
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46963 
Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Αισθητική 

και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγ-

χος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» 

του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 

του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι-
κών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις υπ’ αρ. 131758/Ζ1/2.8.2018 και 131757/
Ζ1/2.8.2018 (Β΄ 3387) υπουργικές αποφάσεις που ρυθ-
μίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτη-
τών Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017.

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

7. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/6.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

8. Την υπ’ αρ. 43283/9.9.2019 απόφαση «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

9. Την υπ’ αρ. 10/10.6.2020 (θέμα 10ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την έγκριση 
του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και 
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφά-
λεια νέων καλλυντικών προϊόντων».

10. Την υπ’ αρ. 33685/20.5.2020 απόφαση της Συγκλή-
του σχετικά με την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προχωρη-
μένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός 
έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (Β΄ 2205).

11. Την υπ’ αρ. 9/25.6.2020 (θέμα 27ο) πράξη της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγκρισης 
του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και 
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφά-
λεια νέων καλλυντικών προϊόντων».

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Αι-
σθητικής και Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο 
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυ-
ξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών 
προϊόντων», από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021 ως εξής:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) όπως ορίζεται σχετικά 
στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οδηγούν στην απόκτηση Διπλωμάτων 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημα-
ϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου. Μέσω της συστηματικής 
μελέτης, της ανάπτυξης, της κριτικής σκέψης και της 
έρευνας, επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και 
την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώνει προ-
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία στοχεύουν, 
σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 30 ν. 4485/2017:

• στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυ-
ξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

• στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

Άρθρο 2
ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύει, οργανώνει 
και λειτουργεί τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και απονέμει Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
όπως κάθε φορά ισχύουν.

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο 

άρθρο 32 του ν. 4485/2017.
2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. 

καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 άρθρο 
45 ν. 4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού. Στον 
παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κα-
νόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική 
και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και 
Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων», του Τομέα Αι-
σθητικής και Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι 
διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκε-
κριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ειδικότερα, στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται 
όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 
45 του προαναφερόμενου νόμου. Κάθε υποψήφιος/α, 
που επιλέγει για να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ., θα πρέπει να 
λαμβάνει εγκαίρως γνώση του παρόντος Κανονισμού 
και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ

Ο Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τμήμα-
τος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυ-
ξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών 
προϊόντων».

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά στους 

φοιτητές προηγμένων γνώσεων για α) την αντιμετώπιση 
των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα καλλυντι-
κά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευών της 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας β) τη διαχείριση αισθητικών 
προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερμα-
τοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο 
καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά 
στις δερματικές παθήσεις γ) την εμπεριστατωμένη κα-
τανόηση των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών 
συστατικών που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊ-
όντα δ) την ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντι-
κοτεχνικών μορφών και την επίλυση των προβλημάτων 
που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή 
ε) τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και τις 
κλινικές μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 
καλλυντικών προϊόντων.

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά εξει-

δικευμένων γνώσεων στα πεδία α) Αισθητικής και της 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Αισθητική Επιστήμη 
β)  ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων και επίλυσης 
προβλημάτων κατά την ανάπτυξη γ) ποιοτικού ελέγχου 
και δ) μελετών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των 
καλλυντικών προϊόντων.

Άρθρο 4
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. του Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολο-
γία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων 
καλλυντικών προϊόντων». Ο τίτλος στα αγγλικά είναι 
«Master of Science in Advanced Aesthetics and Cosmetic 
Science: Development - Quality Control and Safety of 
new Cosmetic Products».

Άρθρο 5
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ όπως προβλέπονται 
από τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) είναι:

• η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
• η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής (Ε.Μ.Σ.),
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• η Συνέλευση του Τμήματος,
• η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ.,
• ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
5.1. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέμα-

τα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονο-
μικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από το θεσμικό πλαίσιο, ειδικώς σε άλλα όργανα.

5.2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται 
από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που 
εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του 
οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την 
ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 32 
ν. 4485/2017.

5.3. Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) Βιοϊατρικών Επι-
στημών είναι αρμόδια για την έγκριση των εισηγήσεων 
και προτάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με 
τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τον ορισμό των συμβουλευτι-
κών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, την απο-
νομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση 
των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα 
που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις.

5.4 Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 
λειτουργίας του προγράμματος. Η Συντονιστική Επι-
τροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Αισθητικής και Κοσμητολογίας, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Συντο-
νιστικής Επιτροπής ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών για διετή θητεία με δυνατότητα 
ανανέωσης. Από την Γ.Σ. ορίζεται και ο αναπληρωτής του 
Διευθυντή της Συντονιστικής Επιτροπής. Στη Συντονι-
στική Επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των 
μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα σπουδών. Τα μέλη 
της Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση 
για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή.

Οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι 
οι εξής:

• Εισηγείται προτάσεις για το Π.Μ.Σ.
• Προτείνει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών 

και των εξεταστικών επιτροπών.
• Εισηγείται την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων.
• Προτείνει τις επιτροπές επιλογής και εξέτασης των 

υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Γνωμοδοτεί σχετικά με το ύψος των διδάκτρων για 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
• Καθορίζει και προτείνει με απόφασή της προς τη Γενι-

κή Συνέλευση του Τμήματος τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγω-
γή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των 
οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

• Προτείνει τον αριθμό των υποτρόφων.
• Εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστη-

μών τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
• Ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή για κάθε μεταπτυχι-

ακό φοιτητή, καθώς και την τριμελή εξεταστική επιτροπή 
της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή.

• Προτείνει τροποποίηση του προγράμματος των μα-
θημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

• Αποφασίζει σχετικά με την αναστολή φοίτησης.
• Προτείνει την παράταση λειτουργίας του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
• Εξετάζει αν ο/η εκάστοτε υποψήφιος/α πληροί τις 

προϋποθέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
• Υλοποιεί τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ., ελέγχει το 

ύψος των δαπανών, καθορίζει τον τρόπο καταβολής των 
τελών φοίτησης (πληρωμή σε δόσεις) και καθορίζει με 
απόφασή του οποιαδήποτε αμοιβή.

• Καταρτίζει την προκήρυξη επιλογής υποψηφίων.
5.5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής του.
Ειδικότερα, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Επιπλέον, είναι 
μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε.. Ορίζεται μαζί με τον Ανα-
πληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Δι-
ευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε..
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ..

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης. 

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε., 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπο-
δομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσι-
μων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και 
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση 
απουσίας του.

5.6. Διοικητική Υποστήριξη
Το Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολο-

γία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων 
καλλυντικών προϊόντων», υποστηρίζεται από τη Γραμ-
ματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). Η Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποτελείται από μέλη του Διοικη-
τικού Προσωπικού των Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α., μέλη Δι-
οικητικού Προσωπικού του ΕΛΚΕ του ΠΑ.ΔΑ., μέλη ΕΔΙΠ 
και μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκή-
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ρυξης και έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη 
του Π.Μ.Σ., όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισ-
δοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοι-
χείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη 
της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολο-
γία : Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων 
καλλυντικών προϊόντων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών 
και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Σε περίπτωση που 
ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά των αριθ-
μό των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές 
έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον 
για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., τότε με απόφαση 
της Σ.Ε. μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων. Σε 
περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρό-
τερος του 50 % δηλαδή μικρότερος του (10) αποφασί-
ζει η Σ.Ε. για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού. Τα μέλη 
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, 
Ιούνιο - Ιούλιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισα-
γωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές 
αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατί-
θενται στη Γραμματεία του Τμήματος, σε προθεσμία που 
ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ειδικά για 
το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, η ημερομηνία προκή-
ρυξης για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Π.Μ.Σ. δύναται να παραταθεί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών ή άλλοι τίτλοι σπουδών / πτυχίων
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, και ανακοινώ-

σεις σε συνέδρια εάν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-
στηριότητας, εάν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφό-

σον υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας 

επιπέδου Β2, εφόσον υπάρχει
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017, δεν μπορεί να απονεμηθεί δί-
πλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητή του οποίου 
ο τίτλος σπουδών α΄ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο Π.Μ.Σ. η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

KΩΔΙΚΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

KΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
(%)

Κ1 1 Βαθμός πτυχίου 40

Κ2 2 Επιπλέον μεταπτυχιακό 10

Κ3 Ερευνητική ή συγγραφική 
δραστηριότητα του υπο-
ψηφίου

15

Κ4 Επαγγελματική δραστηριό-
τητα του υποψηφίου

10

Κ5 Επίδοση σε διπλωματική 
εργασία

5

Κ6 Συνέντευξη 20

ΣΥΝΟΛΟ 100

 Βαθμός= (Κ1x 0,4) +(K2 x0,10) + (K3 x0,15) + (K4 x 0,10)
+ (K5 x 0,05) + (K6 x 0,20)

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται καλή γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας.

1 Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο πτυχία συναφή 
με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού λαμβάνεται υπ’ 
οψιν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δυο πτυχίων.

2 Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο μεταπτυχιακά δι-
πλώματα συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού 
λαμβάνεται υπ’ οψιν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 
δυο μεταπτυχιακών.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επι-
τροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτη-
τών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Ο πίνακας αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών 
από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ του υποψηφίου της 
τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης εισακτέου 
και του επόμενου, τότε στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και 
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οι δύο αυτοί υποψήφιοι. Ως περίπτωση «ισοβαθμίας» 
θεωρείται εκείνη η κατάσταση όπου η διαφορά της βαθ-
μολογίας μεταξύ των υποψηφίων της τελευταίας κατά 
σειρά προκηρυχθείσας θέσης και επόμενης θέσης είναι 
μικρότερη ή ίση του 1%. Η ισοβαθμία μπορεί να αφο-
ρά μόνο ένα επιπλέον υποψήφιο και όχι τον επόμενο (ή 
επόμενους) ακόμα και αν εκείνος (ή εκείνοι) διαφέρουν 
μέχρι 1% από υποψήφιο της τελευταίας κατά σειρά προ-
κηρυχθείσας θέσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Η διαδικασία αναπλήρωσης 
δύναται να εφαρμοστεί όσες φορές απαιτείται ώστε να 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων σύμ-
φωνα με τον κανονισμό του παρόντος Π.Μ.Σ..

Η αναπλήρωση δεν αφορά τυχόν υποψήφιο που επι-
λέχθηκε στο πλαίσιο της “ισοβαθμίας”. Η διαδικασία της 
αναπλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση 
άρνησης επιπλέον υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, η 
αναπλήρωση θέσης επιτρέπεται μέχρι μία μέρα πριν την 
έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.. Τυχόν μεταγενέστε-
ρη αναπλήρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά 
από τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών μπορεί να εγκρίνει παράταση 
διάρκειας φοίτησης στο Π.Μ.Σ. μέχρι δυο (2) επιπλέον 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, για την υποστήριξη της διπλωματι-
κής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν το πέρας του 3ου 
εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης 
της παράτασης. Κατά συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμε-
νος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 5 
(πέντε) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η Συνέλευση δύναται να εγκρίνει την αιτιολογημένη 
αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή 
μετά από αίτησή του ή και εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης και η προσωρινή αναστολή 
φοίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα. Μετά την άρση της αναστολής ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα συνεχίζει από το σημείο των σπουδών όπου 
ξεκίνησε η αναστολή.

Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής ή εξ αποστάσεως 
φοίτησης καθ’ όλη την περίοδο της φοιτήσεως, εκτός 
αν επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση από εξωτερικές 
συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασι-
στούν από τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που δεν 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την επιτυχή ολοκλήρωση 
του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η συμμετοχή με φυσική 
παρουσία σε όλες τις υποχρεώσεις που συμπεριλαμβά-
νονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές 
ώρες

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

ΦΕ

1. Ειδικά μαθήματα Αισθητικής Ι 2x13 8 240

2. Νεότερα δραστικά συστατικά δερμοκαλλυντικών 2x13 7 210

3. Δερματοπάθειες - Ο ρόλος του Αισθητικού και Κοσμητολόγου 2x13 7 210

4. Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων Ι 2x13 8 240

ΣΥΝΟΛΟ 30 900

B ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές 
ώρες

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

ΦΕ

1. Ειδικά μαθήματα Αισθητικής ΙΙ 2x13 6 180

2. Βιοϊατρική Τεχνολογία στην Αισθητική 2x13 7 210

3. Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών προϊόντων 2x13 8 240

4. Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων ΙΙ 2x13 9 270

ΣΥΝΟΛΟ 30 900

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές 
ώρες

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

ΦΕ

1. Κλινικές μελέτες - Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊ-
όντων

2x13 10 300
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2. Διπλωματική εργασία 20 600

ΣΥΝΟΛΟ 30 900

β. Περιεχόμενο - Περιγραφή μαθημάτων
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ι
Συνδυαστικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ακμής. Θε-

ραπεία με τη χρήση ορατού φωτός. Φωτοευαισθητο-
ποιητές. Αναγκαιότητα διεπιστημονικής συνεργασίας 
για την ορθή αντιμετώπισή της. Αισθητικές πράξεις που 
μπορούν να πυροδοτήσουν την εμφάνιση ανεπιθύμη-
των ενεργειών όπως το φαινόμενο Koebner, μηχανισμοί 
εμφάνισης φωτοαλλεργικής και φωτοτοξικής δερματί-
τιδας μετά από αισθητικές πράξεις ευάλωτων ομάδων 
πλυθυσμού. Επίδραση των αισθητικών πράξεων στην 
περιοφθαλμική περιοχή και οφθαλμολογικές επιπλοκές 
από την εφαρμογή των ενέσιμων υλικών (Botox, fillers). 
Η Αισθητική και Κοσμητολογία σε ιδιαίτερες ομάδες 
πληθυσμού - Oγκολογικοί ασθενείς: Επίδραση των θε-
ραπευτικών ακτινοβολιών στο δέρμα - Πρόληψη και 
αντιμετώπισή των επιδράσεων. H γήρανση, ως φυσική 
εξέλιξη της ζωής - ο ρόλος των γονιδίων. Μη επεμβατική 
αντιγήρανση. Μέθoδοι επιβράδυνσης της γήρανσης.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Χημικές δομές και φυσικοχημικές ιδιότητες καινοτό-

μων συστατικών δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Πεπτί-
δια: Αντιγηραντικά, αντιοξειδωτικά, αντιμικροβιακά, 
πρωτεολυτικά για την απομάκρυνση της τριχοφυίας. 
Βιοϊατρικές εφαρμογές νανοσυστημάτων. Νανοκαλλυ-
ντικά - Νανομορφές - συστήματα μεταφοράς δραστικών 
ουσιών - ενδο/διαδερμική απορρόφηση και επίδραση 
στην κλινική εικόνα του δέρματος. Σταθερότητα νανο-
συστημάτων - κανονιστικές νομοθεσίες στα καλλυντικά. 
Κανναβιδοειδείς ενώσεις στα καλλυντικά. Πρώτες ύλες 
από ανανεώσιμες πηγές - προϊόντα βιοτεχνολογίας. Πα-
ραπροϊόντα βιομηχανιών ως συστατικά καλλυντικών. 
Τεχνολογία φυτικών βλαστοκυττάρων. Μηχανισμοί δρά-
σης στα βιομόρια του δέρματος, Δερμογενομική. Προ-
βιοτικά, πρεβιοτικά, postbiotics στα καλλυντικά. Πιθανά 
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση 
των ουσιών αυτών. Ρυθμιστικά νομοθετικά πλαίσια που 
αφορούν στην ενσωμάτωση των νέων συστατικών. 
Βιοκτόνα - Αντισηπτικά - Απολυμαντικά. Βιοκτόνα και 
καλλυντικά - Διαχωρισμός.

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΟΥ

Το μάθημα «Δερματοπάθειες - Ο ρόλος του Αισθητικού 
και Κοσμητολόγου» έχει ως στόχο οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. 
να διδαχθούν νοσήματα του δέρματος όπως, ο δισκοει-
δής ερυθηματώδης λύκος, η λεύκη, οι υπερτροφικές ή/
και ατροφικές ουλές και τα χηλοειδή, η νευροδερματίτι-
δα, η ψωρίαση καθώς και παθήσεις των σμηγματογόνων 
αδένων ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την αισθητι-
κή εμφάνιση των ασθενών με τα νοσήματα αυτά χωρίς 
να επιδεινώσουν την υποκείμενη δερματοπάθειά τους. 
Επίσης θα διδαχθούν τις θεραπείες που μπορεί να πραγ-
ματοποιήσει ο Αισθητικός σε ασθενείς που έχουν υπο-
βληθεί στο άμεσο παρελθόν σε θεραπεία με δερματικά 
εμφυτεύματα από ιατρούς και να ενημερωθούν για τις 

σύγχρονες θεραπείες που εφαρμόζονται στο σώμα, σε 
σχέση πάντα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι
Βιοχημεία του δέρματος κατά περιοχή σώματος και 

φύλο. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων 
για ειδικούς πληθυσμούς. Ανάπτυξη, παραγωγή και συ-
σκευασία καθαριστικών δέρματος - Επιφανειακοενεργές 
ουσίες. Επίδραση στο μικροβίωμα και το pH του δέρμα-
τος. Ενυδατικές συνθέσεις - τυπικά ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά. Προϊόντα αντιγήρανσης - τυπικά προβλήματα 
των συνθέσων - ασφάλεια αντιγηραντικών συστατικών-
μηχανισμοί δράσης στο δέρμα - αξιολόγηση. Αντηλιακά 
προϊόντα: Οργανικά και ανόργανα αντηλιακά φίλτρα. 
Πρόσθετες ουσίες αντηλιακών προϊόντων. Απαιτούμε-
να ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανάγκες καταναλωτών, 
παραδείγματα - διαδικασία παραγωγής. Βελτίωση της αι-
σθητικής και της αποδοχής των αντηλιακών προϊόντων. 
Επίλυση προβλημάτων ανάπτυξης αντηλιακών προϊό-
ντων. Αξιολόγηση αντηλιακών. Συσκευασία. Προϊόντα 
για μετά τον ήλιο: Παραδείγματα - διαδικασία παραγω-
γής. Προϊόντα για μαύρισμα. Άσκηση Πράξης - Πρακτική 
εφαρμογή (Workshop)

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΙ
Στις ενότητες του μαθήματος αναπτύσσονται, η ενδο-

κρινολογία του λιπώδους ιστού, μεταβολικά νοσήματα 
και διαταραχές όπως νευρογενής ανορεξία και η παχυ-
σαρκία, καθώς και εκδηλώσεις μεταβολικών νοσημά-
των όπως το διαβητικό πόδι. Διαιτητική, φαρμακολογική 
και χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Περι-
γράφονται η συμβολή της άσκησης στην ρύθμιση του 
μεταβολισμού και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. 
Αναλύονται η ανατομία, η φυσιολογία και η λειτουργία 
του λεμφικού συστήματος και οι θεραπευτικές μέθοδοι. 
Ο ιαματικός θερμαλισμός και το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας ιαματικών μονάδων και spa. Τέλος αναπτύσ-
σονται οι συνηθέστερες προσεγγίσεις της ερευνητικής 
βιβλιογραφικής εργασίας για την συγγραφή όχι μόνον 
μιας πτυχιακής εργασίας αλλά κάθε είδους κειμένου που 
χρειάζεται να εμπεριέχει επιστημονική σκέψη και οργά-
νωση. Άσκηση Πράξης - Πρακτική εφαρμογή (Workshop)

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το μάθημα περιλαμβάνει 4 ενότητες στις οποίες 

αναπτύσσονται οι αρχές laser και φωτονικής, οι κα-
νόνες ασφαλούς χρήσης των laser, οι επιδράσεις του 
laser αποτρίχωσης στο θύλακα της τρίχας ανάλογα με 
το φύλο και την ηλικία και οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
του laser αποτρίχωσης καθώς και οι μέθοδοι αποφυγής 
τους. Οι σύγχρονες μέθοδοι της αισθητικής ηλεκτρικής 
δερματοθεραπείας όπως ραδιοσυχνότητες, ενδοδερμία, 
σύγχρονοι υπέρηχοι (HIFU), κρυολιπόλυση. Ηλεκτρική 
δερματοθεραπεία σε συνδυασμό με την πλαστική Χει-
ρουργική. Περιγράφεται η δράση των μη επεμβατικών 
laser στην κολλαγονογένεση, τη λιπόλυση και τις δυ-
σχρωμίες, τα μέτρα προστασίας, οι οδηγίες για πριν 
και μετά την εφαρμογή. Αναλύονται οι διαφορές με τα 
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επεμβατικά laser  -  Πλεονεκτήματα  - Μειονεκτήματα 
εφαρμογής. Σύγκριση μηχανημάτων laser για την ανά-
πλαση του δέρματος ανάλογα με το βάθος διείσδυσης. 
Συνδυασμός laser με μεθόδους αισθητικής ηλεκτρικής 
δερματοθεραπείας. Περιγράφονται επίσης οι βέλτιστες 
μέθοδοι δερματοστιξίας. Άσκηση Πράξης - Πρακτική 
εφαρμογή (Workshop)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λειτουργία και εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας 

υψηλής απόδοσης (HPLC) και της υγρής χρωματογρα-
φίας υψηλής απόδοσης συζευγμένη με φασματοσκοπία 
Μάζας (HPLC-MS), στο ποιοτικό έλεγχο χημικών ενώσε-
ων που είναι απαγορευμένες ή έχουν όριο συγκέντρω-
σης στα καλλυντικά προϊόντα. Ταυτοποίηση και ποσο-
τικός προσδιορισμός των παραγώγων της ανιλίνης στις 
τριχοβαφές. Προσδιορισμός τοξικών βαρέων μετάλλων 
με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας ατομικής απορ-
ρόφησης (ΑΑS) και τη φασματοφωτομετρίας ατομικής 
εκπομπής σε συζευγμένο πλάσμα (icp-oes). Κατεργα-
σία δείγματος. Φασματοσκοπία-Φασματοφωτομετρία 
υπεριώδους - ορατού (UV-VIS), Προσδιορισμός υδρο-
κινόνης σε λευκαντικά, Προσδιορισμός φορμαλδεΰδης 
στα καλλυντικά προϊόντα, Φασματοφωτομετρία παρα-
γώγων - Εφαρμογές στα καλλυντικά. Φασματοσκοπία 
υπερύθρου. Μετασχηματισμός Fourier. Τεχνική εσωτερι-
κής ανάκλασης (ATR FT-IR). Φασματοσκοπία υπερύθρου 
διάχυτης ανάκλασης (DSR). Εφαρμογές σε επιφανειακο-
ενεργές ουσίες σε σαμπουάν. Ποιοτικός έλεγχος υλικών 
συσκευασιών των καλλυντικών προϊόντων. Bιοασφάλεια 
ερευνητικού εργαστηρίου. Άσκηση Πράξης - Πρακτική 
εφαρμογή (Workshop)

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΙ
Προϊόντα για τα μαλλιά: Ανάπτυξη: Eίδη προϊό-

ντων - Δραστικά συστατικά. Πώς ο καθαρισμός και το 
conditioning επηρεάζει τα μαλλιά. Απαιτούμενα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά και ανάγκες των καταναλωτών. 
Παραδείγματα - Διαδικασία παραγωγής . Τυπικά ποιοτικά 
προβλήματα των συνθέσεων. Συσκευασία - Αξιολόγηση. 
Ανάπτυξη: Προϊόντα υγιεινής για τη γυναικεία ευαίσθητη 
περιοχή - τεχνολογικές μορφές - Συστατικά - Μορφοποί-
ηση - Παραδείγματα - κανονισμοί - Συσκευασία - Αξι-
ολόγηση. Προϊόντα λεύκανσης- Δραστικά συστατικά. 
Μηχανισμός δράσης. Τυπικά ποιοτικά προβλήματα των 
συνθέσεων. Συστατικά με πιθανά θέματα ασφάλειας. 
Νομοθετικά θέματα. Βρεφικά προϊόντα. Eίδη και προ-
ϊόντα βρεφικής φροντίδας. Απαραίτητα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά και ανάγκες καταναλωτών. Παραδείγματα - 
Διαδικασία παραγωγής. Τυπικά ποιοτικά προβλήματα 
των συνθέσεων. Συσκευασία - Αξιολόγηση. Ανάπτυξη 
προϊόντων φυσικής προέλευσης: Πηγές Προέλευση φυ-
τών (ονομασία, προέλευση, καλλιέργεια, εκμετάλλευ-
ση) Οργανική Πιστοποίηση (Βιολογικά συστατικά) Βιω-
σιμότητα - Οικολογική υπευθυνότητα (Eco-Bio friendly 
cosmetics). Παραδείγματα - Διαδικασία παραγωγής. Τυ-
πικά ποιοτικά προβλήματα των συνθέσεων. Συσκευασία. 
Προϊόντα στόματος και δοντιών: Κυριότερα προβλήματα 
(οδοντική πλάκα, πέτρα, ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, ξηρο-
στομία, κακοσμία, λεύκανση). Οδοντόκρεμες, στοματικά 
διαλύματα - Άλλα προϊόντα για τη στοματική κοιλότητα: 

Συστατικά, ρεολογία, διαδικασία παραγωγής, έλεγχος. 
Συσκευασία - Αξιολόγηση. Άσκηση Πράξης - Πρακτική 
εφαρμογή (Workshop)

ΚΛΙΝΙΚEΣ ΜΕΛEΤΕΣ - ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Κλινικές μελέτες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότη-
τας των καλλυντικών προϊόντων - αρχές, προϋποθέσεις 
και οδηγίες για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Νομο-
θετικό και θεσμικό πλαίσιο κλινικών μελετών. Βιοστα-
τιστική: Στατιστικές τεχνικές οργάνωσης, σχεδιασμού 
και ανάλυσης κλινικών μελετών. Μείωση σφαλμάτων 
(blinding). Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης: Ένα δείγμα, 
Δύο δείγματα, k- δείγματα, Εφαρμογές.

Νέες μέθοδοι για την αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας των καλλυντικών προϊόντων. Καινοτόμες μέθο-
δοι για την εκτίμηση της προστασίας από την υπέρυθρη 
ακτινοβολία που παρέχεται από τα αντηλιακά προϊόντα. 
Μέθοδοι αξιολόγησης της αντιοξειδωτικής ικανότητας 
των καλλυντικών προϊόντων. Έλεγχος για την ασφάλεια 
των καλλυντικών προϊόντων - δοκιμασίες. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες από καλλυντικά (συχνότητα δερματικών αντι-
δράσεων και παραδείγματα ανεπιθύμητων ενεργειών). 
Ορισμός και συσχέτιση φυσικοχημικών και τοξικολογι-
κών ιδιοτήτων. Δείκτης NOAEL. Ασφάλεια κοσμητικών 
συστατικών και τελικών καλλυντικών προϊόντων. 3R 
εναλλακτικές μελέτες ασφάλειας. Ανάλυση των οδηγι-
ών της Eυρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των 
καταναλωτών από τη χρήση καλλυντικών (Scientific 
Society for Consumer Safety). «Κάθετες» (κανoνισμός 
Reach) και «Οριζόντιες» νομοθεσίες. Άσκηση Πράξης-
Πρακτική εφαρμογή (Workshop)

Άρθρο 10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τη διδασκαλία των μαθημάτων ή το επικουρικό δι-
δακτικό έργο δύναται να αναλαμβάνουν κατά τις προ-
βλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 1, άρθρο 36 
του ν. 4485/2017 και άρθρο 242 του ν. 4610/2019) από 
το οικείο Τμήμα και σε ποσοστό τουλάχιστον 60% μέλη 
Δ.Ε.Π., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμε-
νο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής), ομότιμοι καθηγητές (άρθρο 
69, ν.  4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., 
μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., κάτοχοι μεταπτυχιακού 
διπλώματος υπό την επίβλεψη - συντονισμό διδάκτορος 
μέλους Δ.Ε.Π. και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, δι-
δάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), ακαδη-
μαϊκοί υπότροφοι του Τμήματος κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι στο Τμήμα, 
υπό την επίβλεψη -συντονισμό διδάκτορος μέλους Δ.Ε.Π. 
και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, ή με άλλη σχέση 
εργασίας με το Τμήμα με απόφαση της Συνέλευσης για 
τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθο-
ριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
συμβαλλόμενου και του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρθρο 29, 
ν. 4009/2011).
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Επιπροσθέτως, εφόσον οι διδάσκοντες της προηγού-
μενης κατηγορίας δεν επαρκούν, το Π.Μ.Σ. δύναται να 
απασχολήσει κατά τις προβλέψεις της ισχύουσας νομο-
θεσίας και με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος (παρ. 2, άρθρο 36, του ν. 4485/2017 και 
άρθρο 242 του ν. 4610/2019) διδάσκοντες εκτός οικείου 
Τμήματος και για το ποσοστό που απομένει πλέον του 
ελάχιστου οριζομένου (60%) στην παρ. 1 του άρθρου 36, 
οι οποίοι θα είναι μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες καθη-
γητές άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητές 
από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α, ν. 4310/2014 
και της Ακαδημίας Αθηνών ή δύναται να γίνουν νέες προ-
σλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επιπλέον των οριζομένων στις ως άνω παρ. 1 και 2 
του άρθρου 36, στο Π.Μ.Σ. δύνανται να προσκληθούν 
(παρ. 5, άρθρο 36 του ν. 4485/2017), ως επισκέπτες, κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. καθώς και επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευ-
νητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7, άρθρο 
16, ν. 4009/2011), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ.

Το περιεχόμενο, οι στόχοι και ο ιδρυτικός προσανατο-
λισμός του Π.Μ.Σ. (εξωστρέφεια, διαθεματικότητα, έμ-
φαση στο εφαρμοσμένο πεδίο) αλλά και ο στόχος της 
διασύνδεσης του Π.Μ.Σ. με τις ανάγκες του επιχειρηματι-
κού και παραγωγικού δυναμικού της χώρας (άρθρο 2 του 
παρόντος) επιβάλλουν την ικανή συμμετοχή διδασκό-
ντων εκτός οικείου Τμήματος (παρ. 2, παρ. 6, άρθρο 36, 
ν. 4485/2017) ή προσκεκλημένων επισκεπτών (παρ. 5, 
άρθρο 36, ν. 4485/2017), μεγάλης εφαρμοσμένης επι-
στημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας. Συνεπώς, πέ-
ραν των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, απαιτείται η - κατά 
την πρόβλεψη του ν. 4485/2017 (παρ. 2, 5 και 6 άρθρο 
36) - ανάθεση έργου σε κατηγορίες διδασκόντων και 
επισκεπτών των εν λόγω παραγράφων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό. Οι εξετάσεις αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά τη 
λήξη των μαθημάτων και διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες. 
Τα μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου 
εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σε-
πτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των Πρακτικών 
Ασκήσεων (workshops) είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο επιτρέπεται η απουσία 
του μεταπτυχιακού φοιτητή το πολύ δύο ημερολογια-
κές ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η 
απουσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται η αιτιολόγηση με γνω-

μάτευση ιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή 
γραπτώς στις περιπτώσεις άλλων αιτιών. Σε κάθε περί-
πτωση συνολικά ο χρόνος απουσίας δε μπορεί να υπερ-
βαίνει το 1/5 των ωρών του ακαδημαϊκού εξαμήνου ή 
του κάθε μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής 
οφείλει να επαναλάβει το συγκεκριμένο(α) μάθημα(τα) 
κατά τον επόμενο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ.. Τα προ-
αναφερόμενα εφαρμόζονται και στην περίπτωση των 
Πρακτικών Ασκήσεων. Τον έλεγχο της παρακολούθησης 
των μαθημάτων και των δικαιολογητικών των απουσιών 
διενεργεί η Γραμματεία του Προγράμματος με βάση τα 
απουσιολόγια που υποβάλλονται από τους διδάσκοντες 
στο τέλος των μαθημάτων και των Πρακτικών ασκήσεων 
. Η τήρηση των κανόνων των απουσιών αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ενώ αδυναμία 
τήρησής τους δεν επιτρέπει τη λήψη του μεταπτυχιακού 
τίτλου ανεξαρτήτως αν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋ-
ποθέσεις. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπο-
ρεί να γίνει σε ΑΕΙ, ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή 
κατάλληλο, εγκεκριμένο από τη Συντονιστική Επιτροπή 
χώρο έρευνας ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας 
συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται 
στη διάρκεια και το τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται 
από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε 
μάθημα με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν έως δέκα 
(0 - 10), ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας καθορίζεται ο 
βαθμός «πέντε» (5). Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι 
αποκλειστικά εντός πέντε ημερών μετά την ολοκλήρω-
ση των εξετάσεων να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα 
και να καταθέσουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων στη 
Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση αποτυχίας του μεταπτυχιακού φοιτητή 
σ’ ένα ή περισσότερα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (βαθμολογία 
κάτω του πέντε) παρέχεται η δυνατότητα επανεξετάσεως 
την περίοδο Σεπτεμβρίου. Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής 
αποτύχει και πάλι στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο του προγράμ-
ματος, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων (παρ. 6, άρθρο 34, ν. 4485/2017). Τέλος, εάν 
ο φοιτητής αποτύχει και πάλι έστω και σε ένα από τα 
οφειλόμενα μαθήματα, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
εγγεγραμμένος στο Π.Μ.Σ. οφείλει να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερό-
μενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και να εκπονήσει μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι 
90 (ενενήντα) ECTS.
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Στο Γ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Προτεί-
νονται τα θέματα από διδάσκοντες του μεταπτυχιακού 
δυο εβδομάδες πριν την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου και οι 
φοιτητές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους ερ-
γασίας. Σε περίπτωση όπου περισσότεροι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές επιλέγουν το ίδιο θέμα την προτεραιότητα στην 
επιλογή έχει ο φοιτητής ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο 
μέσο όρο κατά τις εξετάσεις του Α΄ και Β΄εξαμήνου.

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π., κάτοχος διδακτορικού δι-
πώματος, ή Διδάκτωρ Μέλος Ερευνητικού Κέντρου που 
διδάσκει στο Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή το Γ΄ εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την έκθε-
ση του Επιβλέποντα για τον αιτούντα ή αιτούντες μετα-
πτυχακούς φοιτητές. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα 
από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
συγκροτεί έως τον Ιούνιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού 
έτους την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση 
της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο 
επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή, στην απόφασή 
της, λαμβάνει υπόψη σχετική πρόταση του Επιβλέποντος 
για τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς εξεταστικής επι-
τροπής, ένα εκ των οποίων είναι δυνατό να είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. άλλου ΑΕΙ ή Διδάκτωρ Ερευνητής Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων ή Διδάκτωρ μέλος Δημόσιου Οργανισμού. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε 
τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας πρέπει να είναι η Ελληνική. Δεκτή είναι η 
Αγγλική γλώσσα εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με σύμ-
φωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις 
παρακάτω οδηγίες:

Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχει 
τις εξής πληροφορίες:

• Το «Λογότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», 
άνω και στο κέντρο ή αριστερά του ονόματος του Πα-
νεπιστημίου και του Τμήματος.

• Τις λέξεις «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».
• Τις λέξεις «Σχολή Επιστημών Υγείας».
• Τις λέξεις «Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών».
• Τις λέξεις «Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας».
• Τις λέξεις «Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολο-

γίας».
• Τις λέξεις «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 

Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Aνάπτυ-
ξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών 
προϊόντων».

• Τον πλήρη τίτλο της εργασίας.
• Τις λέξεις «Διπλωματική Εργασία».

• Το Ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου.
• Το Ονοματεπώνυμο του Επιβλέποντος Καθηγητή
• Στο χαμηλότερο μισό της σελίδας, στο κέντρο, τη 

λέξη «Αθήνα» και το έτος υποστήριξης της διατριβής.
Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά:
• Σελίδα Τίτλου
• Τριμελής Επιτροπή με επισήμανση στο όνομα του 

Eπιβλέποντος Καθηγητή
• Περίληψη (Ελληνικά και Αγγλικά, 600-800 λέξεις)
• Πρόλογος, Ευχαριστίες, Αφιερώσεις (Προαιρετικές)
• Περιεχόμενα, με καταγραφή της αρίθμησης των αντί-

στοιχων σελίδων
• Κατάλογος Πινάκων, με τους σχετικούς τίτλους και 

καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
• Κατάλογος Σχημάτων ή Εικόνων, με τίτλους και κατα-

γραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
• Κατάλογος Συντομογραφιών / Κατάλογος Συμβόλων
• Κυρίως κείμενο της εργασίας (όπου περιλαμβάνονται 

η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και η Συ-
ζήτηση / Συμπεράσματα), Βιβλιογραφία, Παραρτήματα 
(αν υπάρχουν)

Μορφοποίηση σελίδας:
• Διάστιχο (Line spacing): 1.5 γραμμή
• Γραμματοσειρά (Font): Calibri ή Times New Roman 11
• Εκτύπωση διπλής όψης 
Υπόδειγμα βιβλιογραφίας:
• Παράθεση εντός του κειμένου: (επίθετο α΄ συγγρα-

φέα et al., έτος δημοσίευσης).
• Σε περίπτωση δυο συγγραφέων παρατίθενται εντός 

παρένθεσης και τα δύο ονόματα και μετά το έτος δη-
μοσίευσης.

• Τα επίθετα παρατίθενται χωρίς αρχικά ονομάτων, 
εκτός εάν υπάρχει συνωνυμία.

• Οι βιβλιογραφίες παρατίθενται αλφαβητικά και μετά 
χρονολογικά. Εάν ο ίδιος συγγραφέας έχει περισσότερες 
της μιας βιβλιογραφικές αναγραφές, τότε αυτές παρατί-
θενται χρονολογικά, για παράδειγμα: o (Edmonds, 2000a, 
2000b, 1999; Edmonds and Mills, 1999; Campos et al., 
2010)

• Στην ενότητα Βιβλιογραφία παρατίθενται αλφαβη-
τικά.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, 
άρθρο 34, ν. 4485/2017). Η διπλωματική εργασία βαθμο-
λογείται σε κάθε μάθημα με βαθμολογική κλίμακα από 
μηδέν έως δέκα (0 - 10), ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας 
καθορίζεται ο βαθμός «πέντε» (5). Όλες οι διπλωματικές 
εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του τελευ-
ταίου μήνα των τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Οι ακρι-
βείς ημερομηνίες παρουσίασης θα ορίζονται από τον 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. το λιγότερο δύο μήνες πριν την 
παρουσίαση. Με το πέρας των τριών εξαμήνων ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και 
υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία του (εξαιρούνται 
οι περιπτώσεις «παράτασης» ή «αναστολής» σπουδών).

Σε περίπτωση αποτυχίας στην εκπόνηση της διπλωμα-
τικής εργασίας (μέσος όρος βαθμολογίας της διπλωματι-
κής εργασίας μικρότερος του πέντε) ή μη ολοκλήρωσής 
της εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να διακόψει τις 
σπουδές του.
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Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στους διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών και του Τομέα Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας (άρθρο 34, παρ. 5 ν. 4485/2017).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το άθροισμα των 
γινομένων (πιστωτικές μονάδες x βαθμός μαθήματος) 
συν (πιστωτικές μονάδες x βαθμός διπλωματικής εργασί-
ας) δια του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων 
μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμε-
να συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, άρθρο 34, 
ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων και βιομηχανιών καλλυντικών 
και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εμπίπτουν στο 
αντικείμενο του Μ.Π.Σ., συνέδρια/ημερίδες με γνωστι-
κό αντικείμενο συναφές με αυτό του Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του Π.Μ.Σ. κ.λπ.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, 
μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη 
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών (20%)
- έχουν αποτύχει στην αρχική και επαναληπτική εξέτα-

ση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα.

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-

ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (άρθρο 44, παρ. 1, 
ν. 4485/2017). Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ερωτημα-
τολόγιο που συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές. Το σχετικό έντυπο, που μπορεί να εντάσσεται και 
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που επίσης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανωνυμία του φοιτητή, καλύπτει το μά-
θημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, 
το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και 
τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την 
ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προε-
τοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης 
διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία του να 
απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και 
επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων και την 
τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του 
Π.Μ.Σ. Η ανάλυση της αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις 
των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και οι συγκριτικοί 
πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της Γραμματείας του 
Προγράμματος. Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδο-
νται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
ενημερώνει τον κάθε διδάσκοντα για το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης που αφορά τον ίδιο, μετά την υποβολή της 
καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα.

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑ.Δ.Α., και 
σε χώρο του Τμήματος, παρουσία του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ. ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμή-
ματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, 
ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

8. Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των 800 ευρώ ανά εξάμηνο.

Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: 
αμέσως μετά την οριστικοποίηση των επιλεγέντων με-
ταπτυχιακών φοιτητών και εντός ενός μήνα από την 
εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών (#  800,00  #  €), δεύτερη δόση: εντός των 
δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του β’ εξα-
μήνου (#  800,00  #  €) και τρίτη δόση: εντός των δύο 
πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του γ’ εξαμήνου 
(# 800,00 # €). Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε τράπεζα, 
σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α..

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν 
έχει καταβάλλει το ποσό της δόσης εντός των ως άνω 
καθορισμένων χρονικών διαστημάτων, θα του αποστέλ-
λεται επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη Γραμματεία 
του Τμήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 
δηλώσει στην αίτησή του, όπου και θα ενημερώνεται 
για την οφειλή του. Αν μετά την παρέλευση ενός μήνα 
από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύ-
ματος δεν έχει καταβάλλει το αντίτιμο, τότε ο αρμόδιος 
υπάλληλος της γραμματείας του Τμήματος ενημερώνει 
τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ο οποίος εισηγείται στη Συ-
νέλευση του Τμήματος τη διακοπή φοίτησης του μετα-
πτυχιακού φοιτητή.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29829Τεύχος B’ 2935/17.07.2020

Σε περίπτωση διαγραφής από το πρόγραμμα, ανε-
ξαρτήτως λόγου, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν 
επιστρέφονται.

Άρθρο 13
Δικαιολογητικά και διαδικασία 
χορήγησης υποτροφιών

1. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορη-
γούνται υποτροφίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, καθώς και την υπ’ αρ. 
131757/Ζ1/2.8.2017 υπουργική απόφαση.

Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα 
καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θε-
σμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ.. Οι υποτροφίες με 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής χορηγείται για 
κοινωνικο-οικονομικούς λόγους και μοριοδοτεί ισχυρό-
τερα την οικονομική αδυναμία και την χορηγεί ύστερα 
από αποδοχή του υποψηφίου για προσφορά έξη ωρών 
εβδομαδιαίας ερευνητικής εργασίας. Η τελευταία περί-
πτωση εμπίπτει πλέον στο ποσοστό 30% του συνολικού 
αριθμού εγγεγραμμένων που δικαιούνται δωρεάν φοίτη-
ση. Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα εισοδη-
ματικά κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ή εάν άλλως προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό 
εισακτέων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 
και το μέσο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος των 
τριών τελευταίων ετών.

2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 
του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή 
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 
του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κα-
τάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρό-
τερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετι-
κό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με 
όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που 
αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογι-
κού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο 
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Χορήγηση απαλλαγής τέλους φοίτησης. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών 

του Π.Μ.Σ. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 της υπ’ 
αρ. 131757/Ζ1/2.8.2017 υπουργικής απόφασης, οι εν-
διαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με περιγραφέντα στο 
άρθρο 5, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα οικονο-
μικά στοιχεία. Επιλέγονται οι φοιτητές που πληρούν τα 
ανωτέρω κριτήρια βάσει του ατομικού ή οικογενειακού 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Αν οι δικαιούχοι 
υπερβαίνουν το ποσοστό 30%, επιλέγονται με σειρά κα-
τάταξης ξεκινώντας από τους έχοντες το χαμηλότερο 
εισόδημα.

Άρθρο 14
ΥΠΟΔΟΜΗ Π.Μ.Σ.

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α..

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα των Βιοϊατρικών Επι-
στημών του ΠΑ.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη του Δι-
οικητικού Προσωπικού του ΠΑ.Δ.Α., μέλη Διοικητικού - 
Οικονομικού του ΕΛΚΕ του ΠΑ.ΔΑ., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη 
ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυξης

3. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 
από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
πιθανές δωρεές - χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος 
κατατίθεται στο Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του 
ΠΑ.Δ.Α.. (παρ. 2, άρθρο 44, ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απο-
λογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελ-
λητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρθρο 44, ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Η διαδικασία της αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητη 
και περιλαμβάνεται στα καθήκοντα του προσωπικού. Η 
εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε κάθε διδα-
κτικό εξάμηνο για κάθε μάθημα και για κάθε διδάσκοντα, 
από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ., με την συμπλήρωση των 
Ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων και από 
τα μέλη Δ.Ε.Π. για την συλλογή πληροφοριών και την 
συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων Δ.Ε.Π. και Μα-
θημάτων, με τη συμμετοχή της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., 
του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και 
της υπηρεσίας μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου για 
την συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Άρθρο 15
Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κα-
νονισμού μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιείται 
κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συ-
γκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως 
κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από εισήγηση της 
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Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξε-
ων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 16
Λοιπές διατάξεις

Κάθε υποψήφιος, που επιλέγει να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ., 
θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του παρόντος 
Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ., για 
το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, στον Κανονι-
σμό και στην απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου, αρμόδια 
να αποφασίσει είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Ioυλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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