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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συνδέσμου 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

Γιαρμενίτης, Μ. Κοράλη, Α. Κωσταρέλος, Μ. Καραΐσκος, Χ. Αναστασιάδης και 

Ι. Αρμάγου και τα αναπληρωματικά Λ. Σακελλαρίου και Ε. Τρέχας. 

Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams συμμετείχαν το τακτικό 

μέλος κ. Α. Κώτσης και το αναπληρωματικό μέλος κ. Α. Βάββας.  

Προσκλήθηκαν επίσης και συμμετείχαν δια ζώσης η Γεν. Διευθύντρια του 

Συνδέσμου κα Ά. Πατέρα και η δικηγόρος του Συνδέσμου κα Σ. Αϊδίνη. Για 

τη συζήτηση του 3ου θέματος προσκλήθηκε και συμμετείχε δια ζώσης ο 

Διευθύνων Σύμβουλος κ. Π. Μπορέτος της IRI Hellas, συνδεδεμένο μέλος του 

Συνδέσμου. Για τη συζήτηση του 8ου θέματος, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 

διαδικτυακά οι κ.κ. Αλ. Πάντζιαρος και Μ. Βλαχογιάννης, ιδρυτές της 

εταιρείας Coffee-Eco IKE.  

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος ΠΣΒΑΚ στην εφορία λόγω 

μεταφοράς της έδρας στο Μαρούσι. 

2. Ανασκόπηση έτους 2022 από τον Πρόεδρο κ. Θ. Γιαρμενίτη. 

3. Πρόταση της Αντιπροέδρου κας Μ. Κοράλη για συζήτηση με τον κ. Π. 

Μπορέτο, Δ/νων Σύμβουλο της IRI για θέματα στοιχείων αγοράς. 

4. Προγραμματισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023 & 

Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την 

διετία 2023-2025: 

• Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 3.30μ.μ. στην αίθουσα 

«ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ 6ος όροφος, Ακαδημίας 7. 

5. Οικονομικός Απολογισμός 10μήνου από τον Ταμία του Δ.Σ. κ. Αλ. 

Κωσταρέλο.  

6. Νέα ιστοσελίδα ΠΣΒΑΚ. 

7. Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Estee 

Lauder Companies κ. K. Σπυρόπουλο και τον PR Manager κ. Ευρ. 

Γουργουλίδη. 

8. Αίτηση Εγγραφής της εταιρείας Coffe-Eco ΙΚΕ. 

Δείτε την εταιρική παρουσίαση εδώ. 

http://www.psvak.gr/
mailto:psvakgr@otenet.gr
https://www.linkedin.com/company/80088550/admin/
https://coffe-eco.gr/
https://eu1.hubs.ly/H01lkmw0
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9. Αίτημα της BOUSSIAS COMMUNICATIONS για παραχώρηση της 

Αιγίδας του ΠΣΒΑΚ στα Aesthetic Awards 2023 

10. Αίτημα της ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. και του Προέδρου της Ελληνικής 

Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ) κ. Δεμέτζου για παραχώρηση Αιγίδας 

του ΠΣΒΑΚ στη 14η HEALTH EXPO ATHENS που θα 

πραγματοποιηθεί 18-19 Φεβρουαρίου 2023 στο Μέγαρο Διεθνές 

Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. 

11. Έγκριση καταστροφής αρχείου αποδείξεων πληρωμής ΤΕΑΧ 2000-

2012. 

12. Διάφορα θέματα. 
 

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

κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν: 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Αλ. Κωσταρέλος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι την 14η 

Σεπτεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας του Συνδέσμου στο 

Μαρούσι και πρότεινε την διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος των 

γραφείων. 

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την διακοπή της λειτουργίας 

υποκαταστήματος του Συνδέσμου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 46 και 

Ηφαίστου 1 στο Μαρούσι, όπου και έχει μεταφερθεί ήδη η έδρα του. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Η περίληψη του Απολογισμού Πεπραγμένων του έτους 2022 με τα 

κυριότερα σημεία των δράσεων του Δ.Σ., διανεμήθηκε στα μέλη του Δ.Σ.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Η κ. Μ. Κοράλη, Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing, παρουσίασε το 

ζητούμενο που είναι να γνωρίζει ο ΠΣΒΑΚ ποια μεγέθη εκπροσωπεί: αριθμός 

εταιρειών, τζίρος αγοράς, αριθμός εργαζόμενων. Ο ΠΣΒΑΚ καλείται να δίνει 

εκτιμήσεις αγοράς στις έρευνες της Euromonitor και της ICAP αλλά δεν 

λαμβάνει ικανό αριθμό απαντήσεων από τα μέλη του ώστε να έχει 

αντικειμενικά στοιχεία για τα μεγέθη αυτά. Θα πρέπει από τα στοιχεία που 

συγκεντρώνει από τα μέλη να έχει τη δυνατότητα να συνθέσει τα πραγματικά 

μεγέθη της αγοράς, σε αξία, κανάλια, κατηγορίες προϊόντων, χωρίς πρόσβαση 

σε στοιχεία συγκεκριμένων εταιρειών. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες 

κατά την επαφή του Συνδέσμου με τις αρχές.  

http://www.psvak.gr/
mailto:psvakgr@otenet.gr
https://www.linkedin.com/company/80088550/admin/
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Ακολούθως ο κ. Π. Μπορέτος παρουσίασε την εταιρεία IRI, η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα της μέτρησης (super market) και των 

αναλύσεων. Για τις μετρήσεις των κλάδων που δεν απογράφονται ακόμα, 

όπως καλλυντικά, φάρμακα, παιχνίδια, έχει ξεκινήσει συνεργασία με την 

διεθνή εταιρεία NPD. Ο κ. Π. Μπορέτος πρότεινε στον Σύνδεσμο να γίνει μία 

συμφωνία non-disclosure μεταξύ της IRI και των μελών του και να σταλεί 

ερωτηματολόγιο όπου θα ζητούνται πληροφορίες για τον κλάδο, τα μεγέθη 

και τις κατηγορίες προϊόντων. Στον ΠΣΒΑΚ, θα παραδοθεί το συνολικό 

αποτέλεσμα των στοιχείων μετά από την επεξεργασία τους. Τόνισε ότι είναι 

σημαντικό να υπάρχει το αποτύπωμα του Συνδέσμου, όπως για παράδειγμα 

υπάρχει στον ιστότοπο του ΣΕΒΑ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

Αναψυκτικών).  

Ο κ. Λ. Σακελλαρίου πρότεινε να σταλεί το ερωτηματολόγιο επιπλέον σε 

μεγάλες εταιρείες μη μέλη του Συνδέσμου, με πρωτοβουλία της IRI.  

Ο κ. Π. Μπορέτος εξήγησε ότι το ερωτηματολόγιο που θα σταλεί προς τα 

μέλη θα περιλαμβάνει ένα πρώτο μέρος με τα ερωτήματα του ΠΣΒΑΚ και ένα 

δεύτερο μέρος με ειδικά ερωτήματα (π.χ. θέματα βιωσιμότητας). Τα 

αποτελέσματα του πρώτου μέρους θα δοθούν στον ΠΣΒΑΚ χωρίς κόστος, ενώ 

τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους θα δίνονται προς όλες τις εταιρείες με 

μικρή συνδρομή. Ζήτησε τη συμβολή του ΠΣΒΑΚ για την επιτυχία της 

προσπάθειας και την αποστολή ενημερωτικής επιστολής προς τα μέλη του 

πριν από την έναρξη της έρευνας.  

Ο ΠΣΒΑΚ θα στείλει στον κ. Π. Μπορέτο τα ερωτηματολόγια της 

Euromonitor και της ICAP, καθώς και τον τρόπο συλλογής στοιχείων της 

Cosmetics Europe. Θα εξετάσει τη δυνατότητα να συλλέξει συνολικά 

στοιχεία της αγοράς από διάφορες πηγές (τέλος ΕΟΦ, εξαγωγές κλπ.). 

Επίσης, η Επιτροπή Marketing θα εξετάσει σε ποιες εταιρείες που 

βρίσκονται ακόμα εκτός ΠΣΒΑΚ μπορεί να σταλεί το ερωτηματολόγιο. 

Ο κ. Π. Μπορέτος θα στείλει μία περιγραφή του έργου με τα κόστη και 

ένα προσχέδιο ερωτηματολογίου προς το Δ.Σ.   

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 & οι αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2023-2025 

ορίστηκαν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 3.00μ.μ. στην αίθουσα 

«ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ. 

Η αίθουσα παραχωρήθηκε δωρεάν στον ΠΣΒΑΚ κατόπιν αιτήματος του 

Προέδρου κ. Θ. Γιαρμενίτη προς την Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, κα Σ. Κουνενάκη-

Εφραίμογλου. Την 21η Νοεμβρίου 2022 υπογράφθηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

http://www.psvak.gr/
mailto:psvakgr@otenet.gr
https://www.linkedin.com/company/80088550/admin/
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για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας από τον Πρόεδρο του ΠΣΒΑΚ κ. 

Θ. Γιαρμενίτη και από την Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κα Σ. Κουνενάκη-

Εφραίμογλου. 

Για την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών 

ορίστηκαν οι κάτωθι συνεδριάσεις του Δ.Σ.: 

• Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00: Παρουσίαση Απολογισμού 

Πεπραγμένων Δ.Σ., Οικονομικός Απολογισμός 2022, Πρόταση 

Διαγραφής Μελών, Οικονομικός Προϋπολογισμός 2023 και 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων προς τα μέλη. 

• Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00: έγκριση υποψηφιοτήτων 

για τις αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. 2023-2025. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Αλ. Κωσταρέλος παρουσίασε τον Οικονομικό 

Απολογισμό του Συνδέσμου για το δεκάμηνο του 2022, σημειώνοντας ότι 

εξελίσσεται όπως είχε προϋπολογιστεί.  Μέχρι και τον Οκτώβριο το υπόλοιπο 

χρήσης είναι θετικό αλλά στο τέλος του έτους θα κλείσει με αρνητικό πρόσημο. 

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Η κ. Μ. Κοράλη Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing, ανέφερε ότι ο 

σχεδιασμός του νέου ιστοτόπου του ΠΣΒΑΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

ανάπτυξης.  

Η κ. Α. Πατέρα έκανε την παρουσίαση του demo και απάντησε σε 

ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. έκαναν κάποιες προφορικές 

παρατηρήσεις, θα λάβουν τον σύνδεσμο ώστε να δουν το demo και θα 

στείλουν παρατηρήσεις βελτίωσης γραπτώς μέσα σε λίγες ημέρες. Οι 

παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν σε τρία στοιχεία: το look & feel, την 

οργάνωση και το περιεχόμενο. Ωστόσο, ο ιστότοπος βρίσκεται σε τελικό στάδιο 

και δεν μπορούν να γίνουν δομικές αλλαγές.  

Η έναρξη λειτουργίας του ιστοτόπου μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος 

Ιανουαρίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι βελτιώσεις και να είναι έτοιμο προς 

παρουσίαση στα μέλη  κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.  

Η κ. Μ. Κοράλη πρότεινε τρόπους επικοινωνίας του νέου ιστοτόπου του 

ΠΣΒΑΚ και του LinkedIn: 

- Προς τα στελέχη του κλάδου: παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση και 

σε ειδικό webinar. 

- Προς του φορείς/αρχές: μέσω email και μέσω της υπογραφής στα 

emails. 

http://www.psvak.gr/
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- Προς τους δημοσιογράφους: πρόσκληση και παρουσίαση στη Γ.Σ. και 

καταγραφή από την Επιτροπή Marketing Δελτίου Τύπου. 

Το Δ.Σ. συγχάρηκε την κ. Α. Πατέρα και τη Νομοτεχνική Επιτροπή για 

την οργάνωση και το περιεχόμενο του ιστοτόπου. 

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Θ. Γιαρμενίτη, την 23η Νοεμβρίου 

2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον νέο Γενικό Διευθυντή της Estee 

Lauder Companies κ. Κ. Σπυρόπουλο και τον κ. Ευρ. Γουργουλίδη, Public 

Relations Manager, στο γραφείο της εταιρείας για να συζητηθεί το θέμα της 

εγγραφής της εταιρείας στον ΠΣΒΑΚ. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΣΒΑΚ ο Πρόεδρος κ. Θ. 

Γιαρμενίτης, η Γενική Διευθύντρια κα Α. Πατέρα και το αναπληρωματικό 

μέλος του Δ.Σ. κ. Λ. Σακελλαρίου. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη δήλωση του κ. Κ. Σπυρόπουλου ότι 

έχει αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις πριν από 2,5 μήνες και δεν μπορεί να 

πάρει αποφάσεις για την εγγραφή του στον Σύνδεσμο μέχρι να ενημερωθεί 

πλήρως για όλα τα θέματα.  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Κ. Σπυρόπουλο για 

τη ΣΣΕ που υπογράφει ο ΠΣΒΑΚ με τις αισθητικούς για τη διατήρηση της 

εργασιακής ειρήνης και των καλών σχέσεων και ο κ. Κ. Σπυρόπουλος ανέφερε 

ότι συνομιλεί με δύο σωματεία αισθητικών στην εταιρεία του.  

Ο κ. Σακελλαρίου ανέφερε στο Δ.Σ. ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

έγινε σαφής η πρόθεση του κ. Σπυρόπουλου να μην εγγραφεί στον ΠΣΒΑΚ 

γιατί αυτό θα προκαλούσε ζημιές στην εταιρεία του λόγω της εφαρμογής της 

ΣΣΕ.  

Το Δ.Σ. συζήτησε κατόπιν τις συνέπειες της υπογραφής της ΣΣΕ και τις 

επόμενες κινήσεις του Συνδέσμου. Η κ. Μ. Κοράλη πρότεινε να αναφερθεί στη 

Γενική Συνέλευση η πρόθεση του Συνδέσμου να αποδεσμευτεί από την ΣΣΕ 

εφόσον αυτή δεν καταστεί υποχρεωτική, ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέλη 

και να εγγραφούν περισσότερα μέλη. Η προτεραιότητα του Συνδέσμου πρέπει 

να είναι η ανάπτυξη του ΠΣΒΑΚ.  

Ο κ. Λ. Σακελλαρίου ζήτησε να γίνει μία διερεύνηση από τον Πρόεδρο εάν 

η μη υπογραφή της ΣΣΕ θα βοηθούσε στην επανεγγραφή κάποιων εταιρειών. 

Ο κ. Χ. Αναστασιάδης ζήτησε να καταγραφεί η θέση του ΠΣΒΑΚ σε σχέση 

με το θέμα αυτό και να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας προς τα μέλη και 

προς τις αισθητικούς.  

Το Δ.Σ. συμφώνησε ότι είναι προς το συμφέρον του Συνδέσμου να 

απεμπλακεί από τη ΣΣΕ, εκτός εάν γίνει υποχρεωτική. 
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Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι αυτό είναι ένα θέμα του επόμενου Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να μη συζητηθεί περαιτέρω το θέμα και να ανατεθεί 

η μελέτη στο νέο Δ.Σ. που θα αναδειχθεί μετά τις αρχαιρεσίες της 22ης 

Φεβρουαρίου 2023. 

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Στο Δ.Σ. συμμετείχαν διαδικτυακά οι κ.κ. Α. Πάντζιαρος και Μ. 

Βλαχογιάννης, συνιδρυτές της εταιρείας Coffe-Eco ΙΚΕ, η οποία απέστειλε 

αίτηση εγγραφής στον Σύνδεσμο ως συνδεδεμένο μέλος και παρουσίασαν τα 

προϊόντα τους. Η Αντιπρόεδρος κ. Μ. Κοράλη ζήτησε να μην είναι παρούσα 

και αποχώρησε όταν ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης έκανε ερωτήσεις στην 

εταιρεία σχετικά με τη συνεργασία τους με άλλη εταιρεία μέλος του ΠΣΒΑΚ. 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης διευκρίνισε ότι η εν λόγω εταιρεία είναι 

εταιρεία α΄ υλών και μόνο. Η συζήτηση σχετικά με τις συνεργασίες της 

εταιρείας Coffe-Eco ΙΚΕ διακόπηκε και παρουσιάστηκαν μόνο οι 

δραστηριότητές της. Κατόπιν, ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης παρουσίασε τα 

οφέλη της εγγραφής στον Σύνδεσμο, δηλαδή την επαφή και γνωριμία με τις 

εταιρείες καλλυντικών και τη συστηματική ενημέρωση στα θέματα των 

καλλυντικών, όπως π.χ. εκθέσεις, κανονιστικά θέματα κλπ. 

Το Δ.Σ. ενέκρινε την αίτηση εγγραφής της εταιρείας Coffee-Eco ΙΚΕ, 

από 1.1.2023, ως συνδεδεμένο μέλος με ετήσια συνδρομή 520€. 

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Την 23η Σεπτεμβρίου 2022 ο Σύνδεσμος έλαβε αίτημα από την εταιρεία 

BOUSSIAS COMMUNICATION για την παραχώρηση της Αιγίδας του στα 

Aesthetic Awards 2023 που διοργανώνονται για 3η συνεχόμενη χρονιά με 

στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις σημαντικές προόδους της 

αισθητικής και της ομορφιάς σε επίπεδο υπηρεσιών από εξιδεικευμένα σημεία 

παροχής. Στην Κριτική Επιτροπή των Βραβείων προτάθηκε από τον Πρόεδρο 

κ. Θ. Γιαρμενίτη και έγινε αποδεκτή η συμμετοχή της Γεν. Δ/ντριας κας Α. 

Πατέρα.  

Το Δ.Σ. αποφάσισε να παραχωρήσει την Αιγίδα του στα Aesthetic 

Awards 2023. 

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Την 21η Νοεμβρίου 2022 η εταιρεία ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. και ο Προέδρος της 

Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ) κ. Κ. Δεμέτζος απεύθυναν στον 

Σύνδεσμο αίτημα για την παραχώρηση της Αιγίδας του στη 14η HEALTH 
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EXPO ATHENS που θα πραγματοποιηθεί 18-19 Φεβρουαρίου 2023 στο 

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να παραχωρήσει την Αιγίδα του στην 14η HEALTH 

EXPO ATHENS. 

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Αποφασίστηκε να μην καταστραφεί το αρχείο αποδείξεων πληρωμής 

ΤΕΑΧ 2000-2012 και να τηρηθεί για περίοδο 5 ετών επιπλέον, μετά από 

προφορική υπόδειξη της δικηγόρου κ. Σ. Αϊδίνη. 

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Α. 

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο λογιστής του 

ιδιοκτήτη του γραφείου πρότεινε ανανέωση του Συμβολαίου για 3-6 έτη 

επιπλέον με αύξηση 10% για το 2023 και 5% για κάθε επόμενο έτος. Το 

προηγούμενο συμβόλαιο λήγει 31/12/2022.  

Η κ. Αρμάγου ανέλαβε να μελετήσει τον τρόπο αυξήσεων ενοικίων (όπως 

π.χ. με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή +1%) και αν αυτό είναι υπέρ του 

ΠΣΒΑΚ. Αφού επικοινωνήσει με το Δ.Σ. και λάβει την άποψή του, ανέλαβε να 

επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη και να παραθέσει την αντιπρόταση του 

ΠΣΒΑΚ. 

Β. 

Η κ. Αρμάγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τον έλεγχο που 

πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης 

στην έκθεση Beauty Macedonia, 26-28/11/2022, στην Θεσσαλονίκη, σε όλα τα 

περίπτερα των εταιρειών με στόχο τα προϊόντα που αναγράφουν για 

επαγγελματική χρήση, κατόπιν καταγγελίας κατά δήλωσή τους. Οι ελεγκτές 

κατέγραψαν όλες τις εταιρείες στην έκθεση ζητώντας τη σφραγίδα τους. Η κ. 

Αρμάγου εξήγησε ότι οι ελεγκτές δεν είχαν γνώση της εφαρμογής των 

κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και πρότεινε να ενημερώσει ο ΠΣΒΑΚ τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. 

Σ. Αναγνωστόπουλο για την πίεση που δέχονται οι εταιρείες καλλυντικών οι 

οποίες δεν υπόκεινται στη διάταξη αυτή.  

Αποφασίστηκε να επικοινωνήσει ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης με την 

κ. Κ. Τσιριμώκου που οργανώνει την έκθεση ώστε να μάθει τις λεπτομέρειες 

του συμβάντος. Κατόπιν θα ενημερωθεί ο Γ.Γ. κ. Σ. Αναγνωστόπουλος. 
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Γ. 

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

δικάσιμος, την 17η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην ποινική δίκη για 

την μήνυση-έγκληση της εταιρείας HELLENICA ΑΕ για απατηλή πρόκληση 

βλάβης. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Θ. Γιαρμενίτης        Μ. Κοράλη         Αλ. Κώτσης 

 

 

Ο Ταμίας  Το μέλος   Το μέλος  Το μέλος 

 

 

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