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Χαιρετισμός Προέδρου κ. Θ. Γιαρμενίτη  

1ο Επιστημονικό Συνέδριο  

Αισθητικής-Κοσμητολογίας ΕΕΠΑΒΕ 

Ξενοδοχείο Nikopolis Θεσσαλονίκη 

7-8 Μαΐου 2022 

 

Αξιότιμοι Καθηγητές, 

Αξιότιμη Πρόεδρε της Ένωσης Επαγγελματικών Αισθητικών Βορείου 

Ελλάδος, κυρία Μωϋσόγλου, 

Αξιότιμη Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών 

Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος, κυρία Χουρίδου 

Αξιότιμοι Πρόεδροι των Σωματείων ανά την Ελλάδα, 

Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Επιστημονικών, Οικονομικών και Εμπορικών 

Φορέων, 

 

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να 

γιορτάσουμε την έναρξη μια νέας περιόδου του ευγενούς 

επαγγέλματος σας με την διοργάνωση του 1ου Επιστημονικού 

Συνεδρίου Αισθητικής και Κοσμητολογίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανίας 

Καλλυντικών απεδέχθη ομόφωνα το αίτημα της ΕΕΠΑΒΕ για την 

παραχώρηση της Αιγίδας του στο σημερινό σας συνέδριο. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών είναι ο επίσημος 

φορέας της Βιομηχανίας Καλλυντικών με 70 εταιρείες-μέλη και είναι 

μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Cosmetics Europe. 

Ο Σύνδεσμος ενισχύει με τις προσπάθειες του όλα τα δίκτυα της αγοράς 

και βεβαίως και το δίκτυο της Αισθητικής. Ο ΠΣΒΑΚ ως θεσμικός 

φορέας θα υπογράψει σήμερα εδώ Μνημόνιο Συνεργασίας με την 

Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών 

Ελλάδα (ΟΣΕΔΑΕ), μέσω του οποίου θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες 

συνεργασίας που μας προσφέρει ο θεσμικός μας ρόλος. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΒΑΚ συμμετέχουν οι εταιρείες: 

ADELCO AE, L’OREAL HELLAS AE, COLGATE-PALMOLIVE HELLAS 

ΜΕΠΕ, FARMECO AE, ΚΟΡΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΕ και ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΑΕ. Επίσης μέλη του 

Συνδέσμου είναι και οι εταιρείες αισθητικής ABACOSM ΕΠΕ, ΑΦΟΙ 

ΤΖΙΜΑ Ο.Ε., ΝAOS SKINCARE GREECE IKE, NEOGEN ΜΕΠΕ, 

PROFESSIONAL BEAUTY SERVICES Ε.Ε. 
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Ο ΠΣΒΑΚ εν συνεχεία θα υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Oι προσπάθειες αυτές θα φέρουν την 

αισθητική στην θέση που της αξίζει. 

Όλοι εσείς οι εκπρόσωποι της αισθητικής και οι εταιρείες θα πρέπει να 

συναποφασίζετε για το μέλλον του χώρου. 

Γνωρίζετε καλά τι συμβαίνει με όσους καραδοκούν για να απαξιώσουν 

με παραβατικότητα. Το κοινό πρέπει να αντιληφθεί τι είστε, τι παρέχετε 

και οι εταιρείες που αντιπροσωπεύεται έχουν προϊόντα ιδιαίτερα και 

υψηλής παροχής. 

Γνωρίζω καλά τον κλάδο της αισθητικής γιατί από αυτόν έκανα τα 

πρώτα βήματά μου και από κει θεωρώ ότι έχω το κύρος μου σ’ όλη την 

αγορά του καλλυντικού, όπως και από το φαρμακευτικό κλάδο. 

Σύνθημα μας πρέπει να είναι «η ισχύς εν τη ενώσει». Να 

ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο με εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και 

στους άλλους.  

Ζούμε την χειρότερη περίοδο λόγω του πολέμου. Το κακό που 

προέρχεται από τον πόλεμο γίνεται ανεξέλεγκτο, περιορίζει τον ρυθμό 

ανάπτυξης και διαμορφώνει ένα δυσμενές περιβάλλον για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οικονομίες.  

Παρόλα ταύτα για σας τις αισθητικούς και τις εταιρείες λόγω του μικρού 

προς το παρόν μεγέθους σας μπορεί να είναι ένας καλός οιωνός 

διατήρησης! 

Αγαπητές, αγαπητοί, 

Το 2022 είναι ένα έτος σημαντικό για τα καλλυντικά καθώς η 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής 

για τις χημικές ουσίες με στόχο την βιωσιμότητα οδηγεί σε 

αναθεώρηση του Κανονισμού των Καλλυντικών και του σχεδίου 

δράσης για την κυκλική οικονομία. 

Η Ελλάδα έχει δικαίωμα ψήφου σ΄ όλα αυτά με την παρουσία 

εκπροσώπου του ΕΟΦ και με συμβουλευτικό φορέα τον ΠΣΒΑΚ. 

Τώρα για την σημερινή συμμετοχή θέλω να τονίσω ότι προηγήθηκαν 

δύο διαδικτυακές συναντήσεις με τα Προεδρεία σας, η πρώτη την Τρίτη 

1 Φεβρουαρίου 2022 και η δεύτερη την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 όπου 

συζητήθηκαν τα περισσότερα γνωστά θέματα του κλάδου. 

Στις συναντήσεις συμμετείχε και η Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΜΚΑ κα 

Φρόσω Μπούτση, όπως και ο CEO της εταιρείας-μέλους του ΠΣΒΑΚ 

Convert Group κ. Παναγιώτης Γκεζερλής και βοήθησε να εξετάσουμε 
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την προσπάθεια εξωστρέφειας με την δημιουργία μίας ιστοσελίδας με 

την υποστήριξη του συνεργάτη μας κ. Μάνου Καραντουμάνη από την 

εταιρεία Coolmatter που θα βοηθήσει τον καταναλωτή στην αναζήτηση 

των Κέντρων Αισθητικής, των υπηρεσιών τους, των προϊόντων τους 

και συνεπώς την προβολή του δικτύου της Αισθητικής. Πολλές 

εταιρείες είναι πρόθυμες να υποστηρίξουν αυτή την κίνηση. 

Η κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία για σας και το κακό να ξεπερασθεί πιο 

εύκολα. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επιτέλους να λάβει 

άμεσα μέτρα προστασίας με τολμηρές αποφάσεις, το ίδιο και η 

ελληνική πολιτεία και να δρα πιο άμεσα για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

Αγαπητές, Αγαπητοί, 

Έχουμε όραμα και πρέπει να συμβάλουμε στην ποιοτική αναβάθμιση 

του κοινωνικού διαλόγου για κοινωνική συνοχή και νέες ευκαιρίες 

απασχόλησης για την νέα γενιά. Θα επιδιώξουμε να συζητήσουμε 

περαιτέρω για την επαναλειτουργία της σχολής Αισθητικής Βορείου 

Ελλάδος. Είναι μεγάλη ντροπή αυτό που συνέβη αλλά τίποτα δεν είναι 

ακατόρθωτο. Βέβαια το θέμα είναι όπως πάντα και πολιτικό. Πάντως 

πολλά ακούγονται για την εκπαίδευση και τυχόν αλλαγές της. 

Εκφράζω την χαρά για την επιστροφή στις δια ζώσης εκδηλώσεις μετά 

από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ΠΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει εκδηλώσεις 

και συμμετοχές σε βραβεία και άλλα. Θα έχετε την πληροφόρηση 

έγκαιρα γι’ αυτά. 

Οι Επιτροπές του Συνδέσμου Marketing και Νομοτεχνική είναι αρμόδιες 

να υλοποιούν τις δραστηριότητες. Οι στοχεύσεις μας είναι προς τους 

μεγάλους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας. 

Αυτό φάνηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ της 

28ης Φεβρουαρίου 2022 με κύρια πρόταση την μείωση του ΦΠΑ στις 

υπηρεσίες από 24% σε 13%.  

Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι οι εταιρείες και οι μάρκες που είναι 

και ο κορμός του ΠΣΒΑΚ και η δύναμη του πρέπει να είναι 

προσανατολισμένες στην διατήρηση της φήμης τους που με τόσο κόπο 

απέκτησαν. Η φήμη διατηρείται με τις αρχές της ηθικής, της 

πιστότητος, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της διαφάνειας. 

Ευχαριστώ όλους σας, τους συναδέλφους ομιλητές και εκθέτες. 

Θα είμαστε κοντά σας όπως πάντα για μία ανάσταση της αισθητικής. 

Χριστός Ανέστη! 

http://www.psvak.gr/
mailto:psvakgr@otenet.gr
https://www.linkedin.com/company/80088550/admin/

