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Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Δ.Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 
Προαπαιτούμενα 

γνωστικά πεδία 

Αριθμός 

Φοιτητών 

1.  

Αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών 
προϊόντων 
(Evaluation of the safety of cosmetic products-
Safety assessment) 

BAΡΒΑΡΕΣΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Καθηγήτρια 

Κοσμητολογίας 

Eξετάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
καλλυντικών προϊόντων (in vitro, in vivo, in 
silico)  

Κοσμητολογία 
Noμοθεσία 

καλλυντικών και 
ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων 
  
 

1 

2.  
Δερματική διαπερατότητα συστατικών 
καλλυντικών προϊόντων 
 (Dermal permeability of cosmetic ingredients) 

BAΡΒΑΡΕΣΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Καθηγήτρια 

Κοσμητολογίας 

Εξετάζονται οι μέθοδοι μεταβολής της 
δερματικής διαπερατότητας των συστατικών 
των καλλυντικών προϊόντων 

Κοσμητολογία 
Συστήματα μεταφοράς 
δραστικών συστατικών 

 
 

1 



3.  

 

Ιαματικές πηγές στην Ελλάδα  
(Thermal Springs in Greece) 

ΚΙΝΤΖΙΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Καταγραφή των πηγών και των ιαματικών τους 
ιδιοτήτων στον Ελλαδικό χώρο  

Ιαματική 
Δερματοθεραπεία 

  
 

1 

4.  

 

Αρωματοθεραπεία και εφαρμογές της στην 
Αισθητική 
 (Aromatherapy and its applications in 
aesthetics ) 

ΚΙΝΤΖΙΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Τα αιθέρια έλαια και οι ευεργετικές τους 
ιδιότητες όπως εφαρμόζονται στην Αισθητική 

Εναλλακτικές 
Θεραπείες 

Δερματοθεραπεία 
 

1 

5.  

 

Η λεμφική μάλαξη  στην  αισθητική πράξη  
The lymphatic massage to aesthetic practice 
 

Κεφαλά Βασιλική 
Καθηγήτρια 

Εφαρμογές στην Αισθητική -Ανάπτυξη τεχνικής 
/ων Αναμενόμενα αποτελέσματα κατά 
περίπτωση εφαρμογής  
 

Φυσιολογία Ανατομία 
ΔερματοΑισθητική  

Προσώπου  
Δερματολογία 

 

1 

6.  

 

Εξειδικευμένες τεχνικές μάλαξης στην 
Αισθητική  
Specialized massage techniques in Aesthetic 
 
 

Κεφαλά Βασιλική 
Καθηγήτρια 

 Εφαρμογές εξειδιεκευμένων τεχνικών μάλαξης 
την Αισθητική -Ανάπτυξη τεχνικής κατά είδος  
Αναμενόμενα αποτελέσματα κατά περίπτωση 
εφαρμογής  
 

Φυσιολογία Ανατομία 
ΔερματοΑισθητική  

Προσώπου  
Δερματολογία 

 
 

1 

7.  

 

Εφαρμογές των Laser στην Αισθητική. 
Applications of Laser in Aesthetics. 

ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
Καθηγητής 

Πρόκειται για μια ως επί το πλείστον 
βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία, στην οποία 
αναμένεται να γίνει μια παρουσίαση των 
συστημάτων και των τεχνικών που 
ακολουθούνται σήμερα ως μέθοδοι επιλογής 
στον χώρο της Αισθητικής, οι οποίες 
βασίζονται στην τεχνολογία των Laser. 

Βασικές γνώσεις και 
σχετική έφεση στις 
φυσικές επιστήμες 

1 

8.  

 

Οπτικές και φασματοσκοπικές τεχνικές στην 
καταγραφή και διάγνωση δερματικών 
αλλοιώσεων. 
Optical and spectroscopic techniques for the 
detection and diagnosis of skin lesions. 

ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
Καθηγητής 

Η προτεινόμενη εργασία εκτός της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφορικά με 
Οπτικές και φασματοσκοπικές τεχνικές και 
μεθόδους, προβλέπει και πειραματικό μέρος, 
στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθούν 
μετρήσεις, κάνοντας χρήση διατιθέμενων 

Βασικές γνώσεις και 
σχετική έφεση στις 
φυσικές επιστήμες 

1 ή 2 



οργάνων, προκειμένου να εξαρθούν 
συμπεράσματα για πιθανή διάγνωση και 
αποτύπωση δερματικών αλλοιώσεων. 

9.  

 

Η Αντιμετώπιση της Αισθητικής και 
Παθολογικής τριχοφυϊας σήμερα. 
Update of thw management of aesthetic and 
pathological hypertrichosis. 
 

ΓΚΡΕΚ Ι. 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

 
  
 

1 

10.  

 

Η Διαχείρηση των αισθητικών προβλημάτων 
της ακμής. 
Management of aesthetic problem in acne 

ΓΚΡΕΚ Ι. 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

 
 
 

1 

11.  

 

Ακμή από φάρμακα  
(Drug induced acne) 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΡΑΛΛΗΣ 

Επίκ. Καθηγητής 
Δερματολογίας – 

Αφροδ/γίας 

Η ευρύτατη χρήση φαρμάκων για διάφορες 
παθήσεις αλλά και η εμφάνιση νέων 
φαρμακευτικών ουσιών έχουν οδηγήσει στην 
εμφάνιση φαρμακευτικών αντιδράσεων στο 
δέρμα, συμπεριλαμβανομένου του ακμοειδούς 
εξανθήματος. 

Δερματολογία 
  
 

1 

12.  

 

Αξιολόγηση της συμμετοχής του stress στην 
παθογένεια της ακμής  
(Assessment of stress in the pathogenesis of 
acne vulgaris) 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΡΑΛΛΗΣ 

Επίκ. Καθηγητής 
Δερματολογίας – 

Αφροδ/γίας 

Την τελευταία δεκαετία έχουν υπάρξει 
σημαντικές δημοσιεύσεις που εμπλέκουν τον 
παράγοντα stress στην αιτιοπαθογένεια της 
κοινής ακμής. 

Δερματολογία 
 
 

1 

13.  

 

Λεμφική Μάλαξη  
 (Lymph massage) 

ΓΑΡΔΙΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΔΙΠ 

Εξετάζονται οι αρχές και οι χειρισμοί της 
λεμφικής μάλαξης 

Ανατομική 
Φυσιολογία  

Δερματοθεραπεία 
 

1 

14.  

 

Επιλέγοντας μέθοδο δερματοθεραπείας για 
την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης 
τριχοφυίας  
(Choosing dermatotherapy method for hair 
removal) 

ΓΑΡΔΙΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΔΙΠ 

Εξετάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας  

Βιοφυσική  
 

Ηλεκτρική 
Δερματοθεραπεία 

  
 

1 

15.  

 

Χρήση του φυτού ¨Υπερικόν το διάτρητον¨ 
(Hypericum perforatum) στα καλλυντικά 
προϊόντα 

ΜΕΛΛΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 

Μελετώνται οι ιδιότητες του Υπερικού του 
διάτρητου ή κοινώς βάλσαμου και οι δράσεις 
του στα καλλυντικά προϊόντα 

Κοσμητολογία 
Δερματολογία  

 
1 



 (Hypericum perforatum in cosmetic products) ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ  

16.  

 

Χρήση γαϊδουράγκαθου στα καλλυντικά 
προϊόντα 
 (Use of thistle in cosmetics) 

ΜΕΛΛΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 

Μελετώνται οι ιδιότητες του γαϊδουράγκαθου 
και οι δράσεις του στα καλλυντικά προϊόντα 

Κοσμητολογία 
Δερματολογία  

 
 

1 

17.  

 

Η περίπτωση των βοτάνων για τις  θεραπείες 
της λιποδυστροφίας 
 
The case of herbs for the treatments of 
lipodystrophy 
 

ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ 
ΕΥΘΥΜΙΑ 

Μελέτη, ορισμός της βοτανοθεραπείας 
Ορισμός και αξιολόγηση της λιποδυστροφίας 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση των 
ενδεδειγμένων βοτάνων που συμβάλλουν στις 
θεραπείες της λιποδυστροφίας  

1. Μη παρεμβατική 
αντιμετώπιση 
παχυσαρκίας  
2. Ιαματική 
Δερματοθεραπεία 
3. Χημεία και 
Κοσμητολογία 
φυσικών προϊόντων  

 

1 

18.  

 

 Μέθοδοι περίδεσης σώματος στην 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 
 
Body wrapping methods in the treatment of 
obesity 

ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ 
ΕΥΘΥΜΙΑ 

Μελέτη των μεθόδων περίδεσης που 
εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα σε 
περιπτώσεις παχυσαρκίας  
Λασπόλουτρα, θαλασσοθεραπείες, τεχνικές 
περιτύλιξης  σώματος με χρήση επιδέσμων, 
ισοθερμικών καλυμμάτων  

1. Μη παρεμβατική 
αντιμετώπιση 
παχυσαρκίας  
2. Ιαματική 
Δερματοθεραπεία 
3. Χημεία και 
Κοσμητολογία 
φυσικών προϊόντων  

 
 

1 

19.  

 

Οι δυσχρωμίες προσώπου. Αίτια και τρόπος 
αντιμετώπισης 
Skin discoloration. Causes and ways of 
treatment 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΡΑΪΚΟΥ 

ακαδημαϊκή 
υπότροφος 

Μελετάται το πρόβλημα των δυσχρωμιών 
γενικά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

Δερμοαισθητική 
Προσώπου 

 
1 

20.  

 

Η χρησιμότητα της μεσοθεραπείας στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων του δέρματος. 
The usefulness of mesotherapy in the 
treatment of skin problems 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΡΑΪΚΟΥ 

ακαδημαϊκή 
υπότροφος 

Εξετάζεται η μεσοθεραπεία ως διαδικασία και ο 
τρόπος με με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων του 
δέρματος 

Δερμοαισθητική 
Προσώπου  

1 

21.  

 

Κινηματογράφος και τηλεόραση: Η σημασία 
του μακιγιάζ στην εξέλιξη τους. 
Cinema and television: The importance of 

Ανδρέου Ελένη 
Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος 

Στην συγκεκριμένη εργασία οι φοιτητές 
καλούνται να αναφέρουν την ιστορία του 
κινηματογράφου και την τηλεόραση, καθώς και 

Βασικές γνώσεις πάνω 
στην ψιμυθίωση 

θεαμάτων και 
1 



make up to their development. τη θέση του μακιγιάζ στην πάροδο της εξέλιξής 
τους. Μπορούν να γίνουν αναφορές στο 
μακιγιάζ κ των δυο φύλων, καθώς και σε 
πρόσθετα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται με 
σκοπό να αποδώσουν τις απαιτήσεις κάθε 
σεναρίου. 

φωτογραφίας.  

22.  

 

Φωτισμός και Μακιγιάζ.  
Η σημασία του φωτισμού στην ψιμυθίωση 
Light and Make-up 
The importance of light in make-up application. 

Ανδρέου Ελένη 
Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος 

Ο φοιτητής καλείται να αναπτύξει τα είδη κ τις 
πηγές του φωτισμού που χρησιμοποιούνται 
στα διάφορα είδη θεάματος κ πως αυτά 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα του μακιγιάζ. 

Βασικές γνώσεις 
φυσικής για το 
αντικείμενο της 

διάθλασης του φωτός, 
καθώς και βασικές 
γνώσεις πάνω στην 

ψιμυθίωση θεαμάτων. 

1 

23.  

 

Πρόληψη και θεραπεία Χρόνιων Παθήσεων 
μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας 
Prevention and Treatment of Chronic 
Diseases through Physical Activitiy 

ΣΦΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 
Ακαδημαϊκή 
Υπότροφος 

Εξετάζετε ο τρόπος που φυσική δραστηριότητα 
μπορεί να επιδράσει στην πρόληψη και 
θεραπεία χρόνιων παθήσεων. 

Ανατομική 
Φυσιολογία 

Αισθητική Γυμναστική 
1 

24.  

 

Επίδραση της άσκησης στα λειτουργικά 
συστήματα του ανθρώπινου σώματος  
Effect of exercise on the functional systems of 
human body 

ΣΦΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 
Ακαδημαϊκή 
Υπότροφος 

Εξετάζετε ο τρόπος που η άσκηση και οι 
διάφορες μορφές της μπορούν να επηρεάζουν 
τη λειτουργία το ανθρώπινου σώματος  

Ανατομική 
Φυσιολογία 

Αισθητική Γυμναστική 
1 

25.  

 

Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσω της 
άσκησης.  
Physical activity and obesity.  

ΤΕΡΤΙΠΗ ΝΙΚΗ 
Ακαδημαϊκή 
Υπότροφος 

Eξετάζονται οι μέθοδοι εκγύμνασης για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 

Ανατομία 
Φυσιολογία 

Κινησιολογία 
Εργοφυσιολογία 

Φυσική 
Δραστηριότητα 

  
 

1 

26.  

 

Η μέθοδος Pilates. 
Pilates Method.  

ΤΕΡΤΙΠΗ ΝΙΚΗ 
Ακαδημαϊκή 
Υπότροφος 

Εξετάζεται η μέθοδος pilates. 

Ανατομία 
Φυσιολογία 

Φυσική 
Δραστηριότητα  

Pilates 
 

1 

 



Σύνολο Φοιτητών 
 

 


