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9 Μαρτίου 2023    

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η ΕΔΑΕ, πρωτοστάτης εδώ και πάνω από 20 χρόνια και σε συνεργασία με τον 

ευρωπαϊκό θεσμό του Euromelanoma σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

πρόληψης για το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος, θέσπισε πέρσι τον 

ΔΕΡΜΑΪΟ ως τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για έναν από τους πιο 

επιθετικούς καρκίνους, το κακόηθες μελάνωμα και για τους λοιπούς 

καρκίνους του δέρματος.  

 

Συνεχίζοντας, την – κατά γενική ομολογία – εξαιρετικά επιτυχημένη, περσινή 

εκστρατεία ΔΕΡΜΑΪΟΣ στοχεύουμε φέτος το μήνυμα, να φτάσει σε 

περισσότερες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και να εκπαιδεύσουμε 

περισσότερους ανθρώπους για τη σημασία του ετήσιου προληπτικού 

ελέγχου που μπορεί ακόμα και να σώσει τη ζωή τους! 

 

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει να τρέχει την 1η Μαΐου και για όλο τον μήνα με 

έντονη παρουσία στα παραδοσιακά Μέσα  και στο digital περιβάλλον, με 

παράλληλες ενέργειες, όπως δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις και 

ενημέρωση για πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη καθώς και σε απομακρυσμένα νησιά, ενημερωτικές ομιλίες σε 

ομάδες, εταιρείες, αποστολή δελτίου τύπου στα Μέσα καθώς επίσης και 

παραγωγή ενημερωτικού προωθητικού υλικού. 

 

Στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας η ΕΔΑΕ σε συνεργασία με τον Όμιλο 

Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ θα διεξάγει δωρεάν 

δερματολογικούς ελέγχους σε κατοίκους ακριτικών νησιών, συμμετέχοντας 

σε δύο αποστολές, πρώτη στα νησιά Τήλο – Νίσηρο – Χάλκη και δεύτερη στα 

νησιά Πάτμο – Αρκιούς – Λειψούς. Οι αποστολές αυτές έχουν τεθεί υπό την 

αιγίδα της ΕΔΑΕ. 
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Ως εκ τούτου, αγαπητοί συνάδελφοι, απευθυνόμαστε σε εσάς, στην 

αποδεδειγμένη αφοσίωσή σας στην υπηρεσία της υγείας των συνανθρώπων 

μας και στον εθελοντισμό σας, προκειμένου να βρούμε 3 εθελοντές – ένας εκ 

των οποίων ιδανικά από την Ρόδο – ώστε να συμπληρωθούν οι ομάδες των 

δύο αποστολών. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας (δηλώσεις στο hsdv.edae@gmail.gr) 

 

Μετά τιμής,  

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

Ο Γεν. Γραμματέας       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Δημήτριος Σγούρος              Ιωάννης Μπάρκης 
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