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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 213/ 30.01.2015 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Στην Αθήνα σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µµ, συνήλθε
στα γραφεία του Οργανισµού, η διακοσιοστή τρίτη (213) συνεδρίαση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.), ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία νοµίµως κοινοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του ∆Σ,
προκειµένου να συζητήσει µεταξύ άλλων το παρακάτω θέµα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Θέµα 3ον : Τοποθέτηση προσωπικού σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις Τµηµάτων και
∆ιευθύνσεων του Ο∆∆ΗΧ καθώς και Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένων
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Οργανισµού µε στόχο την άµεση κάλυψη χρονιζουσών
υπηρεσιακών αναγκών.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν :
Ο Πρόεδρος

Εµµανουήλ Μαµατζάκης, Γενικός Γραµµατέας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών

Τα τακτικά µέλη:

Σταυρούλα Μηλιάκου, Γενική ∆/ντρια ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής και Προϋπολογισµού
Ιωάννης Παπαδάκης, Υποδιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος
Στυλιανός Παπαδόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής
Ο.∆.∆Η.Χ.

Η Γραµµατέας του ∆.Σ. Σωτηρία Σωτηρίου, υπάλληλος του Ο.∆.∆Η.Χ.
Το τακτικό µέλος του ∆Σ κ. Αναστάσιος Αναστασάτος, Πρόεδρος του ΣΟΕ δεν παρέστη στη
συνεδρίαση λόγω προσωπικού κωλύµατος.
Σύµφωνα µε το Ν.2628 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον ήταν
παρόντα τέσσερα µέλη του ∆Σ και άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
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Θέµα 3ον : Τοποθέτηση προσωπικού σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις Τµηµάτων και
∆ιευθύνσεων του Ο∆∆ΗΧ καθώς και Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένων
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Οργανισµού µε στόχο την άµεση κάλυψη χρονιζουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής, µε την υπ΄ αρίθµ. 3/∆Σ/29-01-2015 εισήγησή του, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος των πρακτικών, ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ για τα παρακάτω:
Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, µετά την εκτέλεση και ολοκλήρωση του PSI τον
Μάρτιο-Απρίλιο 2012, την επαναγορά οµολόγων που έλαβε χώρα τον ∆εκέµβριο του 2012,
την έξοδο στις αγορές τον Απρίλιο του 2014, αλλά κυρίως µετά την ανάληψη των νέων
αρµοδιοτήτων που προέκυψαν από την κατάργηση δύο
∆ιευθύνσεων του Γενικού
λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδή της ∆49 – ∆ιεύθυνσης Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού
και ∆ιαχείρισης Κρατικών ∆ιαθεσίµων και της ∆23 – ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους και της
µεταφοράς σε αυτόν της ∆23, δυνάµει του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’),
καλείται υπό ασφυκτικές συνθήκες να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του.
Το εν λόγω έργο είναι πλέον πολύπλοκο, δύσκολο και υπέρογκο, αφού ο Οργανισµός θα
πρέπει να διασφαλίζει:
• την απρόσκοπτη κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τόσο
µέσω βραχυχρόνιου δανεισµού όσο και µέσω της προετοιµασίας του για µελλοντική εκ
νέου προσφυγή της χώρας στις αγορές,
• τη διαχείριση και αντιστάθµιση των κινδύνων αγοράς του χαρτοφυλακίου χρέους,
• τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και µελλοντικά και της
γενικής κυβέρνησης,
• την κάλυψη των βραχυχρόνιων κενών ταµειακής ρευστότητας µε σύναψη αντιστοίχων
πράξεων,
• την κατάρτιση µεσοπρόθεσµου προγράµµατος αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος,
• την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού του δηµοσίου χρέους
• την εξυπηρέτηση και το σύνολο των πληρωµών αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος
• το σύνολο των πληρωµών που προκύπτουν από όλες τις διαχειριστικές πράξεις, τις
πράξεις ταµειακής ρευστότητας, τις τοποθετήσεις και τη διαχείριση των ταµειακών
διαθεσίµων,
• τη λογιστική παρακολούθηση του δηµοσίου χρέους µε όρους δηµοσίου λογιστικού καθώς
και όρους ESA καθώς και τη σχετική επικοινωνίας µε ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT,
• την επικοινωνία και την παροχή στοιχείων προς διεθνείς φορείς του επίσηµου τοµέα (IMF,
EU, ECB, EFSF, κλπ.) αλλά και προς τις αλλοδαπές επενδυτικές τράπεζες και διεθνείς
επενδυτές καθώς και του συνόλου των Εταιρειών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας
(S&P, FITCH, IBCA, κλπ),
• την επικοινωνία και την παροχή στοιχείων σε φορείς του εσωτερικού (Υπ. Οικ., Ελεγκτικό
Συνέδριο, Βουλή, Τράπεζα Ελλάδος, ∆ΕΚΟ, ελληνικές τράπεζες και λοιπά πιστωτικά
ιδρύµατα, κλπ),
• την εκπροσώπηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την παροχή στοιχείων προς αλλοδαπές
και ηµεδαπές δικαστικές αρχές αναφορικά µε τη σωρεία των δικαστικών διενέξεων που
προέκυψαν λόγω τις προσφυγής χιλιάδων επενδυτών µετά την εφαρµογή του PSI, κλπ.
και όλα αυτά υπό αντίξοες συνθήκες ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων και υποστελέχωσης.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το έργο που επιτελεί ο Οργανισµός αναφορικά µε
την προετοιµασία για µία πιθανή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους
που προέρχεται από τον λεγόµενο επίσηµο τοµέα.
Όλο το υφιστάµενο αλλά και µελλοντικό προαναφερόµενο έργο του, ο Οργανισµός καλείται να
το επιτελέσει όχι µόνον υποστελεχωµένος αλλά και χωρίς ολοκληρωµένη διοικητική και
ιεραρχική δοµή.
Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τη στελέχωση του Ο∆∆ΗΧ η υφιστάµενη κατάσταση έχει ως
ακολούθως:
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Εκτός του Γενικού ∆ιευθυντή, το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα στον Οργανισµό, το οποίο
ασκεί καθήκοντα που άπτονται του βασικού επιχειρησιακού του έργου (front office, middle
office και back office) και για το οποίο έχει ληφθεί µέριµνα να συνεχίσει να υπηρετεί στο
µέλλον, είτε µέσω αποσπάσεων είτε µέσω παράτασης συµβάσεων ορισµένου χρόνου
ιδιωτικού δικαίου, ανέρχεται στον αριθµό εικοσιένα (21). Στον αριθµό αυτό περιλαµβάνεται και
το σύνολο του προσωπικού (17) που προέρχεται από το ΓΛΚ και το οποίο προέκυψε από τη
µεταφορά της ∆23 στον Ο∆∆ΗΧ.
Επί αυτού του συνόλου, µόνον πέντε (5) ασχολούνται µε αρµοδιότητες front office και middle
office, δηλαδή µε τη σύναψη του δανεισµού και των πράξεων διαχείρισης, την τοποθέτηση
των κρατικών διαθεσίµων, τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταµειακής
ρευστότητας, τη χάραξη και εφαρµογή της εκδοτικής και της διαχειριστικής πολιτικής
αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος και την εποπτεία και έλεγχο αυτής, την επεξεργασία σεναρίων
βιωσιµότητας χρέους, την θέσπιση και τήρηση ορίων επί των κινδύνων του χαρτοφυλακίου,
την παρακολούθηση των αγορών, την επικοινωνία µε τους επενδυτές και τις εταιρείες
αξιολόγησης, την επικοινωνία µε όλους τους προαναφερόµενους φορείς ηµεδαπούς και
αλλοδαπούς.
Στους εν λόγω πέντε υπαλλήλους περιλαµβάνεται και ο κος ∆ηµήτριος Τσάκωνας ο οποίος,
παράλληλα µε τα καθήκοντά του ως προϊσταµένου του Α’ Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου
Χρέους του Ο∆∆ΗΧ, µεταξύ άλλων, ασκεί και καθήκοντα συντονιστή του έργου των δύο
άλλων υφιστάµενων ∆ιευθύνσεων του Οργανισµού, δεδοµένου ότι διαθέτει την απαραίτητη
εµπειρία, αφού κατά το παρελθόν υπηρέτησε για περίπου 10 συνεχή έτη (από Ιούλιο 1999
έως Μάρτιο 2009) ως Ειδικός Εµπειρογνώµονας (έως και την ανώτατη, Α’ βαθµίδα) στον
Ο∆∆ΗΧ, αρχικά στο Τµήµα Εξωτερικού ∆ανεισµού και στη συνέχεια στο Τµήµα ∆ιαχείρισης
Χαρτοφυλακίου.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και µετά την από 1-1-2014
µεταφορά της ∆23 στον Οργανισµό, σήµερα, εκτός της θέσεως του Γενικού ∆ιευθυντή,
υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις ευθύνης (βλ. συνηµµένο διάγραµµα):
(i) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή.
(ii) Τρεις (3) θέσεις Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης.
(iii) Εννέα (9) θέσεις Προϊσταµένων Τµήµατος.
Από το σύνολο των προαναφεροµένων δεκατριών (13) θέσεων ευθύνης, µόνον οι τέσσερεις
(4) που αφορούν τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της µεταφερθείσας ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίου Χρέους είναι κατειληµµένες και συγκεκριµένα από τους:
• Προϊστάµενος Α’ Τµήµατος, κ. ∆ηµήτριος Τσάκωνας,
• Προϊστάµενος Β’ Τµήµατος, κ. ∆ηµήτριος Ντάσιος,
• Προϊστάµενος Γ’ Τµήµατος, κ. Παναγιώτης ∆έλλιος και
• Προϊστάµενος ∆’ Τµήµατος κ. Φραγκούλης Κατσούρης.
Οι εν λόγω είχαν επιλεγεί κατά το παρελθόν, ως Προϊστάµενοι για τις θέσεις αυτές, από το ∆’
Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τις διαδικασίες που προβλέπονταν
από τις γενικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, παρέµειναν δε ως Προϊστάµενοι των
προαναφερόµενων Τµηµάτων και µετά τη µεταφορά της ∆23 και τη δηµιουργία της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους στον Ο∆∆ΗΧ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27, Ν.
4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’),.
Εξαιτίας της ανάληψης από την 1-1-2014, πολλών νέων αρµοδιοτήτων από των Ο∆∆ΗΧ, της
υποστελέχωσης που υφίσταται, αλλά και της κάλυψης µόνον µικρού αριθµού (4) από το
σύνολο των 13 θέσεων ευθύνης του Οργανισµού, προκύπτει ως αποτέλεσµα ότι ο Γενικός
∆ιευθυντής του Ο∆∆ΗΧ είναι επιφορτισµένος µε τη διαχείριση όλων των θεµάτων που
άπτονται τόσο του επιχειρησιακού όσο και του υποστηρικτικού-διοικητικού έργου του
Οργανισµού, σε όλα σχεδόν τα ιεραρχικά επίπεδα, καταναλίσκοντας το χρόνο του
δυσανάλογα µε την κρισιµότητα των θεµάτων που καλείται να επιληφθεί.
Μέχρι σήµερα δεν κατέστη εφικτή η πλήρωση των προαναφερόµενων θέσεων ευθύνης και (ή
έστω και µερικώς) ανακατανοµή του προσωπικού διά τους ακόλουθους λόγους:
• Υπήρχε σηµαντικότατη εκκρεµότητα ως προς την παραµονή στον Οργανισµό πέντε (5) εκ
των υπαλλήλων του, των οποίων οι συµβάσεις ή οι αποσπάσεις έληγαν στις 31-12-2014.
Οι τέσσερεις (4) εξ αυτών αποτελούσαν και αποτελούν το σύνολο σχεδόν του
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•

•

•

προσωπικού που εργάζεται στις δύο διευθύνσεις οι οποίες αφορούν το «σκληρό πυρήνα»
εργασιών του Οργανισµού, δηλαδή τις ∆ιευθύνσεις που απαρτίζουν το front και το middle
office αυτού, ο δε πέµπτος εξ αυτών είναι ο επικεφαλής του IT Department (δηλαδή του
Τµήµατος Πληροφορικής) του Οργανισµού. Μετά όµως από πολύµηνες προσπάθειες και
ενέργειες, κατέστη εφικτό να ανανεωθούν για µία ακόµη διετία οι συµβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) των τριών (3) εξ αυτών για δύο έτη καθώς και οι
αποσπάσεις των υπολοίπων δύο (2), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αναφορικά µε τον
Ο∆∆ΗΧ.
∆εν είχε ολοκληρωθεί η διοικητική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών, η οποία αποτελούσε µία, τρόπον τινά, απαραίτητη προϋπόθεση για την
µετέπειτα αναδιοργάνωση των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Οικονοµικών, Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), στα οποία συγκαταλέγεται και ο Ο∆∆ΗΧ.
Σηµειώνεται ότι η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε στα µέσα Οκτωβρίου του 2014.
Εξαιτίας της προαναφερόµενης αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και
της επί δύο φορές αλλαγής προσώπων στη θέση του Προέδρου του ΣΟΕ, ο οποίος
σηµειωτέον αποτελεί, εξ officio, ένα εκ των µελών του ∆Σ του Ο∆∆ΗΧ, µετά τον Οκτώβριο
και έως και την 21 Ιανουαρίου 2015, δεν υπήρχε νόµιµη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ο∆∆ΗΧ. Αυτό συνέβη διότι δύο µέλη του ∆Σ του Οργανισµού δεν είχαν
τοποθετηθεί νοµίµως µέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ως εκ τούτου δεν ήταν
δυνατόν να υπάρχει η νόµιµη σύνθεση του εν λόγω συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι
τη λειτουργία του ∆Σ του Ο∆∆ΗΧ και για τη λήψη αποφάσεων από το εν λόγω όργανο,
απαιτείται απαρτία τεσσάρων (4) εκ των πέντε (5) µελών του. Για το λόγο αυτό δεν
κατέστη εφικτή και η σύγκλιση του ∆Σ για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2014.
Τέλος, πέραν των προαναφεροµένων, ο όλος προγραµµατισµός για την ανακατανοµή και
τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις των οργανικών
µονάδων του Ο∆∆ΗΧ, καθώς και η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων (έστω και
µερικώς) σε θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων του Οργανισµού, ανεβλήθη
και τελικώς καθυστέρησε, εξ αιτίας της διαλύσεως της Βουλής και της διενέργειας
πρόωρων εκλογών, όπου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα,
έκτός άλλων, ανεστάλησαν έως της ορκωµοσίας νέας Κυβέρνησης, όλες οι αποφάσεις
συλλογικών οργάνων που αφορούσαν υπηρεσιακές µεταβολές.

Ως ένα πρώτο µέτρο ανάσχεσης των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την
υποστελέχωση, τόσο των οργανικών θέσεων του Οργανισµού, όσο και των θέσεων ευθύνης
που προβλέπονται σε αυτόν, µε στόχο πάντοτε την εύρυθµη λειτουργία του αλλά και τον
περιορισµό του λεγόµενου λειτουργικού κινδύνου (operational risk) που ελλοχεύει,
προτείνεται η επιλογή και τοποθέτηση των ακόλουθων υπαλλήλων του Οργανισµού σε
υφιστάµενες θέσεις ευθύνης και συγκεκριµένα:
1. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου ∆ηµητρίου Ντάσιου, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ
∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου
Χρέους Ο∆∆ΗΧ, ο οποίος σήµερα υπηρετεί στον Ο∆∆ΗΧ ως Προϊστάµενος του Β’
Τµήµατος της εν λόγω ∆ιεύθυνσης.
2. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου ∆ηµητρίου Τσάκωνα, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ανεισµού και
∆ιαχείρισης του Ο∆∆ΗΧ, ο οποίος σήµερα υπηρετεί στον Ο∆∆ΗΧ ως Προϊστάµενος του Α’
Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
3. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου Εµµανουήλ ∆ερµιτζάκη, υπαλλήλου της κατηγορίας
ΠΕ-∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Γ’, στη θέση του Προϊσταµένου του Β’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ, ο οποίος σήµερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο
Τµήµα Β’ της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
4. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου Άγγελου Κουράφαλου, υπαλλήλου της κατηγορίας
ΠΕ-∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό ∆’, στη θέση του Προϊσταµένου του Α’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ, ο οποίος σήµερα υπηρετεί στο Τµήµα Α’ της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
5. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου Παναγιώτη ∆έλλιου, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου του Γ’ Τµήµατος της
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∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ, ο οποίος και σήµερα υπηρετεί ως
Προϊστάµενος του ιδίου Τµήµατος.
6. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου Φραγκούλη Κατσούρη , υπαλλήλου της κατηγορίας
ΠΕ-∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου του ∆’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ, ο οποίος και σήµερα υπηρετεί ως
Προϊστάµενος του ιδίου Τµήµατος.
Η πρόταση για την επιλογή και τοποθέτηση των ανωτέρω υπαλλήλων στις προαναφερόµενες
θέσεις ευθύνης, εδράζεται στο γεγονός όλοι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν την προαπαιτούµενη
απαραίτητη εµπειρία στον τοµέα για τον οποίο επιλέγονται, καθώς και τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις κατά καιρούς εκθέσεις
αξιολόγησής τους έχουν κριθεί και βαθµολογηθεί µε βαθµό άριστα, γεγονός που επίσης
συνηγορεί για την επιλογή τους.
Συγκεκριµένα:
1. Ο κ. ∆ηµήτριος Ντάσιος έχει επιλεγεί και κατέχει τη θέση του Προϊσταµένου του Β’
Τµήµατος της τέως ∆23 του ΓΛΚ και σήµερα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του
Ο∆∆ΗΧ, από το έτος 2000, ήτοι για τουλάχιστον 14 συναπτά έτη. Είναι πολύ καλός
γνώστης του συνόλου των εργασιών της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους και ήδη λειτουργεί
και εργάζεται ως οιονεί Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης. Έχει την απαραίτητη εµπειρία και
εξειδικευµένες γνώσεις αναφορικά µε την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού του
δηµοσίου χρέους και του αντίστοιχου µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, την εξυπηρέτηση
του δηµοσίου χρέους καθώς και των πράξεων διαχείρισης που συνάπτονται για αυτό,
αλλά και των πράξεων διαχείρισης ταµειακών διαθεσίµων και των βραχυχρόνιων πράξεων
διαχείρισης ταµειακής ρευστότητας. Είναι εν γένει άριστος γνώστης του συνόλου των
λεγοµένων λειτουργιών και διαδικασιών back office του Οργανισµού. Είναι κάτοχος
Πανεπιστηµιακού Τίτλου Οικονοµικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ), έχει άριστες εκθέσεις
αξιολόγησης ενώ από τον τέως Προϊστάµενό του υπεβλήθη πρόταση για την απονοµή σε
αυτόν τιµητικής διάκρισης (εύφηµη µνεία) για το έργο του στη ∆23. Έχει διοικητικές και
οργανωτικές ικανότητες και είναι αποδεκτός από τους υπηρετούντες υπαλλήλους.
Αποτελεί µέρος της θεσµικής µνήµης της εν λόγω ∆ιεύθυνσης.
2. Ο κ. ∆ηµήτριος Τσάκωνας έχει τα απαραίτητα αυξηµένα τυπικά προσόντα καθώς και την
απαραίτητη εµπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης
∆ανεισµού και ∆ιαχείρισης του Ο∆∆ΗΧ. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Χρηµατοοικονοµική και
Τραπεζική ∆ιοικητική, ενώ είναι απόφοιτος Μαθηµατικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου.
Υπηρέτησε για περίπου 10 έτη ως Ειδικός Εµπειρογνώµονας στον Ο∆∆ΗΧ στο Τµήµα
Εξωτερικού ∆ανεισµού και στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Γνωρίζει πολύ καλά το
αντικείµενο και έχει την απαραίτητη εργασιακή εµπειρία, εφάµιλλη αντιστοίχων στελεχών
προερχοµένων από την «Αγορά», για τη θέση του Προϊσταµένου στην εν λόγω ∆ιεύθυνση.
Αποτελεί µέρος της «θεσµικής» µνήµης του Οργανισµού. Είναι αποδεκτός από τους
συναδέλφους του, αφού όπως προαναφέρθηκε, από την 1-1-2014 έως σήµερα, εκτός των
αρµοδιοτήτων του ως Προϊστάµενος του Α’ Τµήµατος της ∆/νσης ∆ηµοσίου Χρέους,
συντονίζει και λειτουργεί ως οιονεί Προϊστάµενος των άλλων δύο ∆ιευθύνσεων του
Οργανισµού. Έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
Οι κατά το παρελθόν
αξιολογήσεις του τόσο από τους δύο Γενικούς ∆ιευθυντές του Ο∆∆ΗΧ υπό τις εντολές των
οποίων υπηρέτησε, όσο και από τους Προϊσταµένους του στο ΓΛΚ, είναι άριστες.
3. Ο κ. Εµµανουήλ ∆ερµιτζάκης είναι κάτοχος Πανεπιστηµιακού τίτλου Οικονοµικών
Επιστηµών, είναι ο αρχαιότερος υπάλληλος στο Β’ Τµήµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου
Χρέους, αποτελεί την θεσµική µνήµη του Τµήµατος, ενώ µε τις κατά καιρούς
πρωτοβουλίες του συνέβαλε καθοριστικά στην µηχανοργάνωση του Τµήµατος του και
στην συστηµατοποίηση και αυτοµατοποίηση των εργασιών αναφορικά µε τις πληρωµές
και την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, αναπτύσσοντας παράλληλα και ασφαλιστικές
δικλείδες ελέγχου. Με το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στην εξαγωγή και παροχή
αξιόπιστων στοιχείων για το δηµόσιο χρέος. Έχει αξιολογηθεί µε άριστα από το σύνολο
των κατά καιρούς Προϊσταµένων του, ενώ έχει άριστες σχέσεις και είναι αποδεκτός από
τους συναδέλφους του στο Β’ Τµήµα της εν λόγω ∆ιεύθυνσης. Έχει τις απαραίτητες
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
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4. Ο κ. Άγγελος Κουράφαλος έχει αυξηµένα τυπικά προσόντα καθώς είναι κάτοχος
Πανεπιστηµιακού τίτλου Οικονοµικών Επιστηµών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών στη Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική ∆ιοικητική. Υπηρετεί από το 2003 ως
υπάλληλος στο Α’ Τµήµα της ∆23 και σήµερα στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίου Χρέους του
Οργανισµού. Έχει σφαιρική και ολοκληρωµένη γνώση για το σύνολο των αρµοδιοτήτων
του Α’ Τµήµατος της εν λόγω ∆ιεύθυνσης, ενώ µπορεί να συντονίζει το σύνολο των
εργασιών που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. Έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,
Αποτελεί µεγάλο µέρος της θεσµικής µνήµης του Τµήµατος, ενώ µε τις κατά καιρούς
πρωτοβουλίες του συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργίας του. Έχει
αξιολογηθεί µε άριστα από το σύνολο των κατά καιρούς Προϊσταµένων του. Έχει άριστες
σχέσεις µε τους συναδέλφους του και είναι αποδεκτός από αυτούς.
5. Ο κύριος Παναγιώτης ∆έλλιος έχει επιλεγεί και κατέχει τη θέση του Προϊσταµένου του Γ’
Τµήµατος της τέως ∆23 του ΓΛΚ και τώρα ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ, από
το έτος 2011, έως σήµερα. Είναι πολύ καλός γνώστης µεγάλου µέρους των εργασιών της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους δεδοµένου ότι είχε επιπλέον επιλεγεί και διατελέσει
Προϊστάµενος του ∆’ Τµήµατος αυτής, την περίοδο 2000-2004. Έχει ευρύτερες γνώσεις
αναφορικά µε το δηµόσιο λογιστικό αλλά και οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,
αφού είχε επιλεγεί και διατελέσει την περίοδο 2005 – 2011, Προϊστάµενος Τµήµατος της
Υ∆Ε Νοτίου Τοµέα στην οποία άσκησε επιπλέον χρέη Αναπληρωτού Προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης επί µακρόν χρόνο. Είναι κάτοχος Πανεπιστηµιακού Τίτλου Οικονοµικών
Επιστηµών, έχει άριστες εκθέσεις αξιολόγησης από το σύνολο των κατά καιρούς
Προϊσταµένων του. Είναι αποδεκτός από τους υπηρετούντες υπαλλήλους.
6. Ο κύριος Φραγκούλης Κατσούρης έχει επιλεγεί και κατέχει τη θέση του Προϊσταµένου του
∆’ Τµήµατος της τέως ∆23 του ΓΛΚ και τώρα ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ,
από το έτος 2012 έως σήµερα. Είναι πολύ καλός γνώστης των εργασιών του εν λόγω
Τµήµατος αλλά και µεγάλου µέρους των εργασιών της ∆ιεύθυνσης αφού έχει υπηρετήσει
επί µακρόν χρόνο ως εισηγητής στο Α’ και στο Β’ τµήµα αυτής. Είναι κάτοχος
Πανεπιστηµιακού Τίτλου Σπουδών και δη του Φυσικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ενώ είναι και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Έχει άριστες
εκθέσεις αξιολόγησης από το σύνολο των κατά καιρούς Προϊσταµένων του. Είναι
αποδεκτός από τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο ∆’ Τµήµα της εν λόγω ∆ιεύθυνσης.
∆εδοµένων όλων των προαναφεροµένων, δηλαδή της ανάγκης κάλυψης των διοικητικών
κενών και της απεµπλοκής του Γενικού ∆ιευθυντού από µεγάλο µέρος δραστηριοτήτων, της
εξάλειψης του λειτουργικού κινδύνου, της εν γένει εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού,
κλπ, της ανάγκης απόδοσης επαγγελµατικής προοπτικής στο σύνολο του υπηρετούντος
προσωπικού, της ολοκλήρωσης της µεταφοράς του συνόλου του προσωπικού και του
αρχειακού υλικού του Οργανισµού στο κτίριο της Οµήρου 8, καθώς και του γεγονότος ότι
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περ.ιβ’ του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α’) , όπου
η περ.ιβ’ προστέθηκε µε το άρθρο 27 παρ.1 ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), οι προϊστάµενοι των
∆ιευθύνσεων ή των Τµηµάτων του Οργανισµού επιλέγονται και τοποθετούνται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µεταξύ είτε υπαλλήλων του Ο∆∆ΗΧ είτε υπαλλήλων αποσπασµένων σε
αυτόν, προτείνεται η προαναφερόµενη επιλογή και τοποθέτηση σε υφιστάµενες θέσεις
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Ο∆∆ΗΧ των παρακάτω υπαλλήλων, σε
εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και συγκερκιµένα:
1. Επιλογή και τοποθέτηση του κ. ∆ηµητρίου Ντάσιου, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ
∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου
Χρέους Ο∆∆ΗΧ.
2. Επιλογή και τοποθέτηση του κ. ∆ηµητρίου Τσάκωνα, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ανεισµού και
∆ιαχείρισης του Ο∆∆ΗΧ.
3. Επιλογή και τοποθέτηση του κ. Εµµανουήλ ∆ερµιτζάκη, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Γ’, στη θέση του Προϊσταµένου του Β’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
4. Επιλογή και τοποθέτηση του κ. Άγγελου Κουράφαλου, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό ∆’, στη θέση του Προϊσταµένου του Α’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
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5. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου Παναγιώτη ∆έλλιου, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου του Γ’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
6. Επιλογή και τοποθέτηση του κυρίου Φραγκούλη Κατσούρη , υπαλλήλου της κατηγορίας
ΠΕ-∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό Β’, στη θέση του Προϊσταµένου του ∆’ Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Ο∆∆ΗΧ.
Πλέον της προαναφερόµενης πρότασης επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταµένων
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων προτείνεται η επανατοποθέτηση των λοιπών υπαλλήλων Ο∆∆ΗΧ
στις θέσεις των Τµήµατα και ∆ιευθύνσεων του Οργανισµού που είναι ήδη τοποθετηµένοι και
υπηρετούν. Συγκεκριµένα προτείνονται οι ακόλουθες τοποθετήσεις:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ/
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ- ΒΑΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Α
1.
Γαβουνέλης Αντώνιος
Ι.∆.Ο.Χ. - Ε.Ε.Π Τµήµα ∆ιαχείρισης
Χρηµατοοικονοµικά.
ΧαρτοφυλακίουΜε σύµβαση Ι.∆.Ο.Χ.
2.
Σωτηρίου Σωτηρία
Ι.∆.Ο.Χ. - Ε.Ε.Π Τµήµα ∆ανεισµού &
Χρηµατοοικονοµικά.
∆ιαχείρισης
Με σύµβαση Ι.∆.Ο.Χ.
∆ιαθεσίµων
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ/
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ- ΒΑΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Α
1.
Μερκούρης Ιωάννης
ΠΕ 1 Οικονοµικού
Τµήµα Ανάλυσης
∆΄ βαθµού
Κινδύνων2.
Σπιθούρης Σωκράτης
ΠΕ ∆ηµ/κών.
Τµήµα Ανάλυσης
Γ΄βαθµού
Αγορών και Σχέσεων
µε τους επενδυτές
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Α/
Α
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μπαρούνος Γεράσιµος
του Σπυρίδωνος
Σαραντοπούλου
Παναγιώτα του
Βασιλείου
Κασάπογλου Ευαγγελία
του Μιχαήλ
Παλιούρας ∆ηµήτριος
του Αθανασίου
Βενιζέλου Φωτεινή του
Χρήστου
Βαρβαρήγου Θεοδώρα
του Κοσµά
Ντζιού Ελένη του
Κων/νου
Γιαννούλα Ιουλία του
Κων/νου
Βαρδαβάκη Αναστασία
του Γεωργίου
Τσάµης Κωνσταντίνος
του Χρήστου
Μαργέτης ∆ηµήτριος του

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑ∆ΟΣΒΑΘΜΟΣ
ΠΕ ∆ηµ/κών
∆΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών
Γ΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών
Γ΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών
∆΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών
ΣΤ΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών
Γ΄ βαθµού
∆Ε ∆ηµ/κών
Γ΄ βαθµού
∆Ε ∆ηµ/κών
Γ΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών
Ε΄ βαθµού
∆Ε ∆ηµ/κών
Β΄ βαθµού
ΠΕ ∆ηµ/κών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Τµήµα Α΄
Τµήµα Α΄

Τµήµα Α΄
Τµήµα Β΄
Τµήµα Β΄
Τµήµα Β΄
Τµήµα - Γ΄
Τµήµα - Γ΄
Τµήµα ∆΄
Τµήµα ∆΄
Τµήµα ∆’
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Αθανασίου

Ε΄ βαθµού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕ - κλάδος ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα Πατέρα

Βαθµός

1.

Χατζοπούλου Αλεξάνδρα

Ανδρέας

Β

2.

Κουτσουµπέλη Μαρία

Ιωάννης

Β

3.

Κουντούρη Ασπασία

Βασίλειος

Β

4.

Κόκκινου Αικατερίνη

Θωµά

Γ

5.

(προσωποπαγή θέση)
Βασιλακοπούλου Ελένη

Αθανασίου

Ε

Κατηγορία Ειδ. Επιστηµονικού Προσωπικού
Α/Α
1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πετσάλης ∆ηµήτριος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑ∆ΟΣΒΑΘΜΟΣ
Ι.∆.Ο.Χ- Ε.Ε.Π.
Πληροφορικής
(∆ιαχείριση
Βάσεων
∆εδοµένων)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Αυτ.Τµ.∆ιοικητικής
Υποστήριξης &
Πληροφορικής

Με σύµβαση
Ι.∆.Ο.Χ.
Κατηγορία ΤΕ - κλάδος ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα Πατέρα

Βαθµός

1.

Κόλλιας Χαράλαµπος

Λουκάς

Ε

Κατηγορία ΤΕ - κλάδος Πληροφορικής
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα Πατέρα

Βαθµός

1.

∆ηµήτρενας ∆ηµήτριος

Γεώργιος

Ε

Κατηγορία ∆Ε κλάδος ∆ιοικητικών Γραµµατέων
α/α

Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα Πατέρα

Βαθµός
Κατάταξης

1.

Μαρµάρα Βασιλική

Χαράλαµπος

Β

2.

Μέντζου Κλεοπάτρα

Ιωάννης

Β

3.

Φίλη Ελένη

Γεώργιος

∆

4.

Ζαµπούνης Στέφανος

Ανδρέας

∆
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∆εδοµένης της υποστελέχωσης του Οργανισµού, της άµεσης και επιτακτικής ανάγκης
αντιµετώπισης του υψηλού λειτουργικού και επιχειρησιακού κινδύνου που διατρέχει κατά τη
λειτουργία του λόγω της έλλειψης ορισµού προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του, µε
αποτέλεσµα δικαίωµα υπογραφής να υφίσταται µόνο για τον Γενικό ∆ιευθυντή, ο Γενικός
∆ιευθυντής ζήτησε την λήψη απόφασης για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένων
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Ο∆∆ΗΧ καθώς και τοποθέτησης υπαλλήλων στις ∆ιευθύνσεις
και Τµήµατα του Ο∆∆ΗΧ, σύµφωνα µε τις ανωτέρω προτάσεις.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από διαλογική συζήτηση ενέκριναν οµόφωνα την
εισήγηση του Γενικού ∆/ντή.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακ ρι βές απόσπασµα
Αθήνα, 1 2/02/2015
Η Γραµµ ατέας του ∆ Σ

Σωτηρί α Σω τηρίου
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