
  Η Βασιλική Κεφαλά είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με 

γνωστικό αντικείμενο Αισθητική – Φαρμακευτική. 

  Γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδος. Σπούδασε στο Τμήμα Αισθητικής των ΚΑΤΕΕ 

Αθήνας και ανήκει στην ομάδα των φοιτητών που εισήχθησαν στο τμήμα το 1978 

την 1η χρονιά που λειτούργησε το Τμήμα στον Ελλαδικό χώρο. 

  Ανήκει στην ομάδα των πρώτων αποφοίτων του Τμήματος Αισθητικής το 1981 που 

επάνδρωσαν εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ερευνητικά και διοικητικά το Τμήμα από 

Ιδρύσεώς του συμβάλλοντας και προάγοντας σε όλες τις μετεξελίξεις του Τμήματος 

και του Ιδρύματος εν γένει το οποίο και υπηρετεί συνεχώς και αδιαλείπτως από το 

1981 μέχρι σήμερα για συνολικά 42 έτη. Συνέχισε τις βασικές της σπουδές παίρνο-

ντας πτυχίο από τη Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ (1981). 

Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας 

στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπου της απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα της Ιατρι-

κής (1997). Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο «In vitro έλεγχος φαρμακευτικής 

φωτοευαισθησίας - Ουσίες εφαρμοζόμενες τοπικά στο δέρμα» και εκπονήθηκε στο 

Εργαστήριο της Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής E.Κ.Π.Α. με επι-

βλέποντα Καθηγητή τον Αείμνηστο Καθηγητή κ. Δ.Δ. Βαρώνο. Διαθέτει μεταπτυχιακή 

μετεκπαίδευση σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική 

έρευνα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ έχει επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλη 

φαρμακευτική βιομηχανία. 

Αμέσως μετά τη λήψη του πρώτου της βασικού πτυχίου (Πτυχίο Αισθητικής 1981) κατέ-

λαβε διάφορες ακαδημαϊκές θέσεις. Υπηρέτησε στο Τμήμα Αισθητικής ως ωρομίσθια 

εκπαιδευτικός (1981-1985). Το 1985 διορίστηκε στην Προσωρινή βαθμίδα των Επιμελη-

τών στο ΤΕΙ Αθήνας ενώ στη συνέχεια το ίδιο έτος (1985) εντάχθηκε στη βαθμίδα του 

Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ. Το 1997 εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του 

ΤΕΙ-Αθήνας. Το 2002 εξελέγη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΤΕΙ-Αθήνας 

ενώ το 2006 εξελέγη Καθηγήτρια στο ΤΕΙ-Αθήνας. Από την ίδρυση του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής είναι Τακτική Καθηγήτρια ΠΑΔΑ (ΦΕΚ 2950 20-7-18). 

Διαθέτει πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα ενώ έχει συμβάλλει στη διαμόρ-

φωση μεγάλου αριθμού μαθημάτων. Έχει επιμεληθεί και δημιουργήσει 5 μαθήματα στο 

χαρτοφυλάκιο ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα ΤΕΙ-Α. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες 

που διανέμονται στου φοιτητές του τμήματος, καθώς και μεγάλο αριθμό διδακτικών 

σημειώσεων και είναι υπεύθυνη σε μεγάλο αριθμό θεωρητικών και εργαστηριακών 

μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος. 
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Έχει επιμεληθεί την επιστημονική έκδοση δυο επιστημονικών συγγραμμάτων μεγάλων 

εκδοτικών οίκων Springer και Karger που επίσης διανέμονται στου φοιτητές του τμή-

ματος. Έχει συμμετάσχει ως μέλος και επιστημoνικά υπεύθυνη της κύριας ερευνητικής 

ομάδας σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ, 

ΠEΠ Αττικής κ.λπ.), ενώ είναι μέλος της ομάδας έργου All innovation Hub του ΠΑΔΑ. 

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά 

και διαθέτει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή & εθνικά συνέδρια με γραπτές & προφορικές ανακοινώσεις, 

διαλέξεις και ομιλίες. Έχει εκδόσει ως προσκεκλημένος εκδότης τόμους πρακτικών συνεδρ, 

ενώ έχει εκδόσει ως προσκεκλημένος εκδότης ειδικούς τόμους σε περιοδικά αναγνωρι-

σμένου κύρους. Κριτής και μέλος επιστημονικής και συντακτικής επιτροπής εθνικών και 

διεθνών περιοδικών αναγνωρισμένου κύρους. Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμια 

της αλλοδαπής και συμμετοχή σε προγράμματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης Erasmus+. 

Έχει διδακτική και διοικητική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών με συμμετοχή στη από 

το 2004 μέχρι το 2014 στο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με τίτλο «Περιβάλλον και 

Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία » καθώς επί-

σης και στο ΠΜΣ του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο 

«Κοσμητολογία – Παρασκευή και αξιολόγηση καλλυντικών προϊόντων» και στο ΠΜΣ 

«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφά-

λεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του 

Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Έχει υπηρετήσει το τμήμα και το ίδρυμα (ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ-ΠΑΔΑ) από πολλές και ποικίλες 

διοικητικές θέσεις (Πρόεδρος Τμήματος, Διευθύντρια Τομέα κ.λπ.) ενώ σήμερα είναι 

Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΑΔΑ. Στην πολυετή θητεία της έχει 

υπάρξει πρόεδρος και μέλος πολλών και ποικίλων επιτροπών του Τμήματος, της Σχο-

λής και του Πανεπιστημίου (ΟΜΕΑ, Τμηματικός Υπεύθυνος Εrasmus, Πρακτικής Άσκη-

σης, ολομέλειας Επιτροπής Ερευνών κ.λπ.) Προϊσταμένη του Τμήματος Αισθητικής και 

Κοσμητολογίας του ΤΕΙ-Α στην αξιολόγηση του Τμήματος από την ΑΔΙΠ το 2014. Περι-

λαμβάνεται στο μητρώο εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών ΑΠΕΛΛΑ, ΙΚΥ, ερευνητι-

κών προγραμμάτων Γ.Γ.Ε.Τ, ΙΕΠ και του ΕΚΕΠΙΣ. 

Συντονίστρια ως μέλος ΔΕΠ στην πράξη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Ανα-

βάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας». Μέλος του Εθνικού Μητρώο Αξιολογητών 

για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών στον ΔΟΑΤΑΠ. Ιδρυτικό μέλος και 

εκλεγμένη Διευθύντρια του «Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Δερματολογίας – Αισθητικής 

– Εφαρμογών laser» του Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών 

Επιστημών. https://lablad.uniwa.gr/

Επιστημονικά υπεύθυνη επτά προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κε.Δι.Βι.Μ του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής και στο παρελθόν ενός προγράμματος επιμόρφωσης του 

ΙΔΒΕ του ΤΕΙ-Α. Επιβλέπουσα σε 3 διδακτορικές διατριβές, μέλος 5 συμβουλευτικών 

επιτροπών διδακτορικών διατριβών και μέλος μεγάλου αριθμού επταμελών εξεταστι-

κών επιτροπών διδακτορικών διατριβών.

Αναλυτικό Bιογραφικό Σημείωμα: 

https://bisc.uniwa.gr/profile/kefala-vasiliki/


