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Χαλάνδρι, 4 Μαρτίου 2008.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η «Παγκόσµια Αγορά Καλλυντικών - τάσεις – προοπτικές», καθώς και η
«Προώθηση Εξαγωγών Καλλυντικών- Η συµβολή του ΟΠΕ», ήταν τα
κυριότερα θέµατα της ηµερίδας που οργάνωσε και φέτος για τα µέλη του, την
Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2008, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοµηχανίας
Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.), στα νέα γραφεία της εταιρείας L’OREAL HELLAS
A.E., στη Νέα Ιωνία.
Κηρύσσοντας την έναρξη της ηµερίδας ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρµενίτης έδωσε
το λόγο στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη καθώς και στη κα.
Λήδα Κοντογιάννη, Συντονίστρια ∆ικτύου Κρατικών και θεσµικών Φορέων του
ΣΕΒ, να απευθύνουν χαιρετισµό. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος
Καλαφάτης, καθώς και η κα. Λήδα Κοντογιάννη εξήραν την πρωτοβουλία του
συνδέσµου, υπογραµµίζοντας πως η βιοµηχανία καλλυντικών είναι ένας από
τους σηµαντικότερους παράγοντες της Ελληνικής βιοµηχανίας.
Στη σύντοµη εισαγωγή του, ο πρόεδρος του Π.Σ.Β.Α.Κ., κ. Θ. Γιαρµενίτης
τόνισε τη σπουδαιότητα των θεµάτων, καθώς η Ελληνική Εγχώρια Βιοµηχανία
Καλλυντικών παρουσιάζει ολοένα και περισσότερο τάσεις ανάπτυξης, τόσο
σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ελληνική βιοµηχανία των
καλλυντικών, σήµερα, υπολογίζεται περί τα 1,5 ∆ις. και εµφανίζει ρυθµό
ανάπτυξης της τάξεως του 2%-3% ετησίως.
Επιπλέον τόνισε πως σε µια εποχή ελεύθερου ανταγωνισµού και
παγκοσµιοποίησης των αγορών, είναι πλέον απαραίτητο να αναθεωρηθούν
µέθοδοι και πρακτικές του παρελθόντος, και ακόµα περισσότερο να δοθούν
κίνητρα κυρίως οικονοµικά, που θα βοηθήσουν την Ελληνική βιοµηχανία να
κερδίσει τη θέση που της ανήκει στη παγκόσµια αγορά καλλυντικών.
Στόχος της ηµερίδας ήταν να επισηµανθούν τα µεγάλα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κλάδος στον σηµαντικό αυτό τοµέα των εξαγωγών, να
προταθούν λύσεις για την αντιµετώπιση τους, να αναλυθούν στοιχεία, τάσεις,
και προοπτικές, και κυρίως να δοθούν
ερεθίσµατα για την έγκαιρη
δραστηριοποίηση και προσαρµογή του κλάδου στις νέες δραµατικά
µεταβαλλόµενες συνθήκες που επιβάλει η παγκοσµιοποίηση.
Την «Παγκόσµια Αγορά Καλλυντικών - τάσεις – προοπτικές», ανέπτυξε ο κ.
Παναγιώτης Μπορέτος, Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος της IRI., και τη
«Προώθηση Εξαγωγών Καλλυντικών- Η συµβολή του ΟΠΕ», ανέπτυξε ο κ.
Ανδρέας Κατσανιώτης, Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. του ΟΠΕ. Η βαθιά γνώση των
θεµάτων καθώς και ο ελκυστικός και εύληπτος τρόπος µε τον οποίο
παρουσίασαν οι κορυφαίοι, ειδικοί οµιλητές, το κάθε θέµα τους, συνέβαλαν
στη µεγάλη επιτυχία της ηµερίδας του συνδέσµου.
Αν κρίνει κανείς από τη σωρεία των ερωτήσεων και το ζωηρό διάλογο που
ακολούθησε κάθε εισήγηση , µε το κοινό, η ηµερίδα του Π.Σ.Β.Α.Κ. φάνηκε
να επιτυγχάνει το στόχο που διέγραψε ο πρόεδρος του.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρµενίτης.
Επιπλέον ο κ. Θ. Γιαρµενίτης ανακοίνωσε την απόφαση του συνδέσµου για
την καθιέρωση της ‘Παγκόσµιας Ηµέρας της Οµορφιάς’ καθώς επίσης και
τους κοινωνικούς στόχους που θα προσπαθήσει να επιτύχει ο σύνδεσµος
µέσα από το θεσµό αυτό.
΄Όπως κάθε χρόνο, και η φετινή 19η ετήσια ηµερίδα του Π.Σ.Β.Α.Κ., στέφθηκε
από πλήρη επιτυχία, µε την αθρόα συµµετοχή στελεχών του κλάδου και την
τιµητική παρουσία εκπροσώπων των αρµοδίων αρχών, δηµοσίων
οργανισµών, επιστηµονικών οργανώσεων και άλλων προσκεκληµένων.
Πρέπει να σηµειωθεί τέλος, ότι η ηµερίδα του Π.Σ.Β.Α.Κ. έγινε µε την ευγενική
χορηγία της L’OREAL HELLAS A.E .

