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ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Με αφορμή την πρωτοβουλία που πήρε η Ομοσπονδία από το Μάιο να ρθεί σε επαφή με διάφορα 

κέντρα που πραγματοποιούν PCR test για να επιτύχει καλύτερες τιμές για τους Έλληνες της Σουηδίας 

μπροστά στις διακοπές του καλοκαιριού, και με τις τελευταίες εξελίξεις με την απάτη στο Riddarens 

vårdcentral στη Στοκχόλμη που εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά χωρίς να πραγματοποιεί τα τεστ 

Έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: 

• Ουδέποτε συζητήθηκε σε συνεδρίαση του ΔΣ το θέμα για την επίτευξη καλύτερης συμφωνίας 

για τους Έλληνες, παρά ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας, μια από τις 

πολλές που παίρνει κατά καιρούς. 

 

• Η συμφωνία του προέδρου με το Rinkeby Apotek (στην τιμή των 700 sek) και το Carelab (στην 

τιμή των 950 sek) που εκτελούν τα συγκεκριμένα τεστ και εκδίδουν τα πιστοποιητικά ταξιδιού 

ήρθε σε γνώση των υπολοίπων μελών του ΔΣ μέσω μειλ του προέδρου σαν επιβεβαίωση εκ 

των υστέρων αφού δηλαδή είχε κλείσει τη συμφωνία 

 

• Ως προς την πρωτοβουλία μπορεί να πει κανείς ότι ήταν καλή ώστε να ελαφρυνθεί ο 

οικογενειακός προυπολογισμός των συμπατριωτών μας που θα ταξίδευαν Ελλάδα για τις 

διακοπές τους, αφού ειδικά οι πολυμελείς οικογένειες θα αναγκαζόταν να πληρώσουν το τεστ 

στην τιμή των 1200-2000 sek το άτομο, ποσό απαγορευτικό για αρκετούς έλληνες 

συμπατριώτες μας. Εντούτοις από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας για το 

Rinkeby Apotek - τις οποίες και θέσαμε εις γνώση του Προέδρου που πήρε αυτή την 

πρωτοβουλία. Τονίσαμε ιδιαίτερα τις καταγγελίες που είχαμε ότι δέχεται μόνο μετρητά και 

που αυτό από μόνο του διεγείρει μια σειρά από ερωτηματικά! 

 

• Στις 30 Μαίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας η μεταφορά του χώρου των τεστ 

από το RINKEBY στο Riddarens Vårdcentral στην AKALLA με την ίδια τιμή αλλά πάλι μόνο 

μετρητά, δηλαδή χωρίς απόδειξη! 

 

Κάτι το οποίο δεν ήρθε σε γνώση κανενός μέλος του ΔΣ και δεν συζητήθηκε ποτέ μέσα στο 

ΔΣ. 

 

• Στις 17 Ιουνίου βλέπουμε πάλι στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ανακοίνωση για αλλαγή του 

τόπου γιά τα Μοριακά τεστ  PCR  από το Kεντρο Υγείας Riddarens Vårdcentral ξανά στο 

φαρμακείο, Rinkeby Apotek και η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά « λόγω κάποιων 

προβλημάτων πού προέκυψαν  με το Kέντρο Υγείας Riddarens vårdcentral στην Akalla 

το PCR τεστ θα γίνεται από σήμερα 17 Iουνίου στο φαρμακείο του Ρίνκεμπυ στην ίδια 

προνομιακή τιμή των 700 κορόνων γιά τους συμπατριώτες μας.»  
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Κάτι το οποίο δεν ήρθε επίσης σε γνώση κανενός μέλος του ΔΣ και δεν συζητήθηκε ποτέ 

μέσα στο ΔΣ 

 

• Στις 19 Ιουνίου και μετά τη δημοσίευση άρθρων στα ΜΜΕ, των οποίων γίναμε όλοι μάρτυρες 

αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες των εργαστηρίων Doktorgruppen στο Riddarens Vårdcentral 

κατηγορούνται για απάτη ολκής, ότι εισέπρατταν τα χρήματα, δεν στέλναν ποτέ τα τέστ για 

εργαστηριακή ανάλυση και έχουν εκδόσει μέχρι στιγμής πλαστά πιστοποιητικά σε πάνω από 

100 000 ανθρώπους με βάση τα στοιχεία. 

Δεν γνωρίζουμε λοιπόν μέσα σε αυτούς τους 100 000 εαν βρίσκονται και συμπατριώτες μας που 

λάβαν τα συγκεκριμένα τεστ από το Μάιο μέχρι και σήμερα.  

Γεννιούνται επομένως τα ανάλογα ερωτημάτα τα οποία θέσαμε υπόψιν των υπολοίπων μελών 

του ΔΣ, προτείνοντας και περιμένοντας υπεύθυνες απάντησεις από την πλειοψηφία του ΔΣ τις 

οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ή για να είμαστε πιο ακριβείς, λάβαμε απαντήσεις, οι 

οποίες δεν μας ικανοποιούν σε καμία περίπτωση ως παράταξη. 

Τις θέτουμε επομένως για να είναι σε γνώση των συμπατριωτών μας και των κοινοτήτων, οι 

οποίες πιθανώς να έχουν και μέλη που ταξίδεψαν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. 

1) Είχαμε ενημερώσει όπως αναφέρουμε παραπάνω ότι μας ήρθε εικόνα από συμπατριώτες 

μας (και σίγουρα και σε πολλούς από εσάς) ότι το φαρμακείο στο Rinkeby δεν κόβει 

αποδείξεις, πληρώνεται μόνο μετρητά!!! και ότι ελέγχεται από το Skatteverket εδώ και 

αρκετό καιρό και να μην κλειστεί συμφωνία μαζί του για να μην εκτεθεί ο φορέας που λέγεται 

Ομοσπονδία ότι έχει πάρε δώσε με το συγκεκριμένο φαρμακείο. 

 

2) Καλές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας χωρίς βέβαια να τις 

συζητάει είτε στο προεδρείο του ΔΣ είτε στο ίδιο το ΔΣ της Ομοσπονδίας, αλλά επιτέλους 

πρέπει να σταματήσουν αυτές οι «πρωτοβουλίες» γιατί εκθέτουν τον φορέα που λέγεται 

Ομοσπονδία. 

 

3) Μπαίνει θέμα δημόσιας υγείας σε σχέση με αυτούς που λάβανε πλαστά πιστοποιητικά, οι 

οποίοι ορισμένοι από αυτούς μπορεί να ήταν ή να είναι θετικοί στον κορονοιό και να 

διέσπειραν, να διασπείρουν ή να συνεχίζουν να διασπείρουν τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν.  

 

4) Να διερευνηθεί άμεσα με ευθύνη του προέδρου που πήρε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αν 

το Rinkeby Apotek συνεργαζόταν για την έκδοση των τεστ με το Riddarens vårdcentral. 

 

5) Προτείναμε επίσης, ως υπεύθυνος φορέας που οφείλει να είναι η Ομοσπονδία, ότι έχει την 

ευθύνη ΑΜΕΣΑ να ενημερώσει τουλάχιστον μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλους τους συμπατριώτες μας και ειδικά αυτούς που τις 

τελευταίες μέρες πήραν το reseintyg για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα ότι οφείλουν να 

επανεξεταστούν, γιατί τα αποτελέσματα που λάβαν είναι πλαστά. Είναι το ελάχιστο που θα 

μπορούσε να κάνει η Ομοσπονδία τη συγκεκριμένη στιγμή. 

 

6) Ταυτόχρονα καλέσαμε τον Πρόεδρο και την πλειοψηφία του ΔΣ να ακυρώσει τη συμφωνία 

με το φαρμακείο στο Rinkeby Apotek για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω στο 

σημείο 1. 
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7) Καλέσαμε τέλος να κατέβουν από την ιστοσελίδα όλες οι πληροφορίες που αφορούν το 

φαρμακείο στο Rinkeby και στην οποία η Ομοσπονδία καλούσε τον κόσμο να πάει να κάνει 

το τεστ.  

Στις παραπάνω αιτιάσεις μας οι ενέργειες του προέδρου και κατ επέκταση και της πλειοψηφίας 

του ΔΣ ήταν να διακόψουν τη συνεργασία με το Rinkeby Apotek όχι λόγω της καταβολής μετρητών 

για το τεστ ή πιθανής του εμπλοκής με το εργαστηρίο στο Riddarens Vårdcentral, αλλά λόγω 

«προβλήματος φόρτου εργασίας και έλλειψης πρώτων υλών στο εργαστήριο που συνεργαζόταν 

το Rinkeby Apotek», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 

Δεν δεχτήκαν επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα η πρόταση μας για ενημέρωση προς τους 

συμπατριώτες μας ότι πιθανώς έχουν λάβει πλαστά πιστοποιητικά και να τους καλέσει για 

επανεξέταση, αφού μπαίνει ζήτημα δημόσιας υγείας, όπως αναφέραμε παραπάνω. 

Ο ισχυρισμός του προέδρου ότι το «Riddarens vårdcentral νοικιάστηκε γιά να ανταποκριθεί στην 

ζήτηση που υπήρξε και από εμας και ότι δεν έχει καμμία σχέση με την εταιρία που είχε τα 

3 Riddarens vårdcentral στην Akalla, Märsta och Tyresö και που ήταν αντικείμενο έρευνας από την 

εφορία γιά φοροδιαφυγή» μένει να αποδειχθεί, αλλά μέχρι τότε οφείλει να διερευνηθεί άμεσα 

με ευθύνη του προέδρου αν το Rinkeby Apotek συνεργαζόταν για την έκδοση των τεστ με το 

Riddarens vårdcentral που στεγαζόταν στον ίδιο χώρο με τα εργαστήρια που εξέδιδαν τα πλαστά 

πιστοποιητικά. 

Στον ισχυρισμό του επίσης ότι «το φαρμακείο του Rinkeby δεν είναι αλήθεια ότι είναι αντικείμενο 

ελέγχου από την εφορία. Αντίθετα η νομοθεσία για τα φαρμακεία είναι πάρα πολύ αυστηρή και 

ο έλεγχος πολύ τακτικός» να μας απαντήσει στο ερώτημα γιατί τότε δέχεται πληρωμή μόνο με 

μετρητά. 

Τέλος θέλουμε να καλέσουμε τον πρόεδρο της ΟΕΣΚ και την  πλειοψηφίας που το στηρίζει να 

σταματήσει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες και να εφαρμόσει τις αρχές και τους κανόνες της 

Ομοσπονδίας που δεν είναι τίποτα άλλο από την συλλογική και δημοκρατική λειτουργία της! 

Για την παράταξη της Α.ΣΥ.Μ. 

Στοκχόλμη, 21/06/2021 


