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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων 
Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 

Δια την κα. Τπουργό Τγείασ &  
Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ 

 
 

 
Θέμα : Αλήθειεσ ή ανακρίβειεσ οι αιτιάςεισ τησ Προέδρου του ΟΚΑΝΑ ενώπιον 
τησ Επιτροπήσ Κοινωνικών Τποθέςεων τησ Βουλήσ; 
 
 

Είναι γεγονόσ ότι κατά την παρουςία τησ νέασ Προέδρου του ΟΚΑΝΑ κασ 
Μαλλιώρη ενώπιον τησ Επιτροπήσ Κοινωνικών Υποθέςεων ελέχθηςαν πολλά κατά τησ 
προηγηθείςησ ηγεςίασ του ΟΚΑΝΑ. Μάλιςτα δε απαξιωτική ήτο η τοποθέτηςή τησ προσ 
το έργο ςυνολικά τησ απελθούςησ κυβερνήςεωσ ςτον τομέα των εξαρτηςιογόνων. 
Πράγματι οι αναφορέσ τησ κασ Μαλλιώρη για την προμήθεια μεθαδόνησ, τα ακίνητα του 
ΟΚΑΝΑ και τουσ ενοικιαζόμενουσ χώρουσ, την αγορά φαρμάκων από ςυγκεκριμένο 
φαρμακείο, τουσ ενοικιαζόμενουσ εργαζόμενουσ, το υπερβολικό ποςό φύλαξησ και 
καθαριότητασ των μονάδων και υπηρεςιών του ΟΚΑΝΑ, την αποζημίωςη επιτροπών 
κατά ςυνεδρίαςη και τόςων άλλων ςτοιχείων αρνητικών για την λειτουργία του 
ΟΚΑΝΑ, εύλογα δημιουργήθηκε  ςε όλουσ το ερώτημα τι πράγματι ςυμβαίνει ςτον 
Οργανιςμό αυτό. Προ καιρού δε λάβαμε επιςτολή του πρώην Προέδρου του ΟΚΑΝΑ κ. 
Φωτεινόπουλου που αντικρούει τουσ ιςχυριςμούσ αυτούσ τησ κασ Μαλλιώρη. Άρα 
τίθεται ηθικό θέμα παραμονήσ τησ κασ Προέδρου ςτη θέςη τησ  αν ήςαν ςυκοφαντικοί 
οι ιςχυριςμοί τησ και θα πρέπει να έλθει ςτη Βουλή όπου επί των αιτιάςεων αυτών να 
δοθεί πειςτική και ακριβήσ απάντηςη. Παράλληλα δε θα θέλαμε να έχουμε την 
απάντηςη τησ κασ Υπουργού και να κατατεθεί κάθε ςυναφέσ έγγραφο προσ τησ 
ερωτήςεωσ μασ. 
 
Κατόπιν όλων αυτών, ΕΡΩΣΑΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΘΕ να ενημερώςετε το ώμα : 
 
1.Προμηθεύεται ο ΟΚΑΝΑ την μεθαδόνη ςε τιμή ακριβότερη κατά 50% από την τιμή 
που προςέφερε ο ΙΦΕΤ ; 
 
2.Υπήρχαν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι; Από πότε χρονολογούνται, ςε ποιεσ μονάδεσ και 
πόςοι τον αριθμό; 
 
3.Υπήρχε ειδική προτίμηςη φαρμακείου προσ προμήθεια φαρμάκων; 
 
4.Πόςα ακίνητα έχει ο ΟΚΑΝΑ, πότε αγοράςτηκαν, ποιο το τίμημα τησ κτίςεωσ τουσ και 
ποιοσ ήταν τότε ο Πρόεδροσ; 
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5.Ποιο ςχέδιο υπάρχει αξιοποίηςησ ή εκποίηςησ αυτών των περιουςιακών ςτοιχείων 
του ΟΚΑΝΑ; 
 
6.Αληθεύει ότι υπήρχε μεταφορά κατ’ οίκον δόςεων μεθαδόνησ και αν ναι πόςα 
δρομολόγια είχαμε και ποιο το κόςτοσ μεταφοράσ; 
 
7.Ποιο το κόςτοσ φιλοξενίασ αςθενών των μονάδων ςε ξενοδοχεία των Αθηνών; 
 
8.Ποιοσ ο αριθμόσ των επιτροπών που ςυςτάθηκαν για διενέργεια διαγωνιςμών και 
ποια ήτο η αποζημίωςη των μελών των; 
 
9.Για την φύλαξη και καθαριότητα των μονάδων και υπηρεςιών του ΟΚΑΝΑ υπήρξε 
μειοδοτική διαγωνιςτική διαδικαςία; 
 
10.Πότε λειτούργηςε η μονάδα Ηρακλείου Κρήτησ; 
 
11.Κρίνετε ςκόπιμο να επανέλθει η Πρόεδροσ του ΟΚΑΝΑ ενώπιον τησ επιτροπήσ μασ 
και να δώςει πληρέςτερεσ απαντήςεισ.    
 
 

Αθήνα, 28/05/2010 
 

Ο Ερωτών Βουλευτήσ 

 
Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 

 


