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Sustainable Fashion & Beauty Conference 2021 

Αγαπητές, αγαπητοί, 

Ευχαριστούμε την Boussias Communications, για την ευκαιρία που μας 

δίνει να παρουσιάσουμε τη συνεισφορά της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Καλλυντικών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Οι προοπτικές για την διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της 

Όμορφης Βιομηχανίας είναι ευοίωνες, παρόλες τις δυσκολίες τα 

προηγούμενα χρόνια, που ξεκίνησαν με την οικονομική κρίση και 

κορυφώθηκαν με την έξαρση της πανδημίας, από την οποία ακόμα δεν 

έχουμε απαλλαγεί.  

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Αρωμάτων 

και Καλλυντικών εκπροσωπεί 70 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Cosmetics 

Europe και του ΣΕΒ στην Ελλάδα. Ως θεσμικός εκπρόσωπος της 

Βιομηχανίας Καλλυντικών συνεργάζεται με πληθώρα οργανισμών για 

την προώθηση και την υποστήριξη των συμφερόντων των επιχειρήσεων 

και των εργαζόμενών τους, αλλά και για τη διασφάλιση της βιώσιμης 

ανάπτυξης της βιομηχανίας συνολικά.  

Ο ΠΣΒΑΚ συμμετείχε στην Ελληνική Εβδομάδα Δράσης για τους 17 

Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Παρακολουθεί τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις 

δράσεις για το Κλίμα και ενημερώνει τα μέλη του. Επίσης ενθαρρύνει τα 

μέλη του να συμμετάσχουν στο Εθελοντικό Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας.  

Ο Σύνδεσμος χάρη στην αφοσίωση, το ταλέντο και την δέσμευση των 

ομάδων μας, επιδιώκει έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό στον κλάδο, 

ώστε να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της νέας εποχής. 

http://www.psvak.gr/
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Στις προτεραιότητες μας είναι να οδηγήσουμε το επιχειρείν στο ψηφιακό 

μέλλον, με δράσεις που στοχεύουν σε καινοτομίες και βιώσιμες λύσεις 

και την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας. 

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη είναι σήμερα 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και αναζητούν περισσότερη πληροφόρηση 

σχετικά με τις επιπτώσεις που πιθανά έχουν τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούν στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

Η Βιομηχανία Καλλυντικών ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες 

προετοιμάζεται έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνει υπεύθυνα τους 

καταναλωτές ώστε να επιλέγουν σωστά τα προϊόντα τους. 

Πιο αναλυτικά θα σας παρουσιάσει τις δράσεις μας η κα Άννα Πατέρα, 

Γενική Διευθύντρια του ΠΣΒΑΚ. 

Η ανάκαμψη μετά την πανδημία πρέπει να είναι υπεύθυνη κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ώστε το μέλλον να είναι διασφαλισμένο. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης για την χώρα μας θα χρηματοδοτεί ιδιωτικές 

επενδύσεις σε βασικές κατηγορίες όπως: επενδύσεις για πράσινη 

μετάβαση, επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις με 

στόχο την καινοτομία και έρευνα, επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου Sustainable Fashion 

& Beauty Conference 2021 

Σας ευχαριστώ, 

 

Θεόδωρος Γιαρμενίτης 

Προέδρος Δ.Σ. ΠΣΒΑΚ 
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