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Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας, προωθώντας ταυτόχρονα το 

μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος 

 

 
 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2012. Η παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα επιλέχθηκε ως τόπος για  

την προβολή του μηνύματος σε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κοινού και μάλιστα νεανικού, το 

οποίο αποτελεί το βασικό κοινό-στόχο για τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Η καμπάνια θα 

διαρκέσει περίπου 2 εβδομάδες, από τις 14 μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σκοπός της είναι η 

προβολή και ευαισθητοποίηση στο πιο επίμαχο για τους καλοκαιρινούς μήνες σημείο 

έκθεσης σε μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, την παραλία, με έναν πρωτότυπο τρόπο που θα 

τραβήξει τα βλέμματα και την προσοχή.  

Η Solar Advertising Umbrella είναι ένα καινοτόμο προωθητικό μέσο διαφήμισης, που 

χρησιμοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αποτελείται από ένα ηλιακό panel 

προσαρμοσμένο στην οροφή της κλασικής ομπρέλας παραλίας και ένα κουτί το οποίο 

προσαρμόζεται επάνω στον ξύλινο στύλο της βάσης της ομπρέλας. Το κουτί είναι 

κατασκευασμένο από μέταλλο και plexi και διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση του banner με 

τις πληροφορίες για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Με 

αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται η άμεση επαφή του κοινού με το μήνυμα ενώ παράλληλα 

αναδεικνύεται και ο οικολογικός χαρακτήρας της εκστρατείας.  
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Η πρόληψη εξασφαλίζεται μόνο με αντηλιακή προστασία  

 

Το μελάνωμα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος και η πρόγνωσή του 

καθορίζεται από την έγκαιρη αναγνώρισή του. Η αυτοεξέταση του δέρματος, ο περιοδικός 

έλεγχος του δέρματος από ειδικό και η άμεση εξέταση από ειδικό οποιασδήποτε ύποπτης 

βλάβης, καθώς και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους από 

την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της Εθνικής 

Πολιτικής της Δημόσιας Υγείας. 

  


