
 
  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Το Τμήμα μας με τη με αρ. 17/19-06-2017 απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος την οποία 

αποστείλαμε αρμοδίως  στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  και στα αρμόδια 

διοικητικά όργανα του ΤΕΙ-Α,  προέβη στις ακόλουθες προτάσεις: 

          I. Τα Τμήματα Aισθητικής & Κοσμητολογίας (Department of Aesthetics and 

Cosmetic Science) των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, είναι τα μοναδικά σε 

προπτυχιακό επίπεδο στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας και ο απονεμόμενος από 

αυτά τίτλος σπουδών είναι «Πτυχιούχος Αισθητικός & Κοσμητολόγος».    Με ομόφωνη 

απόφαση   θεωρούμε ότι πρέπει για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους καθώς και 

για τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας, το Τμήμα 

Aισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ-Α να ενσωματωθεί αυτοδύναμα στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής. Eπισημαίνουμε:  

 Το τμήμα μας διαθέτει ικανό αριθμό Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) εκ των οποίων 

τέσσερα (4) μέλη ανήκουν στη βαθμίδα Καθηγητή, ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ και ένα (1) 

μέλος ΕΤΕΠ. Σύμφωνα με το ισχύον και πρόσφατα αναθεωρημένο πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματός μας,  διδάσκουν στο Τμήμα μας και μέλη Ε.Π., τα οποία 

ανήκουν διοικητικά σε άλλα Τμήματα του ΤΕΙ-Α. Θα μπορούσε με τη διοιηκητική 

μετακίνηση μελών ΕΠ που διδάσκουν στο Τμήμα μας αλλά ανήκουν σε άλλα 

Τμήματα του ΤΕΙ-Α να αυξηθεί ο αριθμός μελών ΕΠ  μελών του Τμήματος μας. 

 Πρόσφατα εξελέγη  νέο μέλος Ε.Π. στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία» και επίκειται ο διορισμός του (έχει 

διαβιβασθεί η πράξη διορισμού προς το Υπουργείο). 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας συμβαδίζει με τα προγράμματα 

σπουδών αντίστοιχου αντικειμένου και επιπέδου στο διεθνή χώρο για αυτό και 

συμμετέχει σε διμερείς  συνεργασίες  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, 

με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: Bielska  Wyzsza Szkola im. JOZEFA 

TYSZKIEWICZA-Poland,Medical University of Lublin-Poland και Angelus  Silesius  

University of Applied Sciences-Poland ενώ βρισκόμαστε και στη διαδικασία 

οριστικοποίησης  με τα Πανεπιστήμια: Kauno Kolegija- Lithuania και NOVIA 

University of Applied Sciences- Finland. 



 Αντίστοιχα πτυχία και ιδρύματα στο διεθνή χώρο είναι: 

1. Bs in Cosmetic Science, University of Sunderland, United Kingdom 

2. BS in Cosmetology, Medical University of Bialystok, Faculty of Pharmacy with the 

Division of Laboratory Medicine,  

3. B.S. in Pharmaceutical Sciences, Cosmetic Science & Formulation Design University 

of Toledo, Toledo, Ohio, United States, (4 years BS) 

4. BS in Dermal Sciences, Victoria University, Australia, (4 years BS) 

5. Department in Cosmetic Science, Providence University, Taiwan 

6.  Department of Food and Cosmetic Science, Tokyo University (4 years BS) 

7. Department of Fragrance and Cosmetic Science, Kaohsiung Medical University (4 

years BS)  

8. Department of Toxicology, Dermato-cosmetology and Pharmacognosy Vrije 

Universiteit, Brussel (4 years BS) 

9. Department of Pharmacy and Cosmetic Science De Montfort University, England (4 

years BS) 

10. Centro Escolar University  Cosmetics Science Manila, Phillipines (4 years BS) 

11. Mae Fah Luang University School of Cosmetic Science Chiang Rai, Thailand (4 

years BS) 

Επιπροσθέτως: 

1. Η ανάπτυξη της Επιστήμης των Καλλυντικών (Cosmetic Science) «Κοσμητολογία» 

είναι ραγδαία και η διασύνδεσή της με την έρευνα, τη βιομηχανική εφαρμογή και τις 

ανάγκες του ανθρώπου εξαιρετικά μεγάλη. 

2. Η παραγωγή των καλλυντικών σε βιομηχανική κλίμακα εξελίσσεται, με αυστηρά 

πρότυπα φαρμακευτικού «GMP» 

3. Υπάρχουν, ήδη, νεότερες επιστημονικές εξελίξεις, όπως η νανοκοσμητολογία που 

εφαρμόζεται ιδιαίτερα στα συστήματα ενδοδερμικής μεταφοράς δραστικών 

δερμοκαλλυντικών ουσιών. Ιδιαίτερες εξελίξεις παρουσιάζονται στη μελέτη του 

βιοχημικού μηχανισμού δράσης των δερμοκαλλυντικών ουσιών-cosmeceuticals 

(cosmetics+pharmaceuticals). Επισημαίνεται ότι τα αντηλιακά καλλυντικά, τα 

αντιιδρωτικά και τα στοματικής υγιεινής προϊόντα  ανήκουν στην Αμερική στα μη 

υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα   (MHΣΥΦΑ, OTC). 

4. Υπάρχουν αυξημένες  απαιτήσεις στο επίπεδο Ποιοτικού ελέγχου των καλλυντικών 

και της Ποιοτικής Διασφάλισης (Ενόργανη Χημική Ανάλυση σταθερότητας- 

καθαρότητας πρώτων υλών και τελικών προϊόντων), στον Έλεγχο 



αποτελεσματικότητας συντήρησης-Μικροβιολογικό έλεγχο (Quality Assurance) με 

άμεση διασύνδεση με Διεθνείς Οργανισμούς και πρότυπα του ΕΟΦ και της ΕΕ. 

5. Έχουν ενσωματωθεί υποχρεωτικά από την Εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό των καλλυντικών (EC 1223/2009) η αξιολόγηση της ασφάλειας- μελέτη 

τοξικότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, προκειμένου να 

κυκλοφορήσει  ένα καλλυντικό προϊόν στους καταναλωτές, λαμβανομένου υπόψη τις 

απαιτήσεις και τις  εξελίξεις των διεθνών επιτροπών αξιολογήσεων όπως : SCCS, 

(Scientific Society for Consumer Safety), REACH (Reach, Registration, Evaluation 

and Authorization of Chemicals) και CLP (Classification, Labelling and Packaging). 

6. Είναι αλματώδης η εξέλιξη στη μεθοδολογία λήψης και παραγωγής δραστικών 

κοσμητικών συστατικών από φυτικούς, θαλάσσιους ή και ζωικούς οργανισμούς,.  

7. Η ανάπτυξη της Χημείας-Κοσμητολογίας Φυσικών Προϊόντων καθώς και η 

παραγωγή καλλυντικών με βιοτεχνολογικές μεθόδους είναι πολύ μεγάλη, όπως και η 

αναγκαιότητα - διάδοση των Φυσικών και Βιολογικών καλλυντικών. 

8. Είναι θεσμοθετημένες και αναγκαίες, πλέον, οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

κανονισμού ως προς τις βιοφυσικές μεθόδους απόδειξης ισχυρισμών (Claims)  των 

καλλυντικών προϊόντων. 

9. Είναι  μεγάλη η εξέλιξη των «φάρμακο-καλλυντικών ή δερμο-καλλυντικών», Ως 

φαρμακοκαλλυντικά ή δερμοκαλλυντικά  ορίζονται «Τα σκευάσματα που 

χρησιμοποιούνται επικουρικά σε παθήσεις του δέρματος όπως: ακμή, ατοπική 

δερματίτιδα, εγκαύματα, ουλές, ερεθισμένο-ευερέθιστο δέρμα, τριχόπτωση κ.α., σε 

συνεργασία με την ιατρική αρωγή,  χωρίς να αποτελούν ή να υποκαθιστούν την  

θεραπεία της πάθησης». 

10. Από την άλλη πλευρά η Δερμοαισθητική (Dermaesthetics) περιλαμβάνει πλέον ένα 

ευρύ επιστημονικό πεδίο.  

11. Οι σύγχρονες εξελίξεις επικεντρώνονται στην αισθητική αντιμετώπιση ή και πρόληψη 

δερματικών προβλημάτων από αισθητικούς.  

12. Η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,  η φωτοανάπλαση και η εξελιγμένη αισθητική 

ηλεκτροθεραπεία προσώπου για την αντιμετώπιση ουλών αποτελούν νέα πεδία της 

Δερμοαισθητικής  

13. Η αισθητική ηλεκτροθεραπεία σώματος, η εξέλιξη της θαλασσοθεραπείας και η 

ανάπτυξη των κέντρων ιαματισμού (spa therapy) καθώς και του ιαματικού τουρισμού 

έχουν διευρύνει  σημαντικά τα γνωστικά αντικείμενα που υποστηρίζονται από το 

Τμήμα μας. 



14. Η απομάκρυνση της τριχοφυΐας με σύγχρονες μεθόδους όπως οι βιοχημικές μέθοδοι 

και μέθοδοι lazer αποτελεί επίσης γνωστικό αντικείμενο του Τμήματός μας και 

επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων μας. 

15. H διορθωτική ψιμυθίωση διαρκείας (medical camouflage) είναι επίσης ένα νέο πεδίο 

της Δερμοαισθητικής και Κοσμητολογίας ως προς την αντιμετώπιση των 

ανεπιθύμητων ενεργειών της χημειοθεραπείας (αλωπεκία) σε ογκολογικούς 

ασθενείς, την κάλυψη ουλών κλπ., γεγονός που αποδεικνύεται και από το 

πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με την ογκολογική μονάδα ΓΠΠ 

Γενικού Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

ΙΙ. Σε περίπτωση που για λόγους εξοικονόμησης πόρων και διοικητικής 

αναδιάρθρωσης είναι απαραίτητη  η συνένωση με άλλα Τμήματα,  το Τμήμα μας 

απέστειλε επίσης δυο προτάσεις πιθανής συνένωσης με άλλα τμήματα του ΤΕΙ-Α (Τμήμα 

Ιατρικών Εργαστηρίων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας) με κριτήρια τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των 

υπό συνένωση Τμημάτων. Επικρατέστερη ήταν η πρόταση συνένωσης με το Τμήμα 

Ιταρικών Εργαστηρίων με οκτώ ψήφους υπερ επί συνόλου εννέα ψήφων. 

 

 

 

 

 

 

 


