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Τίτλος 
Μαθήματος 

 Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας  

Κωδικός 
Μαθήματος 

CHEM203 

Τύπος 
μαθήματος 

Θεωρητικό 

Επίπεδο Δίπλωμα 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο έτος /4ο εξάμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θεοχάρους Σπύρος 

ECTS 2 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

1 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχος 
Μαθήματος 

Στόχος τού μαθήματος είναι η επαρκής εποικοδόμηση τών 
φοιτητών/τριών σε γνώσεις που σχετίζονται με τους τύπους, την 
παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες 
τών καλλυντικών σκευασμάτων. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με τη διδασκαλία τού μαθήματος επιδιώκεται ο/η φοιτητής/τρια να είναι 
σε θέση να: 

•γνωρίζει για τη παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων σε 
θεωρητικό επίπεδο. 

•γνωρίζει τα συστατικά τών καλλυντικών σκευασμάτων 
•διακρίνει τα καλλυντικά σκευάσματα για το δέρμα, για τα μάτια και 

τα χείλια, για την στοματική κοιλότητα, για τα νύχια, για τα 
μαλλιά. 

Προαπαιτούμενα CHEM102 Συναπαιτούμενα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
•Συστατικά των καλλυντικών σκευασμάτων (επιφανειοδραστικά, 
ενυδατικές ουσίες, συντηρητικά, αντιοξειδωτικές ουσίες, χρωστικές, 
βελτιωτικά οσμής, κ.ά.). 
• Καλλυντικά σκευάσματα για το δέρμα (ανατομία και φυσιολογία του 
δέρματος, κρέμες, μάσκες προσώπου, πούδρες, αντιηλιακά 
αντιιδρωτικά). 
• Καλλυντικά σκευάσματα για τα μάτια και τα χείλια (make up ματιών, 
σκιές ματιών, κραγιόν). 
• Καλλυντικά σκευάσματα για την στοματική κοιλότητα (οδοντόπαστες, 
στοματικά πλύματα). 
• Καλλυντικά σκευάσματα για τα νύχια (βερνίκια, αποχρωστικά, 
σκληρυντικά). 



• Καλλυντικά σκευάσματα για τα μαλλιά (στοιχεία ανατομίας των 
τριχών, σαμπουάν, σκευάσματα βαφής των μαλλιών, σκευάσματα για 
βοστρύχωση, σκευάσματα για την περιποίηση των μαλλιών). 

•  
Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, Χρήση Οπτικοακουστικών μέσων, Διερευνητική μέθοδος, 
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, Σχέδια εργασίας (μέθοδος project). 
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Αξιολόγηση •Συμμετοχή στο Μάθημα  10% 

•Εργασίες / Μελέτες   20% 

•Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση 20% 

•Τελική Γραπτή Εξέταση  50% 
Γλώσσα Ελληνική 

  




