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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  ΠΕΜΠΤΗΣ  29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  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 

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συνδέσμου 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

Γιαρμενίτης, Α. Κωσταρέλος και Μπ. Αναστασιάδης και τα αναπληρωματικά 

Λ. Σακελλαρίου και Α. Βάββας. Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft 

Teams συμμετείχαν τα τακτικά μέλη κα Μ. Κοράλη και κ.κ. Α. Κώτσης και Μ. 

Καραΐσκος. Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ι. Αρμάγου. 

Προσκλήθηκαν επίσης και συμμετείχαν δια ζώσης η Γεν. Διευθύντρια του 

Συνδέσμου κα Ά. Πατέρα, η δικηγόρος του Συνδέσμου κα Σ. Αϊδίνη και ο 

εργατολόγος κ. Κων/νος Πηνιώτης (ο τελευταίος, μόνο στη διάρκεια 

συζήτησης του 1ου θέματος). Για το 3ο Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως 

προσκαλέστηκαν και συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. κα Μ. 

Πασχαλίδη και η αντιπρόεδρος του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α. και Ευφρ. Μπούτση. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Συζήτηση για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζομένων στις 

Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της Συμβούλου 

Ομορφιάς / Αισθητικού.  

Πρόταση του Προέδρου κ. Θ. Γιαρμενίτη. 
 

ΟΜΕΔ: Κωδικοποίηση των Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ & ΔΑ) των 

Συμβούλων Ομορφιάς-Αισθητικών που έχει συνυπογράψει ο Σύνδεσμος 

με το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών (ΣΕΕΚ). 
 

2. ΦΕΚ 2120 Β΄ 28.4.2022: Καλλυντικά για επαγγελματική χρήση.  

Αίτημα ΠΣΒΑΚ στην Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας 

προϊόντων/ Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας Προϊόντων (κα Α. 

Λαδοπούλου), καθώς και στο Πρωτόκολλο του ΕΟΦ για άμεση διαβίβαση 

σχετικής Θέσης-Απάντησης με Αριθμ. Πρωτ. 19659/21.3.2018 του ΕΟΦ για 

τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. 
 

3. Συζήτηση για την δημιουργία Ιστοσελίδας του δικτύου Ινστιτούτων 

Αισθητικής και εταιρειών αισθητικής, υπό την εποπτεία του ΠΣΒΑΚ και με 

χορηγία των εταιρειών-μελών του ΠΣΒΑΚ που δραστηριοποιούνται στο εν 

λόγω δικτύου. 
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4. Οικονομικός Απολογισμός 8μήνου από τον Ταμία του Δ.Σ. κ. Αλ. 

Κωσταρέλο.  
 

5. Αποχωρήσεις εταιρειών-μελών: 

• ORIFLAME HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ  (3.200 €) 

• PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS S.A. (3.200 €) 
 

6. Εγγραφή Συνδέσμου στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών 

(ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) ΦΕΚ Β΄4279 16.9.2021 Υπ. Απ. Αριθμ. 62599. 
 

7. Συμπεράσματα συνάντησης των Γενικών Διευθυντών των Εθνικών 

Συνδέσμων μελών της CE, Μαδρίτη 13-15/9/2022 (Transparency, 

sustainability, energy). 
 

8. Ανανέωση ιστοσελίδας ΠΣΒΑΚ 
 

9. Αίτηση Εγγραφής Συνδεδεμένου Μέλους NOUFIO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Ε. 
 

10. Διάφορα θέματα. 
 

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

κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν: 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης πρότεινε την υπογραφή της Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων Αισθητικών στις Επιχειρήσεις 

Καλλυντικών (ΣΣΕ), χωρίς καμία αλλαγή, για ένα ακόμη έτος, μετά από 

συζητήσεις που είχε και με μέλη του Δ.Σ. 

Ανέφερε ότι η Πρόεδρος του ΣΕΕΚ, κα Έφη Μιχάλη, σε τηλεφωνική τους 

συνομιλία, ζήτησε την αλλαγή του βασικού μηνιαίου μισθού στη σύμβαση, στο 

ποσό των 751€. Ο κ. Πηνιώτης διευκρίνισε ότι ο ισχύων βασικός μηνιαίος 

μισθός είναι 713€ και η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την αύξηση στα 751€ στα 

μέσα του επόμενου χρόνου το 2023, άρα δεν συντρέχει λόγος αύξησης του 

κατώτατου μισθού στην ΣΣΕ, καθώς είναι ήδη υψηλότερος από τον ισχύοντα 

(735€). Ενημέρωσε δε, ότι ο ελάχιστος χρόνος ισχύος μιας ΣΣΕ είναι 1 έτος και 

ο μέγιστος 3 έτη.  

Ο κ. Πηνιώτης πρότεινε να προστεθεί μία ρύθμιση που θα αναφέρει ότι εάν 

κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ο νομοθετημένος 

κατώτατος μισθός υπερβεί τον μισθό του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου (0-

2 έτη προϋπηρεσίας) της ΣΣΕ, ο τελευταίος θα αυξηθεί αυτομάτως ώστε να 

εξισωθεί με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και η αύξηση θα έχει ως 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της 

σχετικής με την αύξηση υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
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Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγχρόνως, υπογράμμισε ότι η υποχρέωση που έχει 

κάθε επιχείρηση για την μη καταβολή μισθών χαμηλότερων από τον 

νομοθετημένο κατώτατο μισθό, αφορά το άθροισμα του μισθού και όποιων 

επιδομάτων προβλέπονται από την εκάστοτε σύμβαση εργασίας. 

Ο κ. Κωσταρέλος ζήτησε να συμμετάσχουν στις προτάσεις για την 

αναθεώρηση της ΣΣΕ οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου που απασχολούν 

μεγάλο αριθμό αισθητικών και εν συνεχεία να αποφασισθούν οι θέσεις του 

Δ.Σ. ώστε να μην υπάρχουν διαφωνίες και εντάσεις.   

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ανέφερε ότι την προηγούμενη εβδομάδα 

έθεσε στην κα Μιχάλη ερώτημα σχετικά με το εάν γνωρίζει ποιες εταιρείες-

μέλη του ΠΣΒΑΚ εφαρμόζουν την Συλλογική Σύμβαση και έλαβε την 

απάντηση ότι εκείνη δεν το γνωρίζει. 

Ο Πρόεδρος ζήτησε γραπτώς τις προτάσεις των μελών του Δ.Σ. για την 

αναθεώρηση της ΣΣΕ ενόψει της λήξης της στο τέλος του Σεπτεμβρίου, την 6η 

Ιουλίου και την 2α Σεπτεμβρίου 2022. Έλαβε αναλυτική απάντηση από τον 

ταμία του Δ.Σ. κ. Α. Κωσταρέλο (FARMECO A.E.), η οποία κοινοποιήθηκε στο 

Δ.Σ. και στον εργατολόγο κ. Πηνιώτη. 

Ζήτησε επίσης την γραπτή άποψη όλων των μελών του Συνδέσμου στη 

συζήτηση για την αναθεώρηση της ΣΣΕ, στις 27 Ιουλίου 2022, στέλνοντάς τους 

ταυτόχρονα τα κυριότερα σημεία της Γνωμοδότησης του κ. Κων/νου 

Πηνιώτη που επεξηγούν τα εξής: 
 

▪ το θέμα των δεσμευόμενων προσώπων από την ΣΣΕ,  

▪ τον τρόπο και τη διαδικασία κήρυξής της ως γενικώς υποχρεωτικής,  

▪ τον χρόνο παράτασης της αναγκαστικής ισχύος,  

▪ τη μετενέργεια και τους μετενεργούντες όρους,  

▪ τον τρόπο διαπραγμάτευσης νέας ΣΣΕ,  

▪ τη διαδικασία Μεσολάβησης και την Διαιτησία. 
 

Ο Σύνδεσμος δεν έλαβε καμία απάντηση από τα μέλη του Συνδέσμου. 
 

Η κ. Μ. Κοράλη ανέφερε την άποψη της LOREAL που θεωρεί ότι η 

παρούσα κατάσταση είναι δυσμενής για οποιαδήποτε αλλαγή στη ΣΣΕ. Ο 

Πρόεδρος ανέφερε ότι η άποψη της κ. Ι. Αρμάγου, με την οποία είχε 

τηλεφωνική συνομιλία, ήταν η ίδια. Ο κ. Πηνιώτης συμφωνεί ότι μία ασφαλής 

λύση στην παρούσα χρονική στιγμή είναι η πλήρης επανάληψη της Σύμβασης 

ως έχει. 

Στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας, ο κ. Πηνιώτης ανέφερε ότι είναι προς 

το συμφέρον του Δ.Σ. και του Συνδέσμου, η κήρυξη της υποχρεωτικότητας της 

ΣΣΕ, γιατί ενισχύει την πρόθεση εγγραφής στον Σύνδεσμο των εταιρειών που 

θέλουν να έχουν άποψη και να επηρεάζουν τις ρυθμίσεις της ΣΣΕ.  
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Ωστόσο, για την τήρηση των ισορροπιών, ο Σύνδεσμος μπορεί να βοηθήσει 

αλλά όχι να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της υποχρεωτικότητας.  

Ο κ. Κωσταρέλος και ο κ. Αναστασιάδης εξήγησαν την άποψή τους ότι ο 

Σύνδεσμος δεν πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία κήρυξης 

υποχρεωτικότητας γιατί η τελευταία μπορεί να επηρεάζει αρνητικά ορισμένα 

μέλη του.  

Ο κ. Σακελλαρίου υπενθύμισε ότι κάθε φορά η συζήτηση γίνεται την 

τελευταία στιγμή και δεν γίνονται οι απαραίτητες συζητήσεις για την 

αναθεώρηση της ΣΣΕ. Συμφωνεί στην υπογραφή της ως έχει, αλλά προτείνει 

να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος μεταξύ των εταιρειών που θα συμμετάσχουν 

στην Επιτροπή. Η κ. Κοράλη πρότεινε να συζητηθούν τα σημεία που έχουν 

προταθεί από τον κ. Κωσταρέλο προς αναθεώρηση, εσωτερικά στο Δ.Σ. και με 

τα μέλη του ΠΣΒΑΚ, χωρίς να γίνει άμεσα κάποια αλλαγή.  
 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να υπογραφεί η ΣΣΕ για την περίοδο 2022-2023 χωρίς 

αλλαγές, με την προσθήκη της ρύθμισης κατά την οποία εάν κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της ΣΣΕ, αυξηθεί ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός 

θα προσαρμοστεί άμεσα το κατώτερο κλιμάκιο της ΣΣΕ.  Ο Σύνδεσμος δεν 

θα συμμετάσχει στη διαδικασία κήρυξης της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής.  

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής του ΠΣΒΑΚ για τη συζήτηση 

των όρων της ΣΣΕ. 
 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για το e-mail της 24ης Αυγούστου 2022 που 

έλαβε ο Σύνδεσμος από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας/ΟΜΕΔ 

για παρατηρήσεις του Συνδέσμου επί του περιεχομένου της κωδικοποίησης 

των Συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ των Συμβούλων Ομορφιάς-

Αισθητικών όλης της χώρας). 

Ο Σύνδεσμος ζήτησε την άποψη της δικηγόρου κας Σ. Αϊδίνη και του 

εργατολόγου κ. Κων/νου Πηνιώτη και εν συνεχεία απέστειλε τις 

παρατηρήσεις τους στον ΟΜΕΔ για να ληφθούν υπόψιν. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ο Σύνδεσμος απέστειλε στην Διεύθυνση Ελέγχου 

Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας 

Προϊόντων του ΕΟΦ αίτημα για διαβίβαση της σχετικής Θέσης-Απάντησης 

του ΕΟΦ με Αριθμ. Πρωτ. 19659/21.3.2018 σχετικά με τα καλλυντικά που 

προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Ο ΕΟΦ διαβίβασε στον Σύνδεσμο 

την επιστολή, η οποία και κοινοποιήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. και σε όλες τις 

ενδιαφερόμενες εταιρείες. Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ανέφερε ότι η 

απόφαση που εστάλη από τον ΕΟΦ είναι ουδέτερη και δεν δίνει κάποια 

απάντηση στο θέμα.  
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καλλυντικών (λιανέμποροι) έχει αντιτάξει 

σθεναρά επιχειρήματα εναντίον της εφαρμογής της διάταξης με επιστολή 

προς τις περιφέρειες που απέστειλε η ΕΣΕΕ. Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης 

βρίσκεται σε επαφή με τον εκπρόσωπο του ΠΣΚ κ. Ν. Ορφανό και με τον κ. Γ. 

Καρανίκα, Πρόεδρο της ΕΣΕΕ.  

Ο ΠΣΒΑΚ θα αναμένει την αντίδραση της κυβέρνησης στην επιστολή της 

ΕΣΕΕ πριν αποφασίσει τις επόμενες δράσεις του. Η απόφαση του Συνδέσμου 

να αναμένει τις εξελίξεις βασίζεται στην άποψη ότι η διάταξη είναι δύσκολα 

εφαρμόσιμη και μάλλον βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Στη συζήτηση εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου συμμετείχαν η 

Αντιπρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. κα Μ. Πασχαλίδη και η Αντιπρόεδρος του 

ΠΣΑΜΚΑ κα Ε. Μπούτση.  

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης εισηγήθηκε την πρόταση του για 

δημιουργία ενημερωτικής Ιστοσελίδας του δικτύου Ινστιτούτων Αισθητικής 

που θα περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα και τις εταιρείες που διανέμουν προϊόντα 

στα Ινστιτούτα Αισθητικής, παρουσιάζοντας την κεντρική ιδέα η οποία 

συνίσταται στη δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας από τα μέλη της 

Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.  

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναγνώριση του αντικειμένου της 

ιστοσελίδας και στο είδος της συμμετοχής/συνδρομής του ΠΣΒΑΚ σε αυτήν. 

Όπως περιεγράφηκε από την πλευρά της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε., ο στόχος είναι η 

δημιουργία ιστοσελίδας μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα δύνανται να 

εντοπίσουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας αισθητικής, οι οποίες 

λειτουργούν τηρώντας το σύνολο των σχετικών νομικών προϋποθέσεων.  

Περαιτέρω αναφέρθηκε πως σε επόμενη χρονική περίοδο και αφού έχουν 

ορισθεί οι λεπτομέρειες (τεχνικές, οικονομικές κλπ.) αναφορικά με την 

ιστοσελίδα, θα αναζητηθούν και τρόποι οικονομικής ενίσχυσης, υπό τη μορφή 

χορηγίας, του εγχειρήματος από μέλη του ΠΣΒΑΚ και του ΠΣΑΜΚΑ, εφόσον 

το επιθυμούν.  

Τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Α. Κωσταρέλος και Χ. Αναστασιάδης, ζήτησαν να 

διευκρινισθεί ο όρος «υπό την εποπτεία του ΠΣΒΑΚ», ο οποίος αναφέρεται 

στον τίτλο του θέματος. Ο προβληματισμός τον οποίο εξέφρασαν 

επικεντρώθηκε στο ότι ο Σύνδεσμος δεν δύναται να αναλάβει οποιαδήποτε 

ευθύνη, νομική ή άλλη, αναφορικά με την ιστοσελίδα. Τον ίδιο 

προβληματισμό εξέφρασε και το μέλος, κ. Μ. Καραΐσκος. Ο Πρόεδρος κ. Θ. 

Γιαρμενίτης επισήμανε πως η χρήση του όρου, σκοπό έχει να περιγράψει την 
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συνεισφορά του Συνδέσμου ως θεσμού στο εγχείρημα λόγω εμπειρίας και 

μόνον. 

Επίσης, η κα Μ. Κοράλη επισήμανε την ανάγκη προσδιορισμού του γενικού 

πλαισίου το οποίο θα περιγράφει την ιστοσελίδα. Ανάλογη επισήμανση έγινε 

από τον κ. Λ. Σακελλαρίου που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον καθορισμό των 

όρων λειτουργίας της ιστοσελίδας.  

Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι η Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. θα είναι ο φορέας 

διαχείρισης της ιστοσελίδας. Η πιθανή λειτουργία της ιστοσελίδας ως 

ηλεκτρονική αγορά αποκλείστηκε ως ενδεχόμενο.  

Η εκπρόσωπος του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α δήλωσε την υποστήριξή της στο 

εγχείρημα. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον Πρόεδρο κ. Θ. Γιαρμενίτη να 

ευχαριστεί τις εκπροσώπους της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. και του Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α για την 

παρουσία τους και την αναφορά πως επιπλέον συζήτηση θα διεξαχθεί στο 

μέλλον. 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Η παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού του 8μήνου από τον Ταμία 

του Δ.Σ. κ. Α. Κωσταρέλο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως χρόνου. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε για τις δύο αποχωρήσεις των 

εταιρειών-μελών του Συνδέσμου. 

Την 8η Ιουλίου 2022, ο Σύνδεσμος έλαβε ενημέρωση από τον κ. Αντ. 

Χλουβεράκη, HEAD OF GREECE & CYPRUS της εταιρείας ORIFLAME 

HELLAS, ότι αποχωρεί από τον Σύνδεσμο, λόγω περικοπών στον 

προϋπολογισμό τους. 

Την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ο Σύνδεσμος έλαβε Εξώδικη Δήλωση-

Γνωστοποίηση από την εταιρεία PARFUMS CRHISTIAN DIOR 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., υπογεγραμμένη από τον Οικονομικό & Διοικητικό 

Διευθυντή κ. Ι. Παπαδόπουλο, που δηλώνει την απόφαση της εταιρείας για 

αποχώρηση από τον Σύνδεσμο και ότι, αυτονόητα, όλες οι ενέργειες και 

αποφάσεις του Συνδέσμου από την ημέρα της κοινοποιήσεως της Εξώδικης 

Δήλωσης-Γνωστοποίησης παύουν να δεσμεύουν την εν λόγω εταιρεία. 

Η Γενική Διευθύντρια κα Α. Πατέρα ενημέρωσε ότι έχει επικοινωνήσει με 

τον Γενικό Διευθυντή της Cosmetics Europe κ. John Chave και έχει ζητήσει το 

θέμα της ένταξης του Συνδέσμου, στο Network Solidarity Commitment που 

ισχύει για 4 έτη, με αρχή τον Δεκέμβριο του 2021. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αυτό, οι αποχωρήσεις πολυεθνικών εταιρειών από εθνικούς συνδέσμους, με 
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ορισμένες προϋποθέσεις, αποζημιώνονται με τις αντίστοιχες εισφορές τους 

στον Σύνδεσμο, από την CE, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. 

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Ο Ταμίας του Συνδέσμου κ. Α. Κωσταρέλος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο 

Σύνδεσμος ενεγράφη στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

Εργοδοτών ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. (ΦΕΚ Β΄4279 16.9.2021 Υπ. Αριθμ. 62599), το οποίο 

τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας τον Αριθμ. Βεβαίωσης ΣΟ435. 

Σημείωσε δε, ότι δεν διαφαίνεται όφελος ή ζημία από την εγγραφή, η οποία 

έγινε στο πλαίσιο της κωδικοποίησης των σωματείων. 

Σχετικά με το θέμα της μεταφοράς της έδρας του Συνδέσμου στην εφορία 

Αμαρουσίου, το λογιστικό γραφείο που έχει αναλάβει την διαδικασία 

ενημέρωσε τον Σύνδεσμο ότι η μεταφορά έδρας του ολοκληρώθηκε την 14η 

Σεπτεμβρίου 2022 και ο Σύνδεσμος έλαβε Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών με 

αιτία μεταβολής την μεταφορά της έδρας. 

Η μεταβολή του Καταστήματος ΕΦΚΑ λόγω αλλαγής έδρας, βρίσκεται σε 

εξέλιξη και θα ενημερωθούμε από το λογιστικό γραφείο μόλις ολοκληρωθεί. 

 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

Η Γ.Δ. κ. Α. Πατέρα ενημέρωσε ότι συμμετείχε στη συνάντηση των Active 

Association Members της Cosmetics Europe, στην Μαδρίτη, στις 14 και 15 

Σεπτεμβρίου 2022. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν κυρίως κανονιστικά 

θέματα που αφορούν τη Βιομηχανία Καλλυντικών και τα οποία θα 

συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση της Νομοτεχνικής Επιτροπής που θα 

πραγματοποιηθεί στο γραφείο του ΠΣΒΑΚ, μέσα στον μήνα Οκτώβριο. 

Επίσης, ενημέρωσε ότι το Transparency Project θα καθυστερήσει και η 

ελληνική μετάφραση θα αναρτηθεί μετά τον Φεβρουάριο του 2023. Ο 

Σύνδεσμος, μέσω ειδικής μεταφράστριας, ολοκλήρωσε το project της 

μετάφρασης και απέστειλε όλο το υλικό στην Cosmetics Europe, στα τέλη 

Αυγούστου. 

Στη συνάντηση της Μαδρίτης, συζητήθηκε το ενεργειακό πρόβλημα της 

Ευρώπης και οι ενέργειες που κάνουν οι Σύνδεσμοι για το θέμα αυτό. Ο 

ΠΣΒΑΚ ενημέρωσε την CE για την κατάσταση στην Ελλάδα. 

Ένα ακόμα μεγάλο θέμα που συζητήθηκε είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι 

εθελοντικές δεσμεύσεις που έχει δημιουργήσει η CE και οι ενέργειες των 

Συνδέσμων για το θέμα αυτό. Η κ. Μ. Κοράλη στο σημείο αυτό, πρότεινε να 

προβάλει ο ΠΣΒΑΚ τις δράσεις των ελληνικών κυρίως εταιρειών στα θέματα 
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του sustainability, στο διαδίκτυο αλλά και μέσω συνεντεύξεων του Προέδρου 

στα ΜΜΕ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Η Γενική Διεθύντρια κα Α. Πατέρα ενημέρωσε ότι αναμένεται η έγκριση 

της επιτροπής Marketing για το εικαστικό μέρος της ιστοσελίδας. Το 

περιεχόμενο της κυρίως ιστοσελίδας έχει αποσταλεί και μένει μόνο να 

αναπτυχθεί το περιεχόμενο της κλειστής περιοχής των μελών. Η ανανέωση 

αφορά κυρίως τη λειτουργικότητα και θα παρουσιαστεί σε επόμενο Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου κ. Θ. Γιαρμενίτη και λόγω της πρότερης 

συνεργασίας του Συνδέσμου με την εταιρεία Κ-ΠΡΟΒΟΛΗ (διοργάνωση της 

Beauty DAY 2008-2009), η εταιρεία (υπό άλλη ονομασία πλέον) ΝOUFIO 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Ε. υπέβαλε Αίτηση Εγγραφής στον ΠΣΒΑΚ 

ως Συνδεδεμένο Μέλος. 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την Αίτηση και η εταιρεία θα εγγραφεί ως 

Συνδεδεμένο Μέλος με ετήσια συνδρομή 520,00 € από 1/1/2023. 

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Συζητήθηκε η πρόθεση του Συνδέσμου να επισκεφθεί τον νέο Γενικό 

Διευθυντή της Estee Lauder Companies κ. Κ. Σπυρόπουλο για να παρουσιάσει 

τα οφέλη της εγγραφής στον ΠΣΒΑΚ.  
 

Την εταιρεία θα επισκεφτούν ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης, η Γενική 

Διευθύντρια κα Α. Πατέρα και το αναπληρωματικό μέλος Λ. Σακελλαρίου.  

Η Αντιπρόεδρος κα Μ. Κοράλη και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αλ. Κώτσης 

ενημέρωσαν ότι δεν επιτρέπεται από την εταιρεία τους η επαφή με Γενικό 

Διευθυντή εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο με τη δική τους 

εταιρεία παρά μόνο στο πλαίσιο ενός Δ.Σ. όπου παρευρίσκονται με την 

ιδιότητά τους στο Δ.Σ. 
 

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,   Χ. Αναστασιάδης. 
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