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ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης καθηκόντων και δαπάνης χρηματοοικονομικού συμβούλου» 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.  2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α/1992). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» 

(ΦΕΚ 16Α/8.2.1994). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 

Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Έσοδα − δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 

δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014), όπως ισχύει. 

5. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»  (ΦΕΚ 1865 Β/2014), όπως ισχύει.   

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 3 παρ. 1 περ. η, του ν.2628/1998 

«Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 

Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α 

/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.  3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013). 

8. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση 

του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 

Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010). 

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α/7-10-

2009). 
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10. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 

(ΦΕΚ 221 Α/2009). 

11. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014). 

12. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α /2015). 

13. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 

Β/2015). 

14. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 

Α/2010). 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. ε και στ και του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ, του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ 2016), όπως ισχύει. 

16. Το απόσπασμα πρακτικού της αρ. 222/31.01.2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Ο.Δ.ΔΗ.Χ.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Εγκρίνουμε την ανάθεση στον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Rothschild & Cie, εν 

συντομία «Rothschild», της παροχής προς το Ελληνικό Δημόσιο των ακόλουθων 

εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: 

1. Αξιολόγηση των υποβαλλομένων εκ των θεσμικών οργάνων (Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., κλπ.) 

προτάσεων σε σχέση με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και των επιπτώσεών τους 

στην υφιστάμενη διάθρωση  του ελληνικού δημοσίου χρέους.  

2. Επεξεργασία, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου ελληνικού δημοσίου χρέους που προέρχεται από τον επίσημο τομέα. 

3. Επεξεργασία, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα μέτρα ελάφρυνσης 

του προαναφερόμενου χρέους. 

4. Παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών, καθώς και πραγματοποίηση των 

απαραίτητων επαφών με διάφορους βασικούς φορείς όπως διεθνείς επενδυτές, 

διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλπ., αναφορικά με την προετοιμασία για την 

επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.  

5. Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και προτάσεων σε θέματα αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας. 
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Ως αμοιβή για την παροχή των προαναφερόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα 

καταβληθούν στη Rothschild τα ακόλουθα ποσά: 

Α. Ποσό € 99.000,00 θα καταβληθεί μέσα σε διάστημα 60 ημερών από τη δημοσίευση 

της παρούσας απόφασης. 

Β. Εφόσον οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξακολουθήσουν να παρέχονται 

και μετά την 25.01.2018 και για διάστημα όχι πέρα από την 25.01.2019, θα καταβληθεί 

έως την 31.05.2018 στη Rothschild επιπλέον ποσό € 99.000,00. 

Γ. Με την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου της εξόδου στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές, μέσω έκδοσης κρατικών ομολόγων ωρίμανσης 24 μηνών κατ’ 

ελάχιστο, θα καταβληθεί ως αμοιβή (success fee) ποσό έως € 3.000.000,00 συνολικά, 

ως εξής: ποσό έως € 1.500.000,00 μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης και ποσό 

έως € 1.500.000,00 μετά την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κάλυψη δαπάνης 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη του κρατικού 

προϋπολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για την 

εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους (ΚΑΕ 23/200/6311). 

 
 
Κοινοποίηση: 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. – 
Δ/νση Δημοσίου Χρέους (4) 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο Αν. Υπουργού  
Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου  

Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α. 
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