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ΔΙΔΑΔ/Φ.69/89/20306 

ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα κατοχής από υπάλληλο αθλητή άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ   
 

Σας γνωρίζουμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ 
αριθμ.354/2011 Γνωμοδότηση της Β’ Ολομέλειας Διακοπών που έγινε αποδεκτή από 
τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
αναφορικά με το ερώτημα αν αθλητής που έχει καταλάβει μία από τις οκτώ πρώτες 
θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχει διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ο οποίος διορίσθηκε σε θέση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του ν.2725/1999, δύναται να κατέχει άδεια 
πρακτορείου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου παράλληλα με την υπαλληλική 
του ιδιότητα, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι:

Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή 
ομαδικό άθλημα και εκ του λόγου αυτού διορίσθηκε σε κενή θέση φορέα του 
δημόσιου τομέα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό 
ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν.3708/2008, δε 
δύναται να κατέχει, παράλληλα με την παραπάνω θέση, άδεια πρακτορείου 
προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, η οποία του χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή των 
αυτών διατάξεων.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο 
διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.

 
Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στους 
εποπτευόμενους φορείς,  και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Οι υπηρεσίες προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους 
υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους και τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια.
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    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

                       

                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

  1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες 

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα στα νομικά 

πρόσωπα της εποπτείας τους)

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Δ/νσεις Διοικητικού

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ 

και β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)

3. Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις  Διοικητικού

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Υπουργεία

-Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

-Γραφεία Γενικών Γραμματέων

3. ΑΔΕΔΥ

4. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

5. Γ.Ε.Δ.Δ.

             

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υπουργού

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
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5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) 
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