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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022 
 

Ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση όλων των μελών του Διοικητικού 

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

σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00 διαδικτυακή συνεδρίαση, 

μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. 

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

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

καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. Λ. Σακελλαρίου. 

Απουσίαζαν τα αναπληρωματικά μέλη κα Κ. Μόκα και οι κ.κ.  Χ. 

Στανίτσας, Ελ. Τρέχας και Α. Βάββας. 

Προσκλήθηκαν 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 

1. Πρόταση του Προέδρου κ. Θεοδ. Γιαρμενίτη για την ανακήρυξη του 

πρώην Γεν. Γραμματέα του ΠΣΒΑΚ 2019-2021  κ. Γ. Χριστοδούλου σε 

επίτιμο μέλος μετά και την συνταξιοδότησή του από την εταιρεία L’Oreal 

Hellas. 

2. Ανάθεση σύνταξης Γνωμοδότησης στον εργατολόγο κ. Κ. Πηνιώτη για το 

θέμα της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων στις 

Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της Συμβούλου 

Ομορφιάς / Αισθητικού. 

3. Απόφαση για την ανάθεση της ανανέωση της ιστοσελίδας του ΠΣΒΑΚ. 

4. Πρόταση συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για την αγορά 

καλλυντικών. 

5. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

6. Ημερίδα European Green Deal. 

7. Αίτημα παραχώρησης της Αιγίδας του ΠΣΒΑΚ στα Medical Beauty 

Awards 2022 που διοργανώνονται για 3η φορά από την BOUSSIAS 

COMMUNICATIONS. 

8. Αίτημα παραχώρησης της Αιγίδας του ΠΣΒΑΚ στο Festival Υγεία & 

Ομορφιά που διοργανώνει η εταιρεία ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. και το Περιοδικό 

Υγεία & Ομορφιά 15-16 Οκτωβρίου 2022 στο Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ 

στο Γκάζι. 

9. Διάφορα θέματα. 

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

κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν: 

http://www.psvak.gr/
mailto:info@psvak.gr
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Η Αντιπρόεδρος κας Μ. Κοράλη ενημέρωσε για την παραμονή της στην 

συνεδρίαση του Δ.Σ. έως τις 4.00 μ.μ. καθώς θα έπρεπε να αποχωρήσει λόγω 

έκτακτης συνάντησης. Ως εκ τούτου έγινε αλλαγή στην σειρά συζήτησης των 

θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης κα Μ. 

Κοράλη έκανε μία σύντομη παρουσίαση σχετικά με την επιλογή των 3 

εταιρειών Double Dot, The Digital Camp και Coolmatter αναφορικά με την 

ανανέωση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου και αφού προηγουμένως είχαν 

αποστείλει στο Σύνδεσμο τις συμπληρωματικές πληροφορίες που τους είχαν 

ζητηθεί.  

Την 1η Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση στην 

οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης, η Πρόεδρος της Επιτροπής 

κα Μ. Κοράλη, το μέλος της Επιτροπής κ. Λ. Σακελλαρίου, η Γενική 

Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Α. Πατέρα και διαδοχικά οι εταιρείες Double 

Dot, The Digital Camp και ο κ. Μάνος Καραντουμάνης (Coolmatter).  

Σε συνέχεια της συνάντησης και κατόπιν αξιολόγησης διαφάνηκε ότι η 

εταιρεία Double Dot καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του Συνδέσμου και είναι 

πιο κοντά σ΄ αυτά που θέλει ο Σύνδεσμος.  

Ο Συγκριτικός Πίνακας με τις προσφορές των εταιρειών είχε αποσταλεί στα 

συμμετέχοντα μέλη του Δ.Σ. πριν την τελική λήψη της απόφασης στο τρέχον 

Δ.Σ.  

Το Δ.Σ συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής Marketing για την 

επιλογή της εταιρείας Double Dot. Το κόστος δημιουργίας της νέας 

ιστοσελίδας ανέρχεται στα 7.500 € προ ΦΠΑ, δηλαδή 9.300€ με ΦΠΑ.  

Ο Σύνδεσμος θα αποστείλει επιστολή στην εν λόγω εταιρεία για την 

ανάθεση του έργου με χρόνο τέλεσης έως τον Ιούλιο. 

Θα ζητηθεί από τον κ. Μ. Καραντουμάνη, ο οποίος κατά τα τελευταία δύο 

έτη έχει την τεχνική υποστήριξη του Συνδέσμου και συντηρεί την υπάρχουσα 

ιστοσελίδα, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, υποστηρίζοντας 

τον Σύνδεσμο κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου και 

συνεχίζοντας τη συντήρηση της νέας ιστοσελίδας μετά το 1ο έτος. 

 

ΘΕΜΑ 4ο   

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing, κα Μ. Κοράλη, ενημέρωσε ότι ένα από 

τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή είναι η συγκέντρωση από τον 

Σύνδεσμο, στατιστικών στοιχείων εκτίμησης της αγοράς, όπως το μέγεθος των 

κατηγοριών των προϊόντων και οι τάσεις, με σκοπό τη διάθεσή τους στην 

Cosmetics Europe και στα μέλη του. Επίσης, ο Σύνδεσμος θα είναι σε θέση να 

http://www.psvak.gr/
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απαντά στα ερωτήματα που δέχεται από διάφορες εταιρείες ερευνών π.χ. 

Euromonitor, ICAP, δημοσιογράφους και μέλη του Συνδέσμου. 

Η κα Κοράλη πρότεινε την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου σχετικά με 

την άποψη των μελών για την αγορά και τις τάσεις, για τα κανάλια διανομής 

και τις κατηγορίες προϊόντων. Θα μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή στη 

σχεδίαση του ερωτηματολογίου από τον κ. Π. Μπορέτο, Διευθύνοντα 

Συμβούλου της εταιρείας ερευνών ΙRI HELLAS και μέλους της Επιτροπής 

Marketing, το οποίο θα απευθύνεται σε εταιρείες σε όλα τα δίκτυα διανομής, 

με μεθοδολογία που θα δίνει τις τάσεις της αγοράς. 

Συμφωνήθηκε να ζητηθεί από τον Πρόεδρο η συνδρομή του κ. Μπορέτου  

στην δημιουργία του ερωτηματολογίου που θα αποστέλλεται στα μέλη προς 

συμπλήρωση και συγκέντρωση στοιχείων προς επεξεργασία. 

Στο σημείο αυτό η κα Ι. Αρμάγου ανέφερε ότι τιμητικά ο Σύνδεσμος θα 

πρέπει να έχει χωρίς χρέωση τις δημοσιευμένες μελέτες των εταιρειών έρευνας 

αγοράς για τα καλλυντικά με τις οποίες συνεργάζεται. 

Ο Πρόεδρος κ. Γιαρμενίτης συμφώνησε και σε επόμενες μελέτες εταιρειών 

στις οποίες θα παράσχει στοιχεία ο Σύνδεσμος θα ζητεί εκ των προτέρων να 

έχει δωρεάν την αποστολή της έρευνας. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την 

πρόταση του να ανακηρυχθεί Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου ο πρώην Γενικός 

Γραμματέας του ΠΣΒΑΚ 2019-2021 κ. Γ. Χριστοδούλου μετά και από την 

συνταξιοδότηση του από την εταιρεία L’Oreal Hellas Α.Ε. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 3) η ανακήρυξη του κ. Γ. 

Χριστοδούλου θα προταθεί από τουλάχιστον 5 τακτικά μέλη και θα 

αποφασισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ανέφερε ότι θα πρέπει τα 

μέλη να είναι ενημερωμένα για τα Άρθρα του Καταστατικού του Συνδέσμου. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Εν συνεχεία της προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της 23ης Απριλίου 2022, για παροχή Γνωμοδότησης από την δικηγορική 

εταιρεία Κ. Πηνιώτης & Συνεργάτες, ο Σύνδεσμος συγκέντρωσε τα ερωτήματα 

των μελών του Δ.Σ. και τα προώθησε στον Γενικό Γραμματέα κ. Αλ. Κώτση για 

επεξεργασία και αποστολή τους στην δικηγορική εταιρεία, ενιαία και χωρίς 

αλληλοκάλυψη των ερωτημάτων. Την 5η Απριλίου 2022 τα ερωτήματα 

απεστάλησαν στον κ. Πηνιώτη και κοινοποιήθηκαν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.  

Η κα Ι. Αρμάγου πρότεινε να απευθυνθεί ο Σύνδεσμος, ως μέλος του ΣΕΒ, 

στο Νομικό Τμήμα του ΣΕΒ για τη γνωμάτευση και να απευθυνθεί στη 

δικηγορική εταιρεία, εφόσον δεν λάβει απάντηση ικανοποιητική. 

http://www.psvak.gr/
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Υπερθεμάτισε στην άποψη ότι την επόμενη χρονιά θα πρέπει να 

υπογράψουμε σύμβαση, αλλά θα πρέπει άμεσα να συγκροτηθεί Επιτροπή η 

οποία θα μελετήσει τα θέματα στη σύμβαση που πρέπει να αλλάξουν. 
 

Ακολούθως ο Ταμίας κ. Αλ. Κωσταρέλος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι 

επικοινώνησε με τον κ. Κ. Πηνιώτη και έλαβε την διαβεβαίωση ότι μπορεί να 

καλύψει τα ερωτήματα του Συνδέσμου, ενώ είναι στην διάθεση μας για μία 

δια ζώσης ή διαδικτυακή συνάντηση όποτε το επιθυμούμε. Η οικονομική 

προφορά που έχει λάβει ο Σύνδεσμος από την δικηγορική εταιρεία είναι 3.600 

€ + ΦΠΑ. Στο σημείο αυτό ο κ. Κωσταρέλος διευκρίνισε ότι ο Σύνδεσμος δεν 

εκπίπτει τον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό που θα αποδοθεί στον δικηγορικό 

γραφείο είναι 4.464 €. 

Ο κ. Κωσταρέλος συμφώνησε να απευθυνθούμε συγχρόνως και στον ΣΕΒ 

και ίσως αργότερα και στην ΓΣΕΕ με το σκεπτικό της συλλογής όσων 

περισσότερων πληροφορίων ώστε να διασταυρώσουμε τα στοιχεία και να 

προχωρήσουμε προσεκτικά. 

Ο κ. Κώτσης συμφώνησε με την πρόταση για τον ΣΕΒ αλλά όχι με την 

ΓΣΕΕ για λόγους εμπιστευτικότητας, καθώς είναι ένας σύνδεσμος μη 

εργοδοτικός. 

Η κ. Αϊδίνη διατύπωσε την άποψη ότι ο Σύνδεσμος θα μπορούσε να 

αποτανθεί σε επικουρική βάση στον ΣΕΒ, και διατήρησε αμφιβολίες κατά 

πόσον το νομικό του τμήμα θα ήταν σε θέση να παράσχει εξατομικευμένες και 

εκτενείς νομικές συμβουλές που θα καλύπτουν πλήρως τον Σύνδεσμο.  

Ο Πρόεδρος κ. Γιαρμενίτης θα αναμένει από την κα Ι. Αρμάγου τα 

ερωτήματα που θα απευθύνει ο Σύνδεσμος στον ΣΕΒ και θα αναλάβει την 

πρωτοβουλία επαφής με τον Διευθυντή του αρμόδιου Τομέα Απασχόλησης 

και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ για το θέμα της υποχρεωτικότητας. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε για την επικοινωνία του από το 

2020 με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την Καθηγήτρια κα Αθ. 

Βαρβαρέσου, στο Τμήμα Χημείας-Βιοχημείας-Κοσμητολογίας του ΠΑ.ΔΑ, 

σχετικά με την πρόταση του για την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας.  

Μετά την αποδοχή της πρότασης του Προέδρου από τον Πρύτανη του 

ΠΑ.ΔΑ κ. Π. Καλδή, καταρτίστηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΠΣΒΑΚ 

και ΠΑ.ΔΑ, το οποίο και απεστάλη στα μέλη του Δ.Σ. προς ενημέρωση τους. 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα ενημερωθούν για την ημερομηνία υπογραφής του 

Μνημονίου ώστε να παρευρεθούν εφόσον το επιθυμούν. 

Σε ερώτηση των μελών του ΔΣ αν προκύπτουν υποχρεώσεις από την 

υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, η δικηγόρος κ. Αϊδίνη απάντησε ότι 

τα μνημόνια συνεργασίας περιλαμβάνουν γενικούς όρους και διατάξεις για 

τη συνεργασία των μερών μέσω δράσεων, οι οποίες όμως εξειδικεύονται σε 

http://www.psvak.gr/
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ειδικότερες συμβάσεις, από τις οποίες προκύπτουν εκατέρωθεν συμβατικές 

υποχρεώσεις.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Η κα Α. Πατέρα ενημέρωσε για την διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα 

που προτίθεται να οργανώσει ο Σύνδεσμος τον Ιούνιο ή Ιούλιο με θέμα την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) και το πώς επηρεάζει 

τη Βιομηχανία Καλλυντικών. Τα μέλη του Συνδέσμου θα ενημερωθούν για τις 

τελευταίες εξελίξεις και την πρόοδο του προγράμματος EU Green Deal και 

ειδικότερα των θεμάτων που άπτονται της βιομηχανίας μας, δηλαδή της 

στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (Chemicals 

Strategy for Sustainability) και του σχεδίου δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία. 

Ο Σύνδεσμος θα αποστείλει πρόκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα  με 

ομιλία στους Ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Περιβάλλοντος ENVI, κα Μ. Σπυράκη, κ. Π. Κόκκαλη και στον κ. Ν. 

Ανδρουλάκη, σε εκπρόσωπο της Επιτροπής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 

ΣΕΒ, καθώς και στην Cosmetics Europe. 
 

ΘΕΜΑ 7ο και 8ο  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα 2 

αιτήματα παραχώρησης της Αιγίδας του ΠΣΒΑΚ: 
 

1. στα Medical Beauty Awards 2022 που διοργανώνονται για 3η φορά 

από την BOUSSIAS COMMUNICATIONS καθώς και 

2. στο Festival Υγεία & Ομορφιά που διοργανώνει η εταιρεία ΧΑΡΑΜΗ 

Α.Ε. και το Περιοδικό Υγεία & Ομορφιά 15-16 Οκτωβρίου 2022 στο 

Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι. 

Και οι δύο εταιρείες είναι συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου και υπάρχει 

και πρωτύτερη στενή συνεργασία με τον Σύνδεσμο. 

Τα μέλη του Δ.Σ. απεφάσισαν την παραχώρηση της Αιγίδας του 

Συνδέσμου στα Medical Beauty Awards 2022 της BOUSSIAS 

COMMUNICATIONS και στο Festival Υγεία και Ομορφιά της ΧΑΡΑΜΗ 

Α.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 9ο 

Μετά από ερώτημα μέλους ο Σύνδεσμος απεύθυνε ερώτηση στην δικηγόρο 

κα Σ. Αϊδίνη αναφορικά με το ΦΕΚ 1145 Τεύχος Β΄ της 14ης Μαρτίου 2022 

σχετικά με την περιστολή φαινομένων κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης και 

κατά πόσο αυτό μπορεί να αφορά και στα καλλυντικά προϊόντα. 

Η κα Αϊδίνη ενημέρωσε ότι το ΦΕΚ δεν αναφέρεται άμεσα σε καλλυντικά 

προϊόντα αλλά σε προϊόντα υγείας και υγιεινής αλλά είναι θέμα ερμηνείας. 

http://www.psvak.gr/
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https://www.pharmamanage.gr/index.php/festival-ygeias-omorfias-oct-2022
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Αγίου Κωνσταντίνου 46 & Ηφαίστου 1, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. 

Τηλ.: 210.68.28.955 -6, www.psvak.gr, e-mail:info@psvak.gr 

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ – ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Ο Ταμίας 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Θ. Γιαρμενίτης Μ. Κοράλη Αλ. Κώτσης Αλ. Κωσταρέλος 
 

Τα μέλη    

 
 
 
 
 
 

   

Μ. Καραΐσκος Χ. Αναστασιάδης Ι. Αρμάγου  

 

http://www.psvak.gr/
mailto:info@psvak.gr

