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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΑΣ  16  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2022 
 

Ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση όλων των τακτικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΠΣΒΑΚ και υπό την προεδρία του κ. Θ. Γιαρμενίτη, έγινε 

σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:30 διαδικτυακή συνεδρίαση, 

μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν οι κ.κ.: Θ. Γιαρμενίτης, Μ. Κοράλη, Αλ. 

Κώτσης, Α. Κωσταρέλος, Μ. Καραΐσκος, Μπ. Αναστασιάδης, Ι.Αρμάγου, 

καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. Χρ. Στανίτσας.  

Απουσίαζαν τα αναπληρωματικά μέλη κα Κ. Μόκα και κ.κ. Ελ. Τρέχας, Λ. 

Σακελλαρίου και Α. Βάββας. 

Προσκλήθηκαν επίσης και συμμετείχαν η Πρόεδρος της Νομοτεχνικής 

Επιτροπής κα Λ. Σταμπουλή, η Γεν. Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Ά. 

Πατέρα, καθώς και η δικηγόρος κα Σ. Αϊδίνη.  
 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση της οποίας τα 

κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν: 

1. Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022. 
 

➢ Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2021. 
 

2. Νομοτεχνικά Θέματα. Ενημέρωση από την κα Α. Πατέρα 

• Transparency Project (Cosmile). 

• Πρόταση για Ημερίδα Green Deal. 

 

3. Θέματα Επιτροπών Marketing και Εξαγωγών. Συζήτηση με τους 

Πρόεδρους των Επιτροπών. 

 

4. Προσφορές εταιρειών για την ανανέωση της ιστοσελίδας του ΠΣΒΑΚ. 

Ενημέρωση από την Επιτροπή Marketing. 

 

5. Αίτηση Εγγραφής της εταιρείας DIRECTION - PAPALIOS MEDIA 

GROUP IKE (Εκδόσεις-Online media https://direction.gr/ ) ως 

Συνδεδεμένο Μέλος. 

 

6. Διάφορα θέματα. 
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ΘΕΜΑ 1ο  
 

Εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Φεβρουαρίου ο 

Πρόεδρος κ. Θ.Γιαρμενίτης παρουσίασε τον Απολογισμό Πεπραγμένων του 

Διοικητικού Συμβουλίου 2021, ο οποίος είχε ήδη αποσταλεί εγκαίρως στα μέλη 

του Δ.Σ και ζήτησε την έγκρισή του. 
 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τον Απολογισμό Πεπραγμένων του Δ.Σ. 2021, 

ο οποίος θα παρουσιασθεί προς ψήφιση στην Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μελών της 28ης Φεβρουαρίου 2022. 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

Η κα Α. Πατέρα ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα νέα κόστη που προέκυψαν για 

τον Σύνδεσμο σχετικά με την πρωτοβουλία Transparency της Cosmetics 

Europe (δημιουργία βάσης δεδομένων με πληροφορίες για όλα τα συστατικά 

των καλλυντικών, η οποία θα απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό). 

Πρόκειται για αρχικό ποσό 8.000€ και ετήσιο ποσό 2.000€ για την δημιουργία 

και την συντήρηση της βάσης δεδομένων από την Cosmetics Europe. Ο 

Διευθυντής της CE, μετά από την ενημέρωση της κας Πατέρα ότι δεν μπορεί 

να διαθέσει ο Σύνδεσμος αυτό το ποσό, πρότεινε να ζητήσει την ανάληψη του 

κόστους από την CE για τους μικρότερους Συνδέσμους, εφόσον εκδηλώσουν 

την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  
 

Το Δ.Σ. συμφώνησε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με ορισμένες 

επιφυλάξεις. Ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Α. Κωσταρέλος πρότεινε να αποσταλεί 

επιστολή με θετική απάντηση, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί ο Σύνδεσμος να το 

χρηματοδοτήσει εξ΄ ολοκλήρου, παρά μόνο την συντήρησή του ανά έτος (2.000 

€) και σημειώνοντας παράλληλα ότι και το ανθρώπινο δυναμικό του 

Συνδέσμου δεν επαρκεί. 
 

Η κα Πατέρα ενημέρωσε για το αίτημα της IAC (International Associations 

Collaboration) να παραχωρήσει ο Σύνδεσμος το λογότυπό του για την 

επιστολή προς τα Ενωμένα Έθνη που αφορά την Παγκόσμια Συνθήκη για τη 

μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά. 
 

Το Δ.Σ. συμφώνησε με την παραχώρηση του λογοτύπου, εφόσον είχε ήδη 

παραχωρηθεί το λογότυπο της Cosmetics Europe. 
 

Μετά από ερώτημα του Προέδρου κ. Θ. Γιαρμενίτη η κα Πατέρα ενημέρωσε 

ότι η Νομοτεχνική Επιτροπή του Συνδέσμου συνεδρίασε διαδικτυακά την 9η 

Φεβρουαρίου 2022 αλλά, όπως σε όλες τις συνεδριάσεις, δεν συμμετέχουν στον 

ίδιο βαθμό όλα τα μέλη της και πρότεινε την αναδιάρθρωση της Επιτροπής 

στο τέλος του έτους. Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Νομοτεχνικής Επιτροπής 
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κα Λ. Σταμπουλή πρότεινε να ανανεωθεί η Επιτροπή ώστε να συμμετέχουν τα 

μέλη που πραγματικά ενδιαφέρονται και έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα 

θέματα της Επιτροπής. Η διαδικασία θα προγραμματιστεί για το τέλος του 

2022. 
 

Η πρόταση για την Ημερίδα Green Deal μετατέθηκε για συζήτηση στο 

επόμενο Δ.Σ.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  
 

Ο κ. Α. Κωσταρέλος ενημέρωσε για την διαδικτυακή συνάντηση της 19ης 

Ιανουαρίου 2022, με τον κ. Γ. Φιλιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του 

Enterprise Greece και την κα Μπ. Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλο 

& Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του EG με  θέμα συζήτησης την υποστήριξη των 

εξαγωγικών εταιρειών του κλάδου. 

Τα Πρακτικά της συνάντησης εστάλησαν σε όλα μέλη του Συνδέσμου, ενώ 

ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να αποστείλουν με email στον Σύνδεσμο 

τις προτάσεις τους, για όποιο σημείο αυτών τους ενδιαφέρει, μέχρι τις 28/2, 

έτσι ώστε τον Μάρτιο να συνέλθει η Επιτροπή Εξαγωγών και να συζητήσει 

όλες τις προτάσεις. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξαγωγών ενημέρωσε επίσης για την 

πρόσκληση που έλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου από το Enterprise Greece, 

για συμμετοχή σε 2-3λεπτο βίντεο που θα γυριστεί από την εταιρεία 

BeCommunicated, στο οποίο θα παρουσιάζεται ο κλάδος των Καλλυντικών 

στην Ελλάδα. Ο κ. Α. Κωσταρέλος ανέλαβε να εκπροσωπήσει τον Σύνδεσμο 

στο βίντεο, ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξαγωγών. Τα μέλη της Επιτροπής 

Εξαγωγών θα συναντηθούν την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, για να συζητήσουν 

και να διαμορφώσουν το μήνυμα του κλάδου. 
 

Επίσης, ο Σύνδεσμος έλαβε από την εταιρεία συμβούλων CCIS-Expertise 

πρόταση για την πραγματοποίηση ενός δωρεάν δίωρου webinar προς τα μέλη 

του Συνδέσμου και αναφορικά με τις νέες απαιτήσεις για την εξαγωγή 

καλλυντικών προϊόντων στις χώρες της Ευρασιατικής Ένωσης (Ρωσία, 

Λευκορωσία, Καζακστάν, Αρμενία, Κιργιστάν). 
 

Ο Σύνδεσμος απεδέχθη την πρόταση της εταιρείας συμβούλων και 

ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του webinar την 17 Μαρτίου 2022. 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

Ο ΠΣΒΑΚ έχει λάβει 5 προσφορές για την ανανέωση του ιστοτόπου του. Η 

Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing κα Μ. Κοράλη κατέγραψε και 

παρουσίασε έναν συγκριτικό πίνακα των προσφορών, μέσω του οποίου 
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απορρίφθηκαν οι δύο από τις πέντε προσφορές. Αφού συζητηθεί ο πίνακας 

εσωτερικά στην Επιτροπή Marketing, θα οριστούν συναντήσεις με τις 3 

εναπομείνασες εταιρείες, όπου θα συμμετέχουν μέλη της Επιτροπής, ο 

Πρόεδρος και η Γ. Διευθύντρια του ΠΣΒΑΚ, ώστε να ληφθεί η τελική 

απόφαση. Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου μέχρι τέλος Μαΐου. 

Η κα M. Κοράλη ενημέρωσε για την δημιουργία του λογαριασμού 

LinkedIn του ΠΣΒΑΚ, ο οποίος και ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη του 

Συνδέσμου και θα βοηθήσει στην ακόμα γρηγορότερη και 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα μέλη μας. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης παρουσίασε την Αίτηση Εγγραφής της 

εταιρείας DIRECTION-PAPALIOS MEDIA GROUP IKE (Εκδόσεις-Online 

media https://direction.gr/ ) που έλαβε ο Σύνδεσμος. 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την εγγραφή της εταιρείας ως Συνδεδεμένο 

μέλος με ετήσια συνδρομή 520 €. 

 

ΘΕΜΑ 6ο  
 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε για την προσφορά που έλαβε ο 

Σύνδεσμος, από την Δικηγορική εταιρεία Κ. Πηνιώτης & Συνεργάτες για τη 

σύνταξη γνωμοδότησης για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των 

Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της 

συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού, την οποία συνυπογράφει ο ΠΣΒΑΚ με το 

ΣΕΕΚ και τις συνέπειες που επιφέρει η υπογραφή της ή μη στον Σύνδεσμο και 

τα μέλη του. 

Τα κυριότερα ζητήματα που εκφράστηκαν από το Δ.Σ. είναι τα παρακάτω: 

- Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και απόφαση των μελών του ΠΣΒΑΚ εάν 

ενδιαφέρονται για την υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβαση 

υπογράφεται πολλά χρόνια, προσδίδει κύρος στον Σύνδεσμο και 

συμβάλει στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης. Ωστόσο, τέθηκε η 

άποψη ότι μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας για την εγγραφή 

νέων μελών στον Σύνδεσμο. 

- Καθορισμός με ακρίβεια των ερωτημάτων που θα τεθούν στο 

δικηγορικό γραφείο για γνωμοδότηση.  

- Συνέπειες στον Σύνδεσμο και τα μέλη του από τη μη υπογραφή της 

Σύμβασης. 

- Τέθηκε το ερώτημα εάν η Σύμβαση δεσμεύει τις εταιρείες που δεν είναι 

μέλη του Συνδέσμου. Στο ερώτημα αυτό υπήρξαν διαφορετικές 
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απόψεις τόσο στην απάντηση όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα 

ζητηθεί μία επίσημη απάντηση (μέσω Υπουργείου Εργασίας, ΓΣΕΕ, 

Επιθεώρησης Εργασίας ή εργατολόγου). 

- Τέθηκε το ερώτημα εάν ο νέος εργασιακός νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ 101 

Α΄19.6.2021) αναφέρεται στις Κλαδικές Συμβάσεις. 

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Α. Κώτσης εξήγησε ότι ο νόμος προβλέπει μόνο 

ότι μια συλλογική σύμβαση δεν μπορεί να παραπέμπει στις 

προηγούμενες, να μην έχει δηλαδή τη λεγόμενη "διατηρητική ρήτρα", 

αλλά να είναι κωδικοποιημένη. 

- Η Σύμβαση, εάν αποφασιστεί ότι θα υπογραφεί εκ νέου, χρειάζεται 

αλλαγές, μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών. 

- Οι συζητήσεις για το ζήτημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη 

λήξη της Σύμβασης, τον Σεπτέμβριο 2022. 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος,   Η Αντιπρόεδρος,  Ο Γεν. Γραμματέας,  

 

Θ. Γιαρμενίτης,       Μ. Κοράλη,        Αλ. Κώτσης,  

 

 

 Ο Ταμίας,  Τα μέλη, 

 

 

Αλ. Κωσταρέλος, Μ. Καραΐσκος,          Μπ. Αναστασιάδης,     Ι. Αρμάγου. 
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