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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ /ΠΣΒΑΚ, 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  28.2.2022 

 
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή των εταιρειών-μελών του ΠΣΒΑΚ, 

πραγματοποιήθηκε με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 

στο Μαρούσι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΠΣΒΑΚ. 

Προηγήθηκε Ενημερωτική Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν καλεσμένοι από 

τις εταιρείες-μέλη, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Την Ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΣΒΑΚ, κ. Θ. Γιαρμενίτης, ο 

οποίος αφού παρέθεσε τα οικονομικά στοιχεία του 2021, ανέφερε τις σημαντικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, τις πολεμικές επιχειρήσεις στην 

Ουκρανία, την αύξηση του κόστους των α’ υλών κοντά στο 20%, την ενεργειακή κρίση 

και την αύξηση του μεταφορικού κόστους.  

Κατόπιν, χαιρέτισε τις εργασίες της Ημερίδας ο Υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, μετά από ερώτηση του Προέδρου 

για τα πρόσφατα γεγονότα, δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχιση της αναπτυξιακής 

πορείας της Ελλάδας, καθώς δεν επηρεάζεται σημαντικά ο τουρισμός και οι 

οικονομικές δραστηριότητες προς το παρόν από τον πόλεμο. Ο Πρόεδρος κ. Θ. 

Γιαρμενίτης του επισήμανε τις δυσκολίες του κλάδου που επιβάλουν το κλιμακωτό 

τέλος που αποδίδεται από τη βιομηχανία στον ΕΟΦ και τα συνεχιζόμενα lockdown, 

ζητώντας παράλληλα τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες κομμωτηρίων και αισθητικής. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmetics Europe κ. John Chave, του 

Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Βιομηχανίας Καλλυντικών, ενημέρωσε τα μέλη του 

ΠΣΒΑΚ για τις σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία που αναμένονται τα επόμενα δύο 

χρόνια και θα επηρεάσουν τις εταιρείες καλλυντικών. Παρουσίασε τις προτάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις θέσεις της Βιομηχανίας Καλλυντικών για τις 

σημαντικότερες αλλαγές των Κανονισμών. 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Enterprise 

Greece, κ. Α. Γραβάνης, παρουσίασε την αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών 

εξαγωγών τα τελευταία 10 έτη αλλά και την αύξησή τους κατά 20% το 11μηνο του 2021, 

σε σχέση με το περασμένο έτος, καθώς και τις ενέργειες του Enterprise Greece για την 

ενίσχυση του κλάδου. 
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Οι κυρίες Ι. Φρατζεσκάκη και Α. Ντίλη από το Sustainable Knowledge 

Group, παρουσίασαν μια πρόταση προς τα μέλη, για την εκπαίδευση των εταιρειών 

και των στελεχών τους στις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

Οι τρεις επόμενες ομιλίες εστιάστηκαν στην τάση των καλλυντικών στην αγορά 

και ιδιαίτερα στα κανάλια του S/H Market, του Online και του Φαρμακείου. 

Ο κ. Π. Μπορέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της IRI παρουσίασε τη μείωση το 

2021, κατά 2,3% των πωλήσεων των προϊόντων ατομικής υγιεινής και ομορφιάς στο 

κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2020. Έδειξε επίσης, ότι από όλα τα είδη που 

διακινούνται στο κανάλι, ο τομέας των προϊόντων ατομικής υγιεινής βασίζεται 

περισσότερο στις προσφορές και τις εκπτώσεις.  

Ο κ. Π. Γκεζερλής, Διευθύνων Σύμβουλος της CONVERT GROUP ζήτησε 

από τις εταιρείες να δώσουν το βάρος που απαιτείται, σε επενδύσεις και σε ανθρώπινο 

δυναμικό, στις πωλήσεις online. Πρόκειται για ένα κανάλι που αναπτύσσεται με ταχείς 

ρυθμούς και αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων των καλλυντικών τόσο 

για τα σούπερ μάρκετ όσο και για τα φαρμακεία και τα εξειδικευμένα eshops. Ωστόσο, 

δεν έχει λάβει ακόμα την απαιτούμενη προσοχή από τις εταιρείες, σε ότι αφορά το 

marketing και την επικοινωνία.  

Τέλος, η κα Π. Χαραμή, Αρχισυντάκτρια PHARMACY MANAGEMENT & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, αφού παρουσίασε την πραγματικότητα του φαρμακείου στην εποχή 

covid, πρότεινε τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων της μετά-covid εποχής: 

έμφαση στην προσφορά συμβουλών και στους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους 

πελάτες, εκπαίδευση του προσωπικού, αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, αλλαγή 

κουλτούρας. Αλλά και οι εταιρείες καλλυντικών θα πρέπει να ενισχύσουν τις υπηρεσίες 

trade marketing και την εκπαίδευση του φαρμακοποιού. 

Συμπερασματικά το Διοικητικό Συμβούλιο έδειξε την ικανοποίησή του για την 

μεγάλη συμμετοχή. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιήθηκε σε 

συνέχεια της Ημερίδας.  Η Γ.Σ. έληξε με την ευχή για μία Καλή και Δημιουργική 

Χρονιά και την πραγματοποίηση της επόμενης Γ.Σ. δια ζώσης. 
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