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Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΒΑΚ 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 

ΕΒΕΑ 

 

Αγαπητές, αγαπητοί, 

Σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 της 

Όμορφης Βιομηχανίας. 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του ΕΒΕΑ, κυρία Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, 

ευχαριστούμε για την παραχώρηση της Αιγίδας του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 

Αξιότιμε κύριε Μπακογιάννη, Δήμαρχε της Αθήνας, ευχαριστούμε για την 

παραχώρηση της Αιγίδας του Δήμου Αθηναίων, 

Αξιότιμε Δρ. Αντώνιε Αυγερινέ, ευχαριστούμε για την παραχώρηση της αιγίδας 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, ευχαριστούμε τους αξιόλογους ομιλητές 

μας, ευχαριστούμε τους πανεπιστημιακούς, ευχαριστούμε τα μέλη του 

Συνδέσμου, ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους. 

Αγαπητές, αγαπητοί, 

Βρισκόμαστε σ’ έναν κλάδο που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αντοχή του 

τόσο στις οικονομικές κρίσεις όσο και στην πανδημία. 

Από το τέλος του 2021 και το 2022 τα καλλυντικά επανήλθαν σ’ ένα επίπεδο 

που προοιωνίζει ευοίωνο μέλλον. Το 2019 ο τζίρος των καλλυντικών ήταν της 

τάξεως του 1.450 εκ. € 

Το 2022 ο τζίρος είναι της τάξεως του 1δις € και με πρόβλεψη αύξησης το 

2023 (+3,5%). Οι ανατιμήσεις των προϊόντων ακολούθησαν τον πληθωρισμό 

(+10%) και με σειρά συνεχών προσφορών. 

Στα γνωστά δίκτυα προστέθηκε και το E-commerce που αναπτύχθηκε στην 

διάρκεια της πανδημίας. Τα πολλά και δυναμικά δίκτυα Ευρείας, Επιλεκτικής, 

Φαρμακεία, Ινστιτούτα Αισθητικής, Κομμωτήρια, Απευθείας Πωλήσεις, με τα 

εξελιγμένα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το ισχυρό λιανεμπόριο δίνουν έναν νέο 

τόνο στην αγορά μας που θυμίζει τις καλές εποχές. 
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Η αγορά καλλυντικών αποτελεί «πεδίο δόξης λαμπρό» για την παραγωγή 

καινοτομιών και εξελιγμένων χαρακτηριστικών, ως εκ τούτου, τα ελληνικά 

καλλυντικά, έχουν πλέον περιθώρια για εξωστρέφεια και δραστηριοποίηση σε 

ξένες αγορές. Οι εξαγωγές έφθασαν στα 400εκ. € τόσο στην Ευρώπη, στην 

Ασία και τώρα στην Αμερική και Τουρκία. 

Η Όμορφη Βιομηχανία στηρίζει όλα τα δίκτυα της αγοράς, ενισχύει την 

εργασία, 20.000 εργαζόμενοι στον κλάδο με στοίχημα την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και με κίνητρα στους 

τομείς που εργάζονται, όπως στα καταστήματα, στα φαρμακεία, στα Ινστιτούτα 

Αισθητικής που υπερτερεί το γυναικείο φύλο και με πτυχία ανώτερης και 

ανώτατης εκπαίδευσης. Ο Σύνδεσμος διατηρεί από 25ετία την Κλαδική 

Σύμβαση Αισθητικών. Ο κλάδος μας έχει ισχυρό προβάδισμα στην διαφήμιση 

σ’ όλα τα ΜΜΕ. 

Αγαπητές, αγαπητοί, 

Θέλω να πιστεύω και το διαπιστώνω πλέον συχνά εκ της θέσεως μου, ότι ο 

φορέας μας χαίρει εκτίμησης και σεβασμού από τους εταίρους φορείς, 

εμπορικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς. 

Ο ΠΣΒΑΚ είναι μέλος της Cosmetics Europe, του ΣΕΒ, του ΣΒΑΠ και του ΣΕΕ 

ενώ έχει υπογράψει Μνημόνια με το ΠΑ.ΔΑ, ΕΣΕΕ, ΠΣΑΜΚΑ, ΟΣΕΔΑΕ και 

ENTERPRISE GREECE. 

Το Δ.Σ. με εργατικότητα, έμπνευση και πρωτοβουλίες λειτουργεί για την 

ανόρθωση του κλάδου μετά την πανδημία και τα lockdowns. 

Στον Σύνδεσμο υπάρχουν οι Επιτροπές Marketing, Νομοτεχνική και 

Εξαγωγών, οι οποίες συνέβαλαν: 

• στην ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, για την 

συνεργασία με το Enterprise Greece, τον ΣΕΒ, τα Ξένα Επιμελητήρια για 

την προώθηση των εξαγωγών και τα θέματα καταναλωτή με ημερίδες, 

εκθέσεις και προσωπικές επαφές, 

• στην δημιουργία νέας λειτουργικής και πρωτοποριακής ιστοσελίδας του 

Συνδέσμου, 

• στην συμμετοχή στη νέα ευρωπαϊκή βάση δεδομένων COSMILE EUROPE 

για τα συστατικά των καλλυντικών για τους Ευρωπαίους πολίτες, 

• στην συμμετοχή σε βραβεύσεις όλων των δικτύων της αγοράς, 
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• στην επιτυχή έκβαση της κατάργησης του ΦΕΚ 2120 Τεύχος Β' της 

28.4.2022 για το θέμα των Καλλυντικών για επαγγελματική χρήση που 

ήταν βασικό αίτημα μας. 

• στην συνεχή αντίδραση για την διατήρηση του επαχθούς Τέλους 

Ετοιμότητας (Άρθρο 88 Ν.4600/2019) που αποδίδεται στον ΕΟΦ και στην 

πρόταση για σταδιακή κατάργησή του. 

Φίλες, φίλοι, 

Η Ελληνική αγορά ακολουθεί με σταθερά βήματα τις τάσεις της εποχής, το ίδιο 

και η αγορά του καλλυντικού, λειτουργούμε ταυτόχρονα σε digital και physical 

ρυθμούς. Στοίχημα είναι για μας η άνοδος των εξαγωγών και οι πωλήσεις μέσω 

του τουρισμού ειδικά για τα αντιηλιακά. Επιδιώκεται η άνοδος των πωλήσεων 

στα Ινστιτούτα Αισθητικής (Spa) και στα Ξενοδοχειακά Spa με συνέργειες με 

τον ΠΣΑΜΚΑ και την ΟΣΕΔΑΕ. Ποντάρουμε στην βιώσιμη Ομορφιά, σεβόμενοι 

το περιβάλλον με φιλικά προϊόντα και φιλικά υλικά συσκευασίας. 

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού, την Ελληνική Εθελοντική 

Συμπαράσταση (ΕΛ.ΕΘ.ΣΥ.), τους Γιατρούς του κόσμου και το Κέντρο 

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

Επιστέγασμα στις δραστηριότητες μας είναι το κοινωνικό έργο με την 

υποστήριξη των μελών μας. 

Δεσμευόμαστε να υλοποιούμε το έργο μας με αμεροληψία, διαφάνεια, 

ποιότητα, αλληλεγγύη και συνέργειες, χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, 

χωρίς δογματισμό. 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της ποιότητας, πίστη στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ανταποκρινόμενοι στους στόχους της 

Ευρώπης για ένα ψηφιακό μέλλον. 

Σας ευχαριστώ. 
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