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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2022 
 

Ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Π.Σ.Β.Α.Κ. και υπό την προεδρία του κ. Θ. Γιαρμενίτη, έγινε σήμερα 

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00, διαδικτυακή συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

Κώτσης, Α. Κωσταρέλος, Μ. Καραΐσκος, Χ. Αναστασιάδης, Ι. Αρμάγου και τα 

αναπληρωματικά μέλη κα Κ. Μόκα και οι κ.κ. Ε. Τρέχας και  Λ. Σακελλαρίου. 

Προσκλήθηκαν επίσης και συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια του 

Συνδέσμου κα Ά. Πατέρα, η Πρόεδρος της Νομοτεχνικής Επιτροπής κα Λ. 

Σταμπουλή και η δικηγόρος του Συνδέσμου κα Σ. Αϊδίνη. 

Για τη συζήτηση του 1ου θέματος, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ο Γενικός 

Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σ. 

Αναγνωστόπουλος, η Πρόεδρος της Κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστημαρχών 

Κουρέων, Κομμωτών Ελλάδας (ΚΟΚΚΚΕ), κα Μ. Σωτηροπούλου, ο Γενικός 

Γραμματέας ΚΟΚΚΚΕ, κ. Δ. Ματεμτζής, η δικηγόρος της ΚΟΚΚΚΕ, κα Δ. 

Μπατσαρά και το μέλος του ΠΣΒΑΚ, κ. Μ.Κοπανάκης. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. ΦΕΚ 2120 Β΄ 28.4.2022: Καλλυντικά για επαγγελματική χρήση.  
Προσκεκλημένος ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή κ. Σ. Αναγνωστόπουλος. 

2. Συζήτηση για την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζομένων στις 
Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της Συμβούλου Ομορφιάς 
/ Αισθητικού. 
 

3. Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την παράταση της ισχύος του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας. 
 

4. Ενημέρωση για εσωτερικά θέματα του ΠΣΒΑΚ: 

• Ανανέωσης ιστοσελίδας 

• Μετάφραση Cosmile 

• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΕΘ 

• Οικονομικά θέματα  
 

5. Εκτίμηση αποτελεσμάτων Ημερίδας ΠΣΒΑΚ European Green Deal 21.6.2022 
 

6. Αίτημα παραχώρησης Αιγίδας ΠΣΒΑΚ στον θεσμό των Prix de Beauté 2022, 
κατόπιν αιτήματος της Προέδρου του θεσμού κας Ε. Μπελέ. 
 

7. Αίτηση εγγραφής της εταιρείας Στ. Δάφνης Ε.Ε. «NICCONT» 
 

8. Διάφορα θέματα. 

http://www.psvak.gr/
mailto:info@psvak.gr
https://sktzaneras.wixsite.com/niccont/i-etairia
https://sktzaneras.wixsite.com/niccont/i-etairia
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση της οποίας τα 

κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν: 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο Πρόεδρος, κ. Θ. Γιαρμενίτης, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σ. Αναγνωστόπουλο, για τη 

συμμετοχή του στη σημερινή διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ώστε να ενημερώσει τον κλάδο για τον νέο κανόνα ΔΙΕΠΠΥ  

(ΦΕΚ Β’ 2983/2017 προσθήκη στο άρθρο 2 της παραγράφου 13α). 

Για το θέμα αυτό, ο ΠΣΒΑΚ είχε αποστείλει επιστολή την 31η Μαΐου 2022, 

προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη, εκφράζοντας 

την ανησυχία των μελών του και υποδεικνύοντας την αντίθεση της διάταξης 

προς τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 1223/2009. Το θέμα παραπέμφθηκε 

στον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σ. Αναγνωστόπουλο, και 

ακολούθησε επίσκεψη στο γραφείο του και συζήτηση στην οποία συμμετείχαν 

ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης, το μέλος του Δ.Σ. κ. Μ. Καραΐσκος και η Γενική 

Διευθύντρια του ΠΣΒΑΚ κα Α. Πατέρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 

3η Ιουνίου 2022 σε πολύ καλό κλίμα. 

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε επίσης, τους προσκεκλημένους από την Κλαδική 

Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας (ΚΟΚΚΚΕ), 

την Πρόεδρο, κα Μ. Σωτηροπούλου, τον Γενικό Γραμματέα, κ. Δ. Ματεμτζή 

και την Δικηγόρο της Ομοσπονδίας, κ. Δ. Μπατσαρά. Η ΚΟΚΚΚΕ επεδίωξε 

την ψήφιση της διάταξης με συναντήσεις με τον Γ.Γ. και τον Υπουργό. 

Κατά τη συζήτηση, παρουσιάστηκαν στον κ. Αναγνωστόπουλο τα 

προβλήματα που δημιουργεί η ψήφιση της διάταξης ΦΕΚ B’ 2120/2022 και ο 

τρόπος εφαρμογής της που αφορούν κυρίως την αναστάτωση της αγοράς και 

των καταναλωτών. Τέθηκαν κατ’ επανάληψη τα ζητήματα της αντίθεσης με 

τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά και της δυσκολίας ελέγχου της τήρησης της 

διάταξης. Επίσης, τέθηκε το θέμα της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών στη διαβούλευση για την ψήφιση νέων διατάξεων και όχι την μονομερή 

συζήτηση. Τις θέσεις του ΠΣΒΑΚ παρουσίασαν ο Πρόεδρος, κ. Θ. Γιαρμενίτης, 

η Αντιπρόεδρος, κ. Μ. Κοράλη, τα μέλη του Δ.Σ., κ. Χ. Αναστασιάδης, κ. Ι. 

Αρμάγου, κ. Α. Κώτσης και κ. Μ. Καραΐσκος, καθώς και το μέλος του ΠΣΒΑΚ 

κ. Μ. Κοπανάκης.  

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετέχουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς σε συζητήσεις για νομοθετήματα που τους αφορούν 

και υποσχέθηκε τη συμμετοχή του ΠΣΒΑΚ σε μελλοντικές διαβουλεύσεις. 

Επίσης, δέχθηκε την πρόταση για εκπαίδευση των ελεγκτών πριν την 

εφαρμογή της διάταξης και την παράταση της ημερομηνίας έναρξης της 

εφαρμογής έτσι ώστε να δοθεί κατάλληλο χρονικό περιθώριο για την 

προσαρμογή της αγοράς και για την εκπαίδευση των ελεγκτών. Επανέλαβε ότι 

http://www.psvak.gr/
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είναι στην ευχέρεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίζουν 

τα ζητήματα της διακίνησης των προϊόντων στην αγορά, κάτι που δεν έρχεται 

σε αντίθεση, κατά τη γνώμη του, με τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά.  

Μετά την αποχώρηση των προσκεκλημένων, το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα και 

αποφάσισε την αποστολή υπομνήματος προς τον Γ.Γ. κ. Αναγνωστόπουλο, 

όπου θα προτείνεται το χρονικό διάστημα της παράτασης και θα τίθενται 

γραπτώς τα προβλήματα της εφαρμογής της διάταξης και των ελέγχων.  

Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. 

του ΠΣΒΑΚ και του Δ.Σ. της ΚΟΚΚΚΕ, για να διευκρινιστούν οι θέσεις των 

δύο μερών και να συζητηθούν πιθανές λύσεις βελτίωσης της συνεργασίας 

για την ανάπτυξη του κλάδου. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε ότι το Σωματείο Εργαζομένων 

στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών (ΣΕΕΚ) έχει ζητήσει από την 12η Απριλίου 

2022, με αίτησή του προς το Υπουργείο Εργασίας, την επέκταση της από 13ης 

Οκτωβρίου 2021, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποστείλουν γραπτώς τις 

προτάσεις τους για να προετοιμασθεί η θέση του Συνδέσμου ενόψει της 

συζήτησης για την ανανέωση της Σ.Σ.Ε. Ο Ταμίας κ. Α. Κωσταρέλος έχει ήδη 

αποστείλει γραπτώς τα σχόλιά του, τα οποία θα προωθηθούν στον εργατολόγο 

κ. Κ. Πηνιώτη.  

Λόγω ελλείψεως χρόνου, το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση 

του Δ.Σ.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Την 24η Ιουνίου 2022, ο Σύνδεσμος απέστειλε στις αρμόδιες αρχές: 

Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Υγείας, 

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας και στην 

ΑΑΔΕ, επιστολή για την παράταση εφαρμογής του υπερμειωμένου ΦΠΑ 6% 

στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με 

γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη των οικονομικά 

και υγειονομικά πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Με τον Νόμο 4949, ΦΕΚ 126, Τεύχος Α΄ της 30ης  Ιουνίου 2022, δόθηκε η 

αιτούμενη παράταση.  

Ο Σύνδεσμος απέστειλε άμεσα την ενημέρωση σε όλα τα μέλη του. 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Η Γενική Διευθύντρια κα Α. Πατέρα ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την 

εξέλιξη του έργου της ανανέωσης του ιστοτόπου του Συνδέσμου και για το 
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χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος του μήνα Ιουλίου θα υπάρχει η δυνατότητα να 

δουν τα μέλη του Δ.Σ. τον αρχικό σχεδιασμό του ιστοτόπου. 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατόπιν 

αιτήματος της κας Σ. Αϊδίνη για αύξηση της αμοιβής της, το θέμα συζητήθηκε 

με τον Ταμία κ. Α. Κωσταρέλο και αποφασίσθηκε να δοθεί αύξηση κατά 50€ 

των μηνιαίων αποδοχών της, από την 1η Ιουνίου 2022.  

Οι μηνιαίες αποδοχές της δικηγόρου κας Σ. Αϊδίνη θα ανέρχονται στο 

ποσό των 300€ καθαρά (372€ μικτά). 

Λόγω ελλείψεως χρόνου, τα υπόλοιπα θέματα δεν συζητήθηκαν.  

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Την Τρίτη 21η Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή 

Ενημερωτική Ημερίδα του ΠΣΒΑΚ με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία και η Βιομηχανία Καλλυντικών» με την συμμετοχή αξιόλογων 

ομιλητών από το Ευρωκοινοβούλιο, την Cosmetics Europe και το Συμβούλιο 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ. 

Η εκδήλωση θεωρήθηκε επιτυχής από τα μέλη που την παρακολούθησαν 

και οι ομιλίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η μικρή συμμετοχή αποδόθηκε στην 

ώρα της εκδήλωσης, η οποία ήταν πρωινή και δυσκόλεψε τους εργαζόμενους. 

Η κα Ι. Αρμάγου θα τοποθετηθεί για το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του 

Δ.Σ., καθώς λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης έπρεπε να αποχωρήσει. 

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Την 17η Ιουνίου 2022 η Πρόεδρος των “Prix de Beaute”, κα Έφη Μπελέ, 

απεύθυνε αίτημα στον Σύνδεσμο για την παραχώρηση της Αιγίδας του στα 

βραβεία “Prix de Beaute 2022”, τα οποία συμπληρώνουν 22 χρόνια στην 

ελληνική αγορά. Ο Σύνδεσμος απέστειλε ενημέρωση για την διοργάνωση των 

Βραβείων και κάλεσε τα μέλη του, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΒΑΚ αποδέχθηκε το αίτημα και 

παραχωρεί την Αιγίδα στα “Prix de Beaute 2022”. 
 

 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

H εταιρεία Στ. Δάφνης Ε.Ε. «Niccont» απέστειλε τα οικονομικά στοιχεία της 

και το έγγραφο καταχώρησής της στο ΓΕΜΗ, όπως είχε ζητηθεί. Κατόπιν 

αυτού, τα  μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την Αίτηση Εγγραφής της 17ης Μαΐου 

2022. Η εταιρεία Στ. Δάφνης Ε.Ε. «Niccont» κατατάσσεται στην 1η 

κατηγορία μελών με ετήσια συνδρομή 560,00 €. 
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ΘΕΜΑ 8ο  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε για το αίτημα της Πρόεδρου του 

Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) κας 

Μελίνας Δασκαλάκη, για προσφορά καλλυντικών προϊόντων που 

χρειάζονται σε τριμηνιαία βάση και προσφέρονται μέσω των κοινωνικών 

δομών του σε οικογένειες, αστέγους και υπερήλικες άπορους δημότες. Το 

αίτημα στάλθηκε την 8η Ιουλίου 2022 σε όλες τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου. 

Η κ. Μ. Κοράλη κάλεσε τις εταιρείες να ανταποκριθούν, καθώς το έργο του 

Κ.Υ.Α.Δ.Α. είναι σημαντικό και οι προσφορές των εταιρειών προβάλλονται 

από την Πρόεδρό του. 

Αντίστοιχο αίτημα για παροχή προϊόντων απέστειλε στον Σύνδεσμο το 

«Χαμόγελο του Παιδιού», για την κάλυψη των αναγκών των 300 παιδιών που 

μεγαλώνουν στα 11 Σπίτια του Οργανισμού. Ο Σύνδεσμος στέκεται αρωγός 

στο έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού» μετά την υπογραφή του Μνημονίου 

Συνεργασίας, τον Μάρτιο 2011 και κάλεσε τα μέλη του να στηρίξουν το έργο 

του Οργανισμού, μέσω της προσφοράς τους. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την εκδήλωση που 

διοργανώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και 

ώρα 20:00, στο Σπίτι του Οργανισμού στα Μελίσσια και κάλεσε τα μέλη του 

Δ.Σ. να παραστούν. 

 

Στο σημείο αυτό  λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος,   Η Αντιπρόεδρος,   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

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

 

 

Ο Ταμίας,        Τα μέλη,  

 

 

 

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

http://www.psvak.gr/
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