
1 

        Αγίου Κωνσταντίνου 46 & Ηφαίστου 1, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 

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

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ – ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ  15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 

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 Τετάρτη 15 

Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συνδέσμου, συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης τα τακτικά μέλη κ.κ.: Θ. 

Γιαρμενίτης, Μ. Καραΐσκος και Χ. Αναστασιάδης. Διαδικτυακά, μέσω της 

πλατφόρμας Microsoft Teams συμμετείχαν τα τακτικά μέλη κα Μ. Κοράλη, κ. 

Α. Κώτσης και κα Ι. Αρμάγου. Απουσίαζε ο κ. Α. Κωσταρέλος.   

Προσκλήθηκαν επίσης και συμμετείχαν δια ζώσης, η Γεν. Διευθύντρια του 

Συνδέσμου κα Ά. Πατέρα, η υποψήφια για τις Αρχαιρεσίες του Δ.Σ. 2023-2025 

κα Αικ. Λαζάρου, η κα Ε. Μπούτση και διαδικτυακά, η δικηγόρος του 

Συνδέσμου κα Σ. Αϊδίνη.  
 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υιοθέτηση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης Διοικητικού 
Συμβουλίου, Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2023. 

2. Έγκριση Υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου για την διετία 2023– 2025. 

3. Αίτηση εγγραφής της εταιρείας “Smile” Δημ. Βόσμανδρος Α.Ε. 
www.smilevos.gr 

4. Αίτηση εγγραφής της εταιρείας Beauty Velonas MON. ΙΚΕ www.bvelo.gr 

5. Διάφορα θέματα. 
 

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

κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν: 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2023, 

είχε αποσταλεί με e-mail σ’ όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος κ. Θ. 

Γιαρμενίτης ζήτησε την έγκρισή του. 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν το Πρακτικό. Όσα μέλη του Δ.Σ. δεν 

παρευρίσκονταν στα γραφεία του Συνδέσμου κατά την σημερινή συνεδρίαση 

θα το υπογράψουν στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει προσκαλέσει την 
νέα υποψήφια για το Δ.Σ. κα Αικατερίνη Μπούτση  από την εταιρεία 
Professional Beauty Services E.Ε. να παρευρεθεί μαζί με την κα Ευφροσύνη 
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Μπούτση στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. για μία γνωριμία με τα μέλη του 
Δ.Σ.  

Στην συνέχεια ανέγνωσε την λίστα με τους εκπροσώπους των εταιρειών-
τακτικών μελών στον ΠΣΒΑΚ οι οποίοι δήλωσαν την υποψηφιότητά τους για 
τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. της διετίας 2023-2025. 

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΠΣΒΑΚ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Δ.Σ. 
2023-2025 

1 
ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε. 

Αθανασιάδης 
Αθανάσιος 

Πρόεδρος 
Γιαρμενίτης 
Θεόδωρος 

2 
COLGATE PALMOLIVE 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Μ.Ε.Π.Ε. 

Κώτσης Αλέξανδρος Νομικός Σύμβουλος 
Κώτσης 
Αλέξανδρος 

3 FARMECO A.E. 
Κωσταρέλος 
Αλκιβιάδης 

Πρόεδρος & 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Κωσταρέλος 
Αλκιβιάδης 

4 FLAX ΕΠΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Βάββας Αναστάσιος Γενικός Διευθυντής 
Βάββας 
Αναστάσιος 

5 FRESH FORMULA A.E. Μόκα Αικατερίνη QA/QC Manager Μόκα Αικατερίνη 

6 
KORRES Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Καραΐσκος Μάρκος 
Head of Regulatory 
Affairs Department 

Καραΐσκος 
Μάρκος 

7 L'OREAL HELLAS A.E. Κοράλη Μαρία 

Γενική  Δ/ντρια 
Κλάδου 
Επαγγελματικών 
Προϊόντων 

Κοράλη Μαρία 

8 
PROFESSIONAL BEAUTY 
SERVICES E.E. 

Λαζάρου 
Αικατερίνη 

Managing Partner 
Λαζάρου 
Αικατερίνη 

9 
Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ Α.Ε. 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

Αναστασιάδης 
Χαράλαμπος 

Διευθυντής 
Παραγωγής 

Αναστασιάδης 
Χαράλαμπος 

10 ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ Α.Ε. Ιουλία Αρμάγου Πρόεδρος Ιουλία Αρμάγου 

11 
ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

Λάζαρος 
Σακελλαρίου 

Γενικός Διευθυντής 
Λάζαρος 
Σακελλαρίου 

12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Στανίτσας Χρήστος Διευθυντής 
Στανίτσας 
Χρήστος 

 

Το Δ.Σ. ενέκρινε τις υποψηφιότητες των εταιρειών-μελών του 

Συνδέσμου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 

2023 – 2025. 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

Την 1η Φεβρουαρίου 2023 ο Σύνδεσμος έλαβε την Αίτηση Εγγραφής της 

εταιρείας «Smile» Δημ. Βόσμανδρος Α.Ε., καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα 

(Ισολογισμό & ΦΕΚ σύστασης). 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την Αίτηση Εγγραφής και η εταιρεία 

κατατάσσεται στην 4η Κατηγορία Συνδρομών με ετήσια συνδρομή 2.825,00 €. 
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ΘΕΜΑ 4ο  

Την 23η Ιανουαρίου 2023 ο Σύνδεσμος έλαβε την Αίτηση Εγγραφής της 

εταιρείας Beauty Velonas MON. ΙΚΕ. μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα 

(Ισολογισμό & την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο). 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την Αίτηση Εγγραφής και η εταιρεία 

κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία Συνδρομών με ετήσια Συνδρομή 560,00€. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης εξέφρασε 

τη δυσαρέσκειά του για τη διαδικτυακή συμμετοχή τριών μελών του Δ.Σ., η 

οποία δεν προβλέπεται στο ισχύον καταστατικό.  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ρωτήθηκε για την πρόσκληση της εταιρείας-

μέλους Professional Beauty Services και την παρουσία δύο ατόμων τα οποία δεν 

είναι μέλη του Δ.Σ. στη συνεδρίασή του. Απάντησε ότι η κα Α. Λαζάρου παρέστη 

ως νέα υποψήφια της εταιρείας Professional Beauty Services για την γνωριμία 

με τα μέλη του Δ.Σ. και ότι όλα τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να 

παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εφόσον το επιθυμούν. Το ισχύον 

καταστατικό δεν προβλέπει την παρουσία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μη μελών 

του. 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης αναφέρθηκε στην αυτοκριτική της κας Ι. 

Αρμάγου για τη συνολική διετή θητεία του Δ.Σ. που είχε παρουσιαστεί στην 

προηγούμενη συνεδρίαση και στην πρότασή της ότι το Δ.Σ. θα πρέπει στην 

επόμενη διετία να είναι πιο δυναμικό και επικεντρωμένο σε ορισμένα θέματα. 

Επανέλαβε ότι το απερχόμενο Δ.Σ. ήταν αρκετά δυναμικό αλλά οι προσπάθειές 

του δεν ευοδώθηκαν πάντοτε λόγω της κυβερνητικής αδιαλλαξίας και ζήτησε 

μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ. σε όλα τα θέματα που 

απασχολούν τον Σύνδεσμο. Η κα Ι. Αρμάγου ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος δεν έχει 

την απαιτούμενη δυναμική λόγω της απώλειας μελών που προκαλεί η Σύμβαση 

των Αισθητικών και η μη ξεκάθαρη στάση του Συνδέσμου απέναντι σε αυτήν τα 

προηγούμενα χρόνια. Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης εξήγησε τη λογική του 

Συνδέσμου τα προηγούμενα χρόνια και επανέλαβε ότι χρειάζεται τη βοήθεια 

και συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις δημόσιες σχέσεις και επαφές με τις αρχές 

ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι ενέργειες του. 

 

Η κα Μ. Κοράλη σημείωσε ότι η σύνθεση του απερχόμενου Δ.Σ. ήταν 

αντιπροσωπευτική του κλάδου, περιλαμβάνοντας εταιρείες όλων των μεγεθών, 

αλλά και με μέλη που έχουν μεγάλη εμπειρία και δραστηριοποίηση τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο λόγος που ο Σύνδεσμος δεν αποκόμισε τα 

αποτελέσματα που ανέμενε, πέρα από την αυτονόητη δυσκολία δημιουργίας 

ενός δικτύου επιρροής, είναι ότι τα μέλη του Δ.Σ. θα έπρεπε να ασχοληθούν 

περισσότερο με τα βασικά θέματα του κλάδου, τα οποία είναι: το Τέλος υπέρ 

ΕΟΦ, το οποίο απαιτεί συνεχή προσπάθεια πέραν των επιστολών, το ΦΠΑ στις 
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υπηρεσίες που ήταν ευκαιρία μετά την πανδημία να μειωθεί, η σύμβαση των 

αισθητικών και τέλος, σημαντικότερο όλων καθώς επηρεάζει όλο τον κλάδο, το 

έργο της Νομοτεχνικής Επιτροπής για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της 

Ευρώπης. Το επόμενο Δ.Σ. θα πρέπει να συμφωνήσει στα θέματα που είναι 

προτεραιότητες. Εν κατακλείδι η κα Κοράλη δήλωσε ότι είναι χαρούμενη που 

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing συμμετείχε ως ένα βαθμό στη 

δημιουργία του νέου ιστοτόπου και του LinkedIn και είναι ιδιαίτερα περήφανη 

που ήταν μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΒΑΚ. Θεωρεί ότι υπάρχει δυναμικό και 

δυνατότητα για επιτυχή αποτελέσματα, με την προϋπόθεση ότι θα τεθούν σωστά 

οι προτεραιότητες.  

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ευχαρίστησε την κα Μ. 

Κοράλη για τη δράση της και επανέλαβε ποιες ήταν οι δράσεις του Συνδέσμου 

στα παραπάνω θέματα και τους λόγους που δεν ευοδώθηκαν και ανέφερε ότι 

είναι σημαντικό τα μέλη του Δ.Σ. να γνωρίζουν ποια είναι τα μέλη του 

Συνδέσμου και να βοηθούν στην εγγραφή περισσότερων μελών. 

Στο σημείο αυτό, η κα Ι. Αρμάγου έθεσε θέμα διαδικασίας της συνεδρίασης 

και ζήτησε από τον Πρόεδρο να μην απαντά σε κάθε τοποθέτηση μέλους του 

Δ.Σ., το οποίο οδηγεί σε διάλογο, αλλά να τοποθετείται συνολικά στο τέλος, 

κατά την πάγια τακτική των Δ.Σ., ώστε να εξοικονομείται χρόνος. Μετά από 

ερώτηση του Προέδρου, ο Γραμματέας κ. Α. Κώτσης απάντησε ότι δεν είναι 

απαραίτητο να τηρείται η συνήθης διαδικασία και μπορεί να γίνεται η 

συνάντηση με διαλογική μορφή. 

Ο κ. Μ. Καραΐσκος ανέφερε την άποψή του για τα πεπραγμένα του 

απερχόμενου Δ.Σ. και θεωρεί ότι έγιναν αρκετές ενέργειες, ότι η γνωριμία με τον 

Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ήταν σημαντική και ότι ο 

Σύνδεσμος είναι δυνατός στα κανονιστικά θέματα.  

Ο κ. Χ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι το συνολικό αποτύπωμα των 

δραστηριοτήτων του Δ.Σ. είναι θετικό. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να 

γίνονται περισσότερα πράγματα με μεγαλύτερη προσπάθεια, επικέντρωση στα 

σημαντικά θέματα και χρονοδιάγραμμα. Τα σημαντικότερα θέματα για το 

επόμενο Δ.Σ. είναι η Σύμβαση των Αισθητικών, οι θεσμικές επαφές με τις αρχές 

και το Τέλος Ετοιμότητας υπέρ ΕΟΦ. 

Ο κ. Α. Κώτσης συμφώνησε με τους προλαλήσαντες και θεωρεί ότι ο 

Σύνδεσμος υπήρξε αρκετά μαχητικός στον τρόπο προσέγγισης του θέματος του 

Τέλους υπέρ ΕΟΦ. Συμπεριέλαβε στα θετικά την ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας 

που αντανακλά αυτό που πρεσβεύει ο Σύνδεσμος και την άμεση ενημέρωση των 

μελών για τις νομοθετικές εξελίξεις. Το επόμενο Δ.Σ. θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στο θέμα της Σύμβασης των Αισθητικών και τα εκκρεμή ζητήματα. 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης έδωσε τον λόγο στη δικηγόρο του Συνδέσμου 

κα Σ. Αϊδίνη για τυχόν σχόλια. Η κα Σ. Αϊδίνη δήλωσε ότι δεν υπάρχουν 

νομικές εκκρεμότητες πέραν της Σύμβασης των Αισθητικών και πρότεινε την  
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επικαιροποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού για τον εκσυγχρονισμό 

του Συνδέσμου και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Ως παραδείγματα 

ανέφερε ότι θα πρέπει να προβλέπεται στο νέο Καταστατικό η τηλεδιάσκεψη του 

Δ.Σ. και η διενέργεια εκλογών με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης έδωσε τον λόγο στην 

προσκεκλημένη νέα υποψήφια για τις αρχαιρεσίες κα Α. Λαζάρου, η οποία 

ανέφερε ότι είναι απόφοιτη του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής και 

έχει παρακολουθήσει σεμινάρια management χώρων αισθητικής και spa. Η κα 

Ι. Αρμάγου αφού ανέφερε ότι είναι θετικό να υπάρχουν νέες υποψηφιότητες για 

τις αρχαιρεσίες που φανερώνουν ότι υπάρχει διάθεση προσφοράς από τα μέλη, 

επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται μεταφορά της γνώσης που παράγει η 

Νομοτεχνική Επιτροπή του ΠΣΒΑΚ σε άλλους συλλόγους, καθώς η εταιρεία της 

κα Α. Λαζάρου είναι μέλος στον ΠΣΑΜΚΑ. Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης 

ανέφερε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί η κα Α. Λαζάρου είναι σοβαρή. 

Τέλος, η κα Μ. Κοράλη εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πρόγραμμα 

της Ημερίδας, το οποίο φαίνεται φιλόδοξο από άποψη χρόνου. Πρότεινε,  η 

παρουσίαση της Γ. Διευθύντριας, κας Α. Πατέρα, που αφορά τη βασική 

δραστηριότητα του Συνδέσμου να μεταφερθεί στην αρχή, ώστε να είναι βέβαιο 

ότι θα πραγματοποιηθεί και να μπορέσει να παρακολουθηθεί από περισσότερο 

κόσμο.   Επίσης, έθεσε το ερώτημα εάν θα υπάρξει χρόνος για να γίνει μία 

σύντομη παρουσίαση των νέων υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του 

Δ.Σ. απάντησαν ότι σύμφωνα με την πάγια τακτική, όποιος υποψήφιος επιθυμεί 

μπορεί να κάνει μία σύντομη παρουσίαση πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Ο 

Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ανέφερε ότι θα αναμείνουμε την επιτυχία της 

Ημερίδας της Γ.Σ. ώστε η κριτική να γίνει στο επόμενο Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης έκλεισε τη συνάντηση αναφέροντας ότι 

συνολικά, το Δ.Σ. είχε ικανοποιητική δραστηριότητα. 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος,   Η Αντιπρόεδρος,    Ο Γεν. Γραμματέας, 

 

 

 

Θ. Γιαρμενίτης.    Μ. Κοράλη.    Α. Κώτσης. 

 

Τα μέλη, 

 

 
 

Μ. Καραΐσκος.   Χ. Αναστασιάδης.              Ι. Αρμάγου. 

http://www.psvak.gr/
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