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Αρ. Πρωτοκ.:07/ 2021 

Μυτιλήνη, 19 Φεβρουαρίου  2021 
 
 
ΠΡΟΣ   :  Μέσα Ενημέρωσης Λέσβου 
                                                                                           
ΚΟΙΝ    :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ 
 

 

Ευχαριστήρια Επιστολή 

 

 Με την  παρούσα  επιστολή,  θα  θέλαμε  να  εκφράσουμε  τις  ειλικρινείς 

και θερμές ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικών 

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ και όλων των στελεχών στη 

Διοίκηση της 98 ΑΔΤΕ, καθώς μετά από μεγάλη προσπάθεια και σωστό σχεδιασμό, 

που είχαν πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, παρέδωσε στο 

μόνιμο - έφεδρο προσωπικό των ΕΔ και των σωμάτων ασφαλείας της Λέσβου, ένα 

ολοκαίνουργιο και σύγχρονο τμήμα νοσηλείας του  ΣΤΕΠ στις εγκαταστάσεις του 98 

ΤΥΕΘ. 

 Είμαστε υπερήφανοι καθώς όλες οι εργασίες κατασκευής εκτελέστηκαν εξ 
ολοκλήρου από εξειδικευμένα στελέχη όλων των ειδικοτήτων της Δριας 
κατασκευών της 98 ΑΔΤΕ αποδεικνύοντας το άριστο επίπεδο επαγγελματισμού 
που τους διακατέχει. 
 

            Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί και να εκτιμηθεί ότι όλη αυτή η δράση αν 

και έλαβε χώρα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις του 

σχηματισμού και όχι μόνο (προστασία θαλάσσιων συνόρων, την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του COVID-19 και την συνδρομή στη Κατασκευή Κέντρου Φιλοξενίας 

Προσφύγων), να είναι καθημερινά αυξανόμενες, δεν στάθηκαν εμπόδιο για την 

εκπλήρωση ενός τόσο σημαντικού έργου που έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στο ηθικό  

των στελεχών της. 

 Στις προαναφερθείσες ολοκαίνουργιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις του 

ΣΤΕΠ, πλέον της αδιαμφισβήτητης αναβάθμισης των παρεχόμενων Ιατρικών 

Υπηρεσιών που επιτυγχάνεται, σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και για το 

υγειονομικό προσωπικό, θα εξοικονομείτε πλέον και χρόνος από την εκτέλεση της 

Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασής καθώς θα μπορεί να εκτελείτε εξολοκλήρου στο 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
                                    (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 
 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο αναγνωρισθέντων 

Βιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό 

μητρώου 1403 / 2019.  ΑΦΜ. 996959535 Δ.Ο.Υ.Μυτιλήνης. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.espeeles.gr   Email:espeeles@gmail.com 
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ΣΤΕΠ σε μία (1) ημέρα από τις τρείς (3) ημέρες που διαρκούσε μέχρι σήμερα, 

καθώς ήταν αναγκαίο τα στελέχη να μεταβαίνουν στο ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο 

Μυτιλήνης για τις περισσότερες εξετάσεις. 

   Το ολοκαίνουργιο ΣΤΕΠ μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή όλων των 

χώρων του πλέον διαθέτει:  

✓ Χειρουργική Κλινική 

✓ Αίθουσα Επεμβάσεων 

✓ Σταθμό Επανεκτήσιμων Διακομιζομένων με πέντε (5) Εξεταστήρια. 

✓ Γραφείο Εισερχομένων -Εξερχομένων 

✓ Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο 

✓  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. 

✓ Οδοντιατρείο 

✓ Τέσσερις Θαλάμους Νοσηλείας με αυτόνομα WC. 

 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                                                                       
                  

                  

            Πρόεδρος                                                                         

 

Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος                

             Λγός (ΤΔ) 

           6984892582                                          

          Γεν. Γραμματέας 

 

       Σταμάτιος Κατσαμπής                

             Ανθσγός (ΤΕΑ) 

               6983506392 
 


