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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)  

Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8  ΑΘΗΝΑ 105 64 

    ΤΗΛ.: 210.37.01.800   FAX:210.37.01.850 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 
Στην Αθήνα σήμερα την 2η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε στα 
γραφεία του Οργανισμού, η διακοσιοστή τριακοστή πρώτη (231) συνεδρίαση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία νομίμως κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του ΔΣ,   
προκειμένου να συζητήσει μεταξύ άλλων το παρακάτω θέμα: 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
7. Επιλογή και τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων 

του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν : 
 

Ο Πρόεδρος    Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Γενικός Γραμματέας  
     Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 

  
Τα μέλη: Ελένη Παπαδοπούλου, Γενική Γραμματέας Οικονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 
Θεόδωρος Μητράκος Υποδιοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος 
Σταυρούλα Μηλιάκου, Γενική Δ/ντρια Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και Προϋπολογισμού  
Δημήτριος Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.  σε αναπλήρωση του ελλείποντος/ 
κωλυόμενου κου Στυλιανού Παπαδόπουλου 

 
Η  Γραμματέας του Δ.Σ. Σωτηρία Σωτηρίου, Ειδικός Επιστήμονας, υπάλληλος του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως 
ακολούθως: 
 

Θέμα 7ον: Επιλογή και τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και 

Τμημάτων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18/ΔΣ/01-03-2018 εισηγητική 

έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. 

σχετικά με τα ακόλουθα: 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μετά την εκτέλεση και ολοκλήρωση του PSI τον 
Μάρτιο-Απρίλιο 2012, την επαναγορά ομολόγων που έλαβε χώρα  τον Δεκέμβριο του 2012, 
την έξοδο στις αγορές τον Απρίλιο του 2014, το 2017 και προσφάτως το 2018, αλλά κυρίως 
μετά την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων που προέκυψαν από την κατάργηση δύο  
Διευθύνσεων του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδή της Δ49 – Διεύθυνσης 
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Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων και της Δ23 – 
Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους και της μεταφοράς σε αυτόν της Δ23, 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 Δημοσίου, τόσο 
μέσω βραχυχρόνιου δανεισμού όσο και μέσω της προετοιμασίας του για συνέχιση της 
προσφυγής της χώρας στις αγορές, με κρίσιμο στόχο  τη δημιουργία ταμειακών 
αποθεμάτων ασφαλείας, υπό το πρίσμα της επικείμενης εξόδου από το τρίτο πρόγραμμα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και της λήξης της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης με τον 
ESM, καθώς και της ανάγκης η χώρα να καλύπτει μόνη της πλέον της δανειακές της 
ανάγκες, 

 τη διαχείριση και αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς του χαρτοφυλακίου χρέους,  

 τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και μελλοντικά και της 
γενικής κυβέρνησης,  

 την κάλυψη των βραχυχρόνιων κενών ταμειακής ρευστότητας με σύναψη αντιστοίχων 
πράξεων,   

 τη μελέτη και ανάλυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους,  

 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 επικοινωνία με ΕΛΣΤΑΤ και   EUROSTAT,  

 την επικοινωνία και συμμετοχή σε roadshows με διεθνείς επενδυτές με στόχο την 
διεύρυνση της επενδυτικής βάσης αναφορικά με τα ελληνικά κρατικά χρεόγραφα,  

 την παροχή στοιχείων προς διεθνείς φορείς του επίσημου τομέα (IMF, EU, ECB, 
EFSF/ESM, OECD, 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, ΔΕΚΟ, ελληνικές τράπεζες και λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, κλπ),  

 την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου 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 ολοκλήρωση της εφαρμογής των βραχυχρόνιων μέτρων για το χρέος και την 
προετοιμασία και σχεδιασμό για την εφαρμογή των μεσο-μακροχρόνιων μέτρων για το χρέος 
που προέρχεται από τον λεγόμενο επίσημο τομέα και δη του ESM.  
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 ΟΔΔΗΧ η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως 
ακολούθως: 
Στις 12-1-2018 υπέβαλε την παραίτησή του -και έγινε αποδεκτή- ο τέως Γενικός  Διευθυντής 
κος Στέλιος Παπαδόπουλος.  
Παράλληλα, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ, με την έκδοση 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2628/1998 όπως ισχύει, ο 
μέχρι πρότινος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δανεισμού και Διαχείρισης του ΟΔΔΗΧ κ. 
Δημήτριος Τσάκωνας.  
Εκτός του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στον 
Οργανισμό, το οποίο ασκεί καθήκοντα που άπτονται του βασικού επιχειρησιακού του έργου 
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(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 είκοσι (20). Στον αριθμό αυτό 
περιλαμβάνεται και το σύνολο του προσωπικού (17) που προέρχεται από το ΓΛΚ και το οποίο 
προέκυψε κυρίως από τη μεταφορά της Δ23 στον ΟΔΔΗΧ.   
Επί αυτού του συνόλου (20), μόνον τέσσερεις (4) πλέον 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, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των βραχυχρόνιων και μέσο-μακροχρόνιων 
μέτρων  για το χρέος, κ.λπ..  
Επιπλέον σημειώνεται ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και μετά την από 1-1-2014 
μεταφορά της Δ23 στον Οργανισμό, σήμερα, εκτός της θέσεως του Αναπληρωτή Γενικού 
Διευθυντή, υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις ευθύνης: 

(i) Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή.  
(ii) Τρεις (3) θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης. 
(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  Διεύθυνσης 
Δημοσίου Χρέους είναι στελεχωμένες και συγκεκριμένα από τους: 

 Προϊστάμενος Α’ Τμήματος, κ. Άγγελος Κουράφαλος,  

 Προϊστάμενος Β’ Τμήματος, κ. Εμμανουήλ Δερμιτζάκης,  

 Προϊστάμενος Γ’ Τμήματος, κ. Παναγιώτης Δέλλιος και  

 Προϊστάμενος Δ’ Τμήματος κ. Φραγκίσκος Κατσούρης.  
Οι εν λόγω είχαν επιλεγεί κατά το παρελθόν, ως Προϊστάμενοι  για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ΟΔΔΗΧ, ήτοι μετά τη 
μεταφορά της Δ23 και τη δημιουργία της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους στον ΟΔΔΗΧ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’),.   
Εξαιτίας αφενός της ανάληψης από την 1-1-2014, πολλών νέων αρμοδιοτήτων από των 
ΟΔΔΗΧ, 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 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ 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, αναλίσκοντας το χρόνο του 
δυσανάλογα με την κρισιμότητα των θεμάτων που καλείται να επιληφθεί.    
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 πλήρωση των μνημονευθέντων κενών θέσεων ευθύνης ως εξής: 
1. Μετακίνηση και τοποθέτηση του κ. Άγγελου Κουράφαλου, που σήμερα υπηρετεί ως 

Προϊστάμενος του Συμβατικού Τμήματος της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ, 
στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δανεισμού & Διαχείρισης Διαθεσίμων του 
ΟΔΔΗΧ, με επιπλέον ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
(Διευθυντή) της  Διεύθυνσης Δανεισμού και Διαχείρισης του ΟΔΔΗΧ.     

2. Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Συμβατικού Τμήματος της 
Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ στον κ. Γεράσιμο Μπαρούνο, υπαλλήλου της 
κατηγορίας ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο εν 
λόγω Τμήμα.  

3. Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάλυσης 
Κινδύνων, της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών του ΟΔΔΗΧ, στον κ. 
Ιωάννη Μερκούρη, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού, με βαθμό Α’, που 
σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο εν λόγω Τμήμα.  
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4. Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάλυσης 
Αγορών και Σχέσεων με τους επενδυτές, της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και 
Αγορών του ΟΔΔΗΧ, στον κ. Σωκράτη Σπιθούρη υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ 
Δημοσιονομικών, με βαθμό Α’, που σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο εν λόγω Τμήμα.  

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έθεσε επιπροσθέτως υπόψη των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΜΠ./1/2-3-2018 υπόμνημα τριών υπαλλήλων του 
Οργανισμού με αποδέκτες τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΔΔΗΧ και τον Αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή του Οργανισμού. Μετά την ανάγνωση του εν λόγω υπομνήματος από το σύνολο 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του αποφάσισαν ομοφώνως το εν λόγω 
υπόμνημα να μη γίνει αποδεκτό και να απορριφθεί στο σύνολο του ως παντελώς αβάσιμο, 
ενώ ζήτησαν από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή να συνεχίσει την εισήγησή του.  
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής συνεχίζοντας την εισήγησή του ανέφερε επιπλέον τα 
ακόλουθα: 
Με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης του καλύπτονται σχεδόν στο σύνολό τους οι  θέσεις 
των Προϊσταμένων Τμημάτων ενώ επιπλέον καλύπτεται μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
με παράλληλη άσκηση καθηκόντων.  Κενές παραμένουν η θέση του Γενικού Διευθυντή, μία 
θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης και μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος.  
Η πρόταση για την τοποθέτηση και ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτών 
Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων των ανωτέρω υπαλλήλων στις προαναφερόμενες 
θέσεις ευθύνης, εδράζεται στο γεγονός ότι 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. Άγγελος Κουράφαλος είναι κάτοχος πτυχίου Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωρίζει 
Αγγλικά. Διαθέτει εμπειρία στον τραπεζικό τομέα στην εκκαθάριση συναλλαγών treasury 
στις τράπεζες NatWest και Πειραιώς και κατέχει πιστοποιήσεις εκκαθαριστή από τα 
Χρηματιστήρια παραγώγων  Φρανκφούρτης (EUREX) και  Αθηνών. Υπηρετεί από το 2003 
ως υπάλληλος στο Συμβατικό Τμήμα της Δ/νσης Δημοσίου Χρέους του ΓΛΚ ενώ 
προΐσταται από το 2015 στο Συμβατικό Τμήμα της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του 
ΟΔΔΗΧ. Έχει σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση για το σύνολο των αρμοδιοτήτων τόσο 
του προαναφερόμενου Τμήματος όσο και του Οργανισμού , ενώ μπορεί να συντονίζει το 
σύνολο των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Έχει οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες, ενώ με τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες του συνέβαλε καθοριστικά στη 
βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού .  Οι κατά το παρελθόν αξιολογήσεις του τόσο 
από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ υπό τις εντολές του οποίου υπηρέτησε, όσο και 
από τους Προϊσταμένους του στο ΓΛΚ, είναι άριστες. 

2. Ο  κ. Σωκράτης Σπιθούρης  είναι πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής σχολής Πειραιώς, 
του τμήματος  Οργάνωση  και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υπηρετεί  επί 25 έτη  ως 
υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου και του ΟΔΔΗΧ,   εκ των οποίων, 6 έτη σε υπηρεσίες 
δημοσιονομικού  ελέγχου, 4 έτη στην Διεύθυνση   Δημοσίου χρέους του ΓΛΚ και 15 έτη 
(από ιδρύσεως του ΟΔΔΗΧ)  σε θέση  ειδικού εμπειρογνώμονα,  αρχικά, στη  Διεύθυνση  
Δανεισμού και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Ανάλυσης Αγορών και Χαρτοφυλακίου του 
ΟΔΔΗΧ, όπου υπηρετεί έως σήμερα. Γνωρίζει Αγγλικά.  Έχει μεγάλη εμπειρία λόγω της 
ενασχόλησης του στα ανωτέρω τμήματα  και εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με την 
αγορά ομολόγων  κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του δημοσίου χρέους την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, στην κατάρτιση και τον απολογισμό των Δανειακών 
και των πράξεων διαχείρισης του ΟΔΔΗΧ , των πράξεων διαχείρισης ταμειακών 
διαθεσίμων και των βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας καθώς και 
την ανάλυση βιωσιμότητας Δημοσίου χρέους (DSA) όπου έχει σχετική πιστοποίηση από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.  Οι κατά το 
παρελθόν αξιολογήσεις του τόσο από τους Γενικούς Διευθυντές του ΟΔΔΗΧ υπό τις 
εντολές των οποίων υπηρέτησε, όσο και από τους Προϊσταμένους του στο ΓΛΚ, είναι 
άριστες.  
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3. Ο κ. Γεράσιμος Μπαρούνος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη 
Σύγχρονη Ιστορία και την Πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Κολέγιο 
Μπίρμπεκ. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΙΘ΄ Σειρά). Γνωρίζει 
Αγγλικά και Γαλλικά. Διορίστηκε στο ΓΛΚ το 2006 ενώ από το 2007 υπηρετεί ως 
υπάλληλος στο Συμβατικό Τμήμα της Δ/νσης Δημοσίου Χρέους του ΓΛΚ και μετέπειτα του 
ΟΔΔΗΧ. Έχει σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του 
Συμβατικού Τμήματος της εν λόγω Διεύθυνσης, 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 στο ΓΛΚ, αλλά 
και στον ΟΔΔΗΧ, όπου υπηρετεί από το έτος 2014, περιλαμβανομένου και του τέως 
Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού κ. Σ. Παπαδόπουλου. Έχει άριστες σχέσεις με τους 
συναδέλφους του και είναι αποδεκτός από αυτούς.  

4. Ο κ. Ιωάννης Μερκούρης είναι απόφοιτος της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Cambridge, καθώς και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών στην Πληροφορική, το 
οποίο έλαβε από το Imperial College of Science, Technology and Medicine, του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Υπηρετεί ως υπάλληλος στο 
Τμήμα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., στο οποίο τοποθετήθηκε σε θέση ειδικού 
εμπειρογνώμονα πριν από  επτά χρόνια.  Έχει ασχοληθεί με την ανάλυση δεδομένων  που 
αφορούν στο δημόσιο χρέος, την ανάλυση της βιωσιμότητάς του και την αποτίμηση 
παραγώγων. Γνωρίζει πολύ καλά τα ανωτέρω αντικείµενα, έχοντας αποκτήσει εξαιρετικά 
σημαντική εργασιακή εμπειρία, ενώ έχει συμβάλει στη μηχανογράφηση του Οργανισμού, 
με την ανάπτυξη εφαρμογής client – server για την αυτοματοποιημένη παραγωγή και 
ανάλυση χρηματοροών και άλλων στοιχείων. Υπηρέτησε επί πέντε έτη στη Γενική 
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠ.ΕΘ.Ο., για την υποστήριξη των εργασιών της 
οποίας, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε εφαρμογή λογισμικού με συνεργαζόμενη βάση 
δεδομένων. Παλαιότερα δε, εργάστηκε σε εταιρείες πληροφορικής, στην Αθήνα και το 
Λονδίνο. Οι αξιολογήσεις του από δύο Γενικούς Διευθυντές του Ο∆∆ΗΧ, κατά τη διάρκεια 
της θητείας του στον Οργανισμό, αλλά και από τους προϊσταμένους του στο ΥΠΕΘΟ, ήταν 
άριστες.  

 
Δεδομένων όλων των προαναφερομένων, δηλαδή  της ανάγκης κάλυψης των διοικητικών 
κενών και της απεμπλοκής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού από μεγάλο μέρος 
δραστηριοτήτων, της εξάλειψης του λειτουργικού κινδύνου,  της εν γένει ανάγκης εύρυθμης 
λειτουργίας του Οργανισμού, κλπ, της ανάγκης απόδοσης επαγγελματικής προοπτικής στο 
σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, 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.5 ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), οι προϊστάμενοι των 
Διευθύνσεων  ή των Τμημάτων του Οργανισμού επιλέγονται και τοποθετούνται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ είτε υπαλλήλων του ΟΔΔΗΧ είτε υπαλλήλων αποσπασμένων σε 
αυτόν, προτείνεται η προαναφερόμενη τοποθέτηση και ανάθεση καθηκόντων σε 
υφιστάμενες θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεως και Τμημάτων του ΟΔΔΗΧ των 
προαναφερόμενων  υπαλλήλων, σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και συγκεκριμένα: 
 
1. Μετακίνηση και τοποθέτηση του κ. Άγγελου Κουράφαλου, που σήμερα υπηρετεί ως 

Προϊστάμενος του Συμβατικού Τμήματος της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ, 
στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δανεισμού & Διαχείρισης Διαθεσίμων του 
ΟΔΔΗΧ, με επιπλέον ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της  
Διεύθυνσης Δανεισμού και Διαχείρισης του ΟΔΔΗΧ.     

2. Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Συμβατικού Τμήματος της 
Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ στον κ. Γεράσιμο Μπαρούνο, υπαλλήλου της 
κατηγορίας ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο εν 
λόγω Τμήμα.  

3. Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάλυσης 
Κινδύνων, της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών του ΟΔΔΗΧ, στον κ. 
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Ιωάννη Μερκούρη, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού, με βαθμό Α’, που 
σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο εν λόγω Τμήμα.  

4. Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάλυσης 
Αγορών και Σχέσεων με τους επενδυτές, της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και 
Αγορών του ΟΔΔΗΧ, στον κ. Σωκράτη Σπιθούρη υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ 
Δημοσιονομικών, με βαθμό Α’, που σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο εν λόγω Τμήμα.  

   
Δεδομένης της υποστελέχωσης του Οργανισμού καθώς και 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, 
ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 
αποδοχή και έγκριση της εισήγησης του και την τοποθέτηση και ανάθεση καθηκόντων 
υπαλλήλων στις Διευθύνσεις και Τμήματα του ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τις ανωτέρω προτάσεις.    
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση ενέκριναν ομόφωνα την 
εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ  ΜΕΛΗ           Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Ακριβές απόσπασμα  
Αθήνα 28/03/2018 

Η Γραμματέας του ΔΣ  
 

Σωτηρία Σωτηρίου  
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