
 

  

  

  

  
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018 

        Αρ. πρωτ. 293 
Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι 
 
Κοιν.: Δ/νση Φυσικής Αγωγής 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ), πέραν της 
συνεχιζομένης εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας, αποδίδει μεγάλη 
σημασία στην ορθή ενημέρωση του κοινού  για την πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση διαφόρων δερματοπαθειών, κυρίως των διαφόρων μορφών 
καρκίνου του δέρματος (επιθηλιώματα, μελάνωμα). 
Ενδεικτικά σημειώνουμε:         
   α) Την διοργάνωση κάθε χρόνο επί μία εβδομάδα, της δωρεάν εξέτασης του 
πληθυσμού για τον έλεγχο του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος,  
από εθελοντές δερματολόγους-μέλη της ΕΔΑΕ, σε όλη τη χώρα. 
   β) Τις ενημερωτικές ομιλίες σε εκδηλώσεις για την ενημέρωση του κοινού. 
   γ) Την συγγραφή και διανομή θεματικών ενημερωτικών φυλλαδίων.  
 
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των περιστατικών καρκίνου του 
δέρματος στις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.  Μεταξύ 
αυτών, το μελάνωμα αποτελεί μια μορφή σοβαρού δερματικού καρκίνου.  
Κομβικής σημασίας κρίνεται η πρόληψη, καθώς το μελάνωμα αντιμετωπίζεται 
άριστα στα αρχικά του στάδια.  Μεταξύ όλων των άλλων προληπτικών μέτρων, 
εξαιρετική σημασία κατέχει ο σωστός τρόπος έκθεσης στον ήλιο, κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία. 
 
Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως ένα ή δύο σοβαρά ηλιακά εγκαύματα σε 
αυτές τις ηλικίες, αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση ενός μελανώματος 
κατά την ενήλικη ζωή.  Ο κίνδυνος για πρόκληση ηλιακού εγκαύματος είναι 
αυξημένος κατά τις μεσημβρινές ώρες (12.00-16.00), ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες. 
  
Ως  ΕΔΑΕ, εκτιμώντας την αξία και την αποτελεσματικότητα της συμβολής της 
Πολιτείας στην προαγωγή της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, 
σας προτείνουμε την επανεκτίμηση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος 
της γυμναστικής στα σχολεία.  Κατά την γνώμη μας, πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των παιδιών και η αποφυγή του 
μαθήματος σε εξωτερικούς χώρους μετά τις 12μμ, όταν η προσπίπτουσα 
ηλιακή ακτινοβολία είναι εντονότερη. 
 



 

 
 
 
 
 
Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στη διάθεσή σας για την υποστήριξη κάθε 
αναγκαίας ενέργειας που θα οδηγεί στην προτεινόμενη διευθέτηση. 
 

Με τιμή, 
    Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

        Ο Γεν. Γραμματέας                                                      Ο Πρόεδρος                     

                                          
       Ι. Μπάρκης                                                                Δ. Ρηγόπουλος 

 


