
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΑΚΟΣ στην υπηρεσία του ΓΕΣ 

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του 

Η ΑΚΟΣ θέτει τις δυνάμεις της στην υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού και του έμψυχου δυναμικού του, το οποίο αποτελεί τον 

σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος του και το καλύτερο οπλικό του 

σύστημα. Το ΓΕΣ έχει ανακηρύξει τον 2018 Έτος Μέριμνας 

Προσωπικού.  

Συμφωνητικό Συνεργασίας και Αμοιβαίας Κατανόησης (Memorandum of 

Understanding ή αλλιώς MOU) υπέγραψαν τη Δευτέρα 21 Μάϊου 2018,  

εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Στρατού ο αρχηγός ΓΕΣ, 

αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής και εκ μέρους της ΑΚΟΣ η 

Πρόεδρος της Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη.  

Η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ Δρ. Κατσώχη απευθυνόμενη στο αρχηγό ΓΕΣ, 

τόνισε κατά την τελετή της υπογραφής: «Το όραμά σας, όπως αυτό 

εκφράζεται μέσα από καινοτόμες δράσεις  εξωστρέφειας του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού, με στόχο τη στενή διασύνδεση του με τον ελληνικό 

λαό αλλά και η άοκνη, ουσιαστική και πολυεπίπεδη δραστηριότητά σας, 

αποτέλεσαν για εμάς πηγή έμπνευσης, από την οποία αρδεύσαμε την 

πρόσκληση την οποία σας απευθύναμε, προκειμένου να καταστούμε 

συνοδοιπόροι του ΓΕΣ, σε σειρά δράσεων, με στόχο την προστασία της 

υγείας του έμψυχου δυναμικού του» 

Όπως συμφωνήθηκε, οι επιστήμονες της ΑΚΟΣ, όλων των ειδικοτήτων 

(ογκολόγοι, χειρουργοί, ουρολόγοι, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι κ.α) θα 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΓΕΣ, για την από κοινού διενέργεια 

επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων αλλά και συνεδρίων, με 

στόχο αφενός την ενημέρωση του έμψυχου δυναμικού του ΓΕΣ σε 

θέματα υγείας και πρόληψης και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του 

κοινωνικού συνόλου ανά την Ελληνική Επικράτεια.  Το ευρύ πεδίο των 

δράσεων επεκτείνεται έως και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών, σε 

συνεργασία με το 401 ΓΣΝΑ και το 424 ΓΣΝΕ, οι οποίες θα αφορούν σε 

θέματα αιχμής της δημόσιας υγείας. 

 

Και λίγα λόγια για την ΑΚΟΣ:  



Η ΑΚΟΣ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία στον πυρήνα της 

αποτελείται από επιστήμονες του χώρου της υγείας και πλαισιώνεται από 

εθελοντές, αποθεραπευμένους αλλά και ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

Αφενός αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπιση του 

καρκίνου και αφετέρου προσφέρει στήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς 

αλλά και στους αποθεραπευμένους της νόσου ενώ συμμετέχει ενεργά στη 

επιστημονική συζήτηση για ογκολογικά θέματα με τη διοργάνωση 

συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων. Το έργο της ΑΚΟΣ είναι 

ταυτόχρονα κοινωνικό και επιστημονικό. Οι συντεταγμένες δράσεις της 

προωθούν έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής ενώ οι 

επιστημονικές έρευνες που διενεργεί, διερευνώντας στάσεις και 

αντιλήψεις των πολιτών σε θέματα αιχμής της δημόσιας υγείας, στόχο 

έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και των 

προσφερόμενων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς και στις 

οικογένειές τους. 

ΑΚΟΣ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει θεραπεία σώματος και ψυχής.  

 


