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Προς 

6η ΥΠΕ,  Διοικητή κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο 

               Υποδιοικητή κ. Δημήτριο Κωστακιώτη 

Κοιν.: α) Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο, & Παρατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου 

            β) Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας, Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κόλλια   

     

Θέμα: Τοποθέτηση Αγροτικού Ιατρού στο Σταυροδρόμι Τριταίας, Ν. Αχαΐας. 

 

κ. Διοικητά & κ. Υποδιοικητά της 6ης ΥΠΕ, 

Γνωρίζετε ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι στις προτεραιότητες μιας 

ευνοούμενης Πολιτείας, και ειδικά όταν πρόκειται για την στελέχωση Αγροτικών 

Ιατρείων σε απομονωμένα χωριά, σε ορεινές περιοχές και όχι μόνο.  

Ειδικά για την δική μας περίπτωση που αφορά το Αγροτικό Ιατρείο του Σταυροδρομίου 

Τριταίας στο οποίο υπάγεται και συνδέεται το δικό μας κοινοτικό Ιατρείο Δροσιάς, σας 

ενημερώνουμε πως: 

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Υγείας, έχει προκηρυχθεί και 

οριστικά εγκριθεί η μόνιμη θέση Αγροτικού Ιατρού για το Σταυροδρόμι Τριταίας στον 

Ιατρό κ. Βασίλη Στάμο. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε εάν έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ του 

διορισμού. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως αρχές του επόμενου μήνα Φεβρουαρίου λήγει η θητεία της 

μονοετούς θέσης Ιατρού που έχουμε και λειτουργεί το Ιατρείο μέχρι τώρα, δεν 

γνωρίζουμε πότε θα έλθει να εγκατασταθεί ο νέος και πλέον μόνιμος Ιατρός. 

Επίσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως το Αγροτικό Ιατρείο του Σταυροδρομίου και το δικό 

μας δεν λειτουργούσαν για πάνω από οκτώ (8) χρόνια, και πως με την συνδρομή του 

Δήμο Ερυμάνθου και με δικά μας χρήματα εξοπλίσαμε πλήρως το Κοινοτικό Ιατρείο 

του χωριού μας (Δροσιά), και το λειτουργούμε επιμελώς μέχρι σήμερα, 

Ζητάμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα πότε θα έλθει να εγκατασταθεί ο νέος μόνιμος 

Ιατρός στο Ιατρείο του Σταυροδρομίου και κατά συνέπεια θα έχουμε την συνέχιση της 

λειτουργίας και του δικού μας Κοινοτικού Ιατρείοy Δροσιάς. 

Εν αναμονή της απάντησή σας. 

 

Διατελούμε, 

Τις ευχές μας για μια «Καλή νέα Χρονιά» 

Τα Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών 
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