
 

 

 

     

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Πρόσληψη στελέχους της ΝΔ σε έμμισθη θέση Προέδρου του ΟΒΙ» 

Ολοένα και περισσότερες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά 

με προσλήψεις σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις, με τελευταίο κρούσμα να σημειώνεται 

στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).  

Ειδικότερα, αναφορικά με τον ΟΒΙ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου, το μέλος της πολιτικής επιτροπής της Νέας 

Δημοκρατίας και στενό του συνεργάτη, κ Δημήτρη Χρόνη, μια θέση άμισθη, μη 

αποκλειστικής απασχόλησης, για την οποία θα λάμβανε αποζημίωση μόνο για τη 

συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια. Στις 30 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Α/Φ 395) απόφαση (με αναδρομική ισχύ από 

1/12/2019) του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ Άδωνη Γεωργιάδη, με την 

οποία η θέση του προέδρου του ΟΒΙ κατέστη από άμισθη, έμμισθη και από μη 

αποκλειστικής απασχόλησης, αποκλειστικής απασχόλησης, με την υπουργική 

απόφαση να ομιλεί για «την ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των εποπτευόμενων 

φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίοι αποτελούν φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και το γεγονός της πλήρους απασχόλησης του 

Προέδρου στη διοίκηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)». 

Κατόπιν των παραπάνω, και με δεδομένο πως ο ΟΒΙ ιδρύθηκε με το Ν.1733/87, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο άλλαξε η θέση του Προέδρου του ΟΒΙ και από άμισθη έγινε 

έμμισθη και πλήρους απασχόλησης; 
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2. Ο κ Χρόνης αμείβεται και ως Πρόεδρος του ΟΒΙ και ως υπάλληλος του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεδομένου ότι συμμετέχει στο ΔΣ 

ως εκπρόσωπος του Υπουργείου; 

3. Δεδομένου πως ο ΟΒΙ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος υπάρχει πρόβλεψη 

στον προϋπολογισμό του για κάλυψη του μισθού του Προέδρου με 

αναδρομική ισχύ από 1/12/2019; 

4. Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1/12/2019 

και όχι πχ από 16/10/2019 οπότε και τοποθετήθηκε ο κ Χρόνης στη θέση του 

Προέδρου; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




