Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International Inc (PMI), είναι η μεγαλύτερη εταιρεία
στον κλάδο του καπνού στην Ελλάδα. Απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 800 εργαζόμενους
στις παραγωγικές και διοικητικές της εγκαταστάσεις.

Eταιρεία
Με εφόδια ταλαντούχους ανθρώπους, εξαιρετικά διεθνή και εγχώρια σήματα, μοναδική εταιρική κουλτούρα, την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI και τη
μακρά ιστορία της, η Παπαστράτος συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στην αγορά
των καπνικών προϊόντων. Το 2015 η Παπαστράτος ήταν η 10η μεγαλύτερη επιχείρηση
στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών (Η
Ελλάδα σε αριθμούς, ICAP Group).

Φροντίδα για τους ανθρώπους της
Καθοριστικός παράγοντας για την επιχειρηματική επιτυχία της Παπαστράτος είναι
οι άνθρωποί της. Με συνεχείς επενδύσεις
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, στην ανάδειξη ταλέντων και στην
αναζήτηση ικανών επαγγελματιών, αναλόγως των αναγκών της εταιρείας, με ανταγωνιστικούς μισθούς και παροχές, διεθνή
σταδιοδρομία και σύγχρονο περιβάλλον
εργασίας, η Παπαστράτος έχει αναγνωριστεί ως εξαιρετικός χώρος εργασίας από το
Great Place to Work®Institute Hellas για
τρία συνεχόμενα χρόνια (2012-2014) και στη
συνέχεια ως Κορυφαίος Εργοδότης από το

Top Employer Institute (2015 και 2016), ενώ Επιχειρηματικότητα
έχει λάβει δύο χρυσά βραβεία για προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων από τον θε- Με την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος άνω των €700 εκ. από το 2003 σε
σμό HR Awards.
υποδομές, στο εργοστάσιο της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο, στους ανθρώπους και τα σήΠρο όντα – Αγορά
ματά της, η Παπαστράτος διασφαλίζει δυναΤο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Παπαστράμική επιχειρηματική ανάπτυξη, ενίσχυση της
τος περιλαμβάνει το κορυφαίο παγκοσμίως
ανταγωνιστικότητάς της και περαιτέρω ευσήμα Marlboro, το Philip Morris, το L&M και
άλλα σήματα, καθώς και δημοφιλή ελληνικά καιρίες εξέλιξης για τους εργαζομένους της.
σήματα, όπως ο ιστορικός ΑΣΣΟΣ, αλλά και Σήμερα η Παπαστράτος εξάγει τα προϊόντα
το πρώτο προϊόν δυνητικά μειωμένου κιν- της σε περισσότερες από 30 χώρες και καδύνου, το IQOS.
τέχει περίπου το 40% της ελληνικής αγοράς,
Η Παπαστράτος διαθέτει τα προϊόντα της ενώ ο κύκλος εργασιών της το 2015 ανήλθε
στην Ελλάδα σε περίπου 25.000 σημεία λια- στα €1,34 δισ., από τα οποία €1,1 δισ. είνικής και συνεργάζεται με 900 προμηθευτές, ναι Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ,
ενώ η PMI είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ποσόν που αντιστοιχεί στο 2,5% των εσόδων
των ελληνικών καπνών.
του τακτικού προ πολογισμού.

Καταπολέμηση παράνομου
εμπορίου προ όντων καπνού
Το παράνομο εμπόριο πλήττει τα δημόσια
έσοδα - περίπου €670 εκ. χάνονται τον χρόνο -, αλλά και όλη τη νόμιμη εφοδιαστική
αλυσίδα - τα τελευταία 5 χρόνια έχει κλείσει
το 1/3 σημείων μικρής λιανικής (περίπτερα
και ψιλικά) – καθώς και την κοινωνία συνολικά – σύμφωνα με την Interpol οι διακινητές παράνομων προϊόντων συνδέονται ευθέως με άλλες εγκληματικές οργανώσεις
(ναρκωτικά, όπλα, σωματεμπορία).

Πρόσ ατες εξελίξεις
Η μητρική εταιρεία της Παπαστράτος Philip
Morris International, τα τελευταία χρόνια
έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για την
ανάπτυξη προϊόντων μειωμένου κινδύνου
σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα καπνού.
Προϊόντα μειωμένου κινδύνου είναι ο όρος
που χρησιμοποιεί η εταιρεία όταν αναφέρεται στα προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα
να μειώσουν τον κίνδυνο για τα μεμονωμένα άτομα και την πρόκληση βλάβης στο
γενικότερο πληθυσμό, σε σύγκριση με το
κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων. Το πρώτο
τέτοιο προϊόν, που θερμαίνει τον καπνό αντί
να τον καίει, το IQOS πρόσφατα άρχισε να
κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά.

Κοινωνική δράση
Με τον ίδιο τρόπο που νοιάζεται για τους ανθρώπους της, η Παπαστράτος νοιάζεται και
για την κοινωνία και τη χώρα.
Ενδεικτικά μέχρι σήμερα:
• «Φροντίδα εν κινήσει», το 1ο στην Ευρώπη λεωφορείο υγιεινής για αστέγους με την
ΜΚΟ PRAKSIS σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΣΑ (2016)
• Προγράμματα δωρεάν επαγγελματικής
κατάρτισης σε 2.300 ανέργους (2013-14 και
2016)
• Προσφορά 110.000 γευμάτων στα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (2015 και
2016)
• Πρόγραμμα κατάρτισης άνω των 500 κα-

πνοκαλλιεργητών της Β. Ελλάδας (2014,
2015 και 2016)
• Δημιουργία 4 ξενώνων για άστεγες κακοποιημένες γυναίκες (2015)
• Στήριξη άστεγων μονογονεϊκών οικογενειών μέσω του Κέντρου Ημέρας της ΜΚΟ
PRAKSIS (2015)
• Στήριξη της τοπικής κοινωνίας του
Ασπροπύργου (κοινωνικό παντοπωλείο &
φαρμακείο, παιδικές χαρές, αγορά αυτοκινήτου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι») (2009-2016)

Η Παπαστράτος έχει καταθέσει προτάσεις
και έχει δαπανήσει περισσότερα από € 3,5
εκ. ευρώ σε ενέργειες υποστήριξης (παροχή εξοπλισμού και τεχνογνωσίας) της
Πολιτείας και των διωκτικών Αρχών στην
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου
αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών
με εκστρατείες επικοινωνίας.

Αξίες - ραμα
Στην Παπαστράτος νοιαζόμαστε. Θέλουμε να εμπνέουμε τους εργαζομένους μας,
τους συνεργάτες μας, τους καταναλωτές
μας και την κοινωνία. Γιατί πιστεύουμε ότι
μπορούμε να δημιουργήσουμε, να αφήσουμε πίσω μας ένα καλύτερο μέλλον. Για
όλους μας και για την Ελλάδα.

• Προσφορά εξοπλισμού και ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε σχολεία και οργανισμούς
(2009-2016).

Στήριξη της ελληνικής
καπνοκαλλιέργειας
Η Παπαστράτος και η PMI ιστορικά αγοράζουν την μεγαλύτερη ποσότητα ελληνικών
ανατολικών καπνών. Το 2013 η μητρική
εταιρεία ΡΜΙ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση δεσμευόμενη να αγοράζει το 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών για την τριετία
2013-2015. Η Συμφωνία ανανεώθηκε το
2016 για άλλη μία τριετία (έως το 2018). Η
Συμφωνία αυτή αυξάνει την προβλεψιμότητα του οικονομικού περιβάλλοντος για τους
30.000 καπνοκαλλιεργητές και εργάτες στη
χώρα και εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες
εξαιρετικής ποιότητας καπνών για τη λειτουργία της ΡΜΙ παγκοσμίως.

σως δεν γνωρίζατε ότι...
• Με ένα πολυσχιδές πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για το οποίο
από το 2009 έχει δαπανήσει περισσότερα από €1,5 εκ., η Παπαστράτος
προσπαθεί να ανακουφίσει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
• Το 2016 αναδείχθηκε από το περιοδικό Fortune 1η ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις ως «Η Πιο
Αξιοθαύμαστη Εταιρεία της Ελλάδας».

www.pmi.com
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