodikos_gga=%CF%86%CF%8762&name=&omospondia
=&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE
%BB%CF%84%CF%81%CE%BF», με Κωδικό ΓΓΑ: ΦΧ62, την Επωνυμία σωματείου: 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Α.Μ.Ο.Σ.) και Ημερομηνία 
εγγραφής/επανεγγραφής: 24/10/2022, για την εγγραφή του σωματείου στο «Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’ 148).

https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?eggegrammeno_2023=All&kodikos_gga=%CF%86%CF%8762&name=&omospondia=&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF
https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?eggegrammeno_2023=All&kodikos_gga=%CF%86%CF%8762&name=&omospondia=&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF
https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?eggegrammeno_2023=All&kodikos_gga=%CF%86%CF%8762&name=&omospondia=&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF
https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?eggegrammeno_2023=All&kodikos_gga=%CF%86%CF%8762&name=&omospondia=&athlima=All&perifereia=All&perifereiaki_enotita=All&dimos=All&op=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF
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3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και αναφέρονται στο υπό-

στοιχείο (2) του σκεπτικού της παρούσης, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης σε ειδική αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2 για την οποία δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 56Β παρ.2 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 
Α’), όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης - αγώνων μοτοσυκλετών με την ονομασία «1ος 
ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO 2023» και «1ος ΑΓΩΝΑΣ ENDURO 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023», σε ειδική αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2, στο φορέα 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», ο οποίος έχει ειδική αθλητική 
αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με Κωδικό Γ.Γ.Α.: ΦΧ62.

2. Η παραπάνω αναφερόμενη αθλητική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην ειδική αθλητική 
εγκατάσταση Ομάδας Ζ2 που αφορά, στις περιοχές Τ.Κ.Σελλασίας και Βασσαρά Λακωνίας.

3. Η διεξαγωγή της παραπάνω αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης θα γίνει υπό την έγκριση της 
Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) η οποία έχει ειδική αθλητική 
αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με Κωδικό Γ.Γ.Α.: ΦΟ57 * {8520/21.03.2011} 
Απόφαση Αθλητικής Αναγνώρισης Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υπό στοιχείο (2) του 
προοιμίου της παρούσας απόφασης.

4. Οι αγώνες της αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης θα διεξαχθούν κατά τις παρακάτω ημέρες και 
ώρες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 
(Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)

➢ Σάββατο 1 Απριλίου 2023 από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.
➢ Κυριακή 2 Απριλίου 2023 από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

5. Η αναφερόμενη αθλητική συνάντηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
5.1. τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει,
5.2. τον Ενιαίο Κανονισμό Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων,
5.3. το Γενικό Κανονισμό των αγώνων της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., το Συμπληρωματικό Ειδικό Κανονισμό των 

αγώνων, την Προκήρυξη των Αγώνων, το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. το οποίο 
έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις Οδηγίες της Αθλητικής 
Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.),

5.4. τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγραφα, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις 
που αναφέρονται στα υπό στοιχείο (1) και (2) του προοιμίου της παρούσας απόφασης,

5.5. τις απαιτήσεις του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. υπό στοιχείο (1.5) του προοιμίου της 
παρούσας, όπου συγκεκριμένα απαιτείται για τη διεξαγωγή αγώνα,
5.5.1. σε φυσικό περιβάλλον:

5.5.1.1. Η παρουσία ασθενοφόρου και ιατρού στους αγώνες, είτε υπάρχει στην 
εγκατάσταση ιατρείο, είτε όχι.

5.5.1.2. Η παρουσία δυνάμεων της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια των 
αγώνων, στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να συμβεί ατύχημα σε 
δύσβατη περιοχή.

5.5.1.3. Η πρόβλεψη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 
οικοσυστήματος.

5.5.1.4. Αν είναι δυνατόν να περιφράσσονται, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
ατυχήματος, ώστε να είναι ελεγχόμενη η χρήση τους ή αν αυτό είναι 
αδύνατον τότε

5.5.1.5. να τοποθετούνται προειδοποιητικές για τον κίνδυνο πινακίδες.

6. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο για τους συγκεκριμένους αγώνες και με την προϋπόθεση ότι πριν την 
έναρξή τους θα υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένης ασφαλιστικής εταιρείας 
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για αστική ευθύνη προς τρίτους με το απαιτούμενο ποσό από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Μοτοσυκλετισμού (Fédération Internationale de Motocyclisme – F.I.M.).

7. Ο φορέας της άδειας διεξαγωγής της αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης - αθλητικό σωματείο  
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» - είναι υπεύθυνος για την τήρηση και 
εφαρμογή της ανωτέρω αναφερομένης νομοθεσίας, κανονισμών, όρων, αποφάσεων προϋποθέσεων 
και οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής, καθώς και τα 
προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19.

8. Η παρούσα δεν υποκαθιστά άλλες άδειες οι οποίες μπορεί να προβλέπονται από διαφορετικές ή 
ειδικότερες νομοθεσίες που αφορούν σε θέματα δασαρχείου, προστασίας δασικών περιοχών, 
προστασίας περιβάλλοντος, πολεοδομίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας, κ.λπ. και κοινοποιείται στις 
οικείες Αστυνομικές και Πυροσβεστικές αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και 
τάξης. 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amospartis1989@gmail.com 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
➢ secretary@amotoe.gr
➢ president@amotoe.gr 

2. Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας
Οδός Επισκόπου & Βρεσθένης 18 – Σπάρτη 231 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: adlakonias@hellenicpolice.gr 

3. Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λακωνίας 
Λεωφ. Λυκούργου 51 – 231 00 Σπάρτη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpy.lakonias@psnet.gr 
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