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Χαιρετισμός Προέδρου 

Θεοδ. Γιαρμενίτη 

Medical Beauty Awards 2022  

15.9.2022 

Αξιότιμες κυρίες, 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Εκ μέρους του ΠΣΒΑΚ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για 

χαιρετισμό στην Τελετή Απονομής Medical Beauty Awards 2022 

που διοργανώνονται για 3η συνεχόμενη χρονιά από την Boussias, 

εκλεκτό μέλος του Συνδέσμου μας. 

Στην Κριτική Επιτροπή των βραβείων συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια 

του ΠΣΒΑΚ, κα Άννα Πατέρα. 

Για μια ξενάγηση στο κλάδο της Όμορφης Βιομηχανίας Καλλυντικών 

θα αναφερθώ στην αγορά μας και στην ποιότητα των προϊόντων.  

Η Βιομηχανία Καλλυντικών αποτελεί μία σημαντική οντότητα που 

συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, είναι ένας 

κλάδος που ελέγχεται και ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη 

Νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται στενά από τους 

καταναλωτές η ασφάλεια, η χρήση και η αποτελεσματικότητα των 

προϊόντων.  

Ο ΠΣΒΑΚ, αποτελεί τον επίσημο φορέα της Βιομηχανίας Καλλυντικών, 

συνεργάζεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, όπως τον ΕΟΦ και 

είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Cosmetics Europe. Έχει 

υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

προς όφελος της επιστήμης και της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. 

Το 2022 είναι μια χρονιά σημαντικών αλλαγών για την Βιομηχανία με 

στόχο την Πράσινη Συμφωνία στην Βιομηχανία Καλλυντικών. 

Αγαπητές, αγαπητοί, 

Ο ΠΣΒΑΚ ενισχύει με τις προσπάθειες του όλα τα δίκτυα. Οι 

δερματολόγοι και οι πλαστικοί γιατροί συνεργάζονται με τις εταιρείες 

καλλυντικών που καλύπτουν τις ανάγκες της ειδικότητας τους. 

Σημειώνω ότι οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν 

αναπτύξει και καλλυντικά προϊόντα. 

 

Ο ΠΣΒΑΚ υλοποιεί το έργο του με διαφάνεια και αυτό ως εγγύηση προς 

τις 70 εταιρείες-μέλη του που μας εμπιστεύονται στους δύσκολους 

ακόμη καιρούς. 
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Γι’ αυτό τα θεματικά μας πεδία είναι: υγιής επιχειρηματικότητα με 

επενδύσεις, φορολογία, απασχόληση, έρευνα, τεχνολογία, 

καινοτομία, περιβάλλον, παιδεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, 

εταιρική κοινωνική ευθύνη, συνέργειες και επικοινωνία. 

Ο χαιρετισμός είναι τιμή για μας και απευθύνεται σε όλους εσάς και 

στην διοργανώτρια κα Άννα-Μαρία Παπίρη με περγαμηνές στον χώρο 

της Ομορφιάς. 

Η Βιομηχανία Καλλυντικών με 1δις € τζίρο το 2021 στην Ελλάδα και 

80 δις € στην Ευρώπη βαδίζει σταθερά προς τα τέλη του 2022 με 

ανάπτυξη +3%. 

 

Ευχαριστώ. 
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