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16 Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΠεριβάλλον Κοινωνία Διακυβέρνηση
E S G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Η σηµαντική επένδυσή µας για ένα µέλλον 

χωρίς τσιγάρο ενίσχυσε την παραγωγική 

δυνατότητα της χώρας µας, ενδυνάµωσε τις 

εξαγωγές της και τοποθέτησε την Ελλάδα στο 

επίκεντρο αυτής της µεγάλης παγκόσµιας 

αλλαγής. Και αυτό σε περιόδους που υπήρχε 

ανάγκη για στήριξη της εθνικής οικονοµίας, για 

σύνθεση δυνάµεων απέναντι σε σύνθετα 

προβλήµατα. 

Όταν διαθέτεις, λοιπόν, αυτόν τον πυρήνα µε 

αυτά τα 3 ξεχωριστά στοιχεία, µπορείς να 

αντιµετωπίζεις κάθε συνθήκη µε ανθεκτικότητα. 

Λειτουργείς παντός καιρού.

Και συνεχίζουµε. Με απώτερο στόχο µας 

1.500.000 λιγότερους καπνιστές µέχρι το 2025. 

Όσο περίπλοκο και αν είναι το περιβάλλον που 

επιχειρούµε, θα το πετύχουµε. Όπως πετύχαµε 

τόσα µέχρι σήµερα. Ήδη, ενισχύουµε διαρκώς 

το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό µας. Η Ελλάδα 

είναι η 4η χώρα παγκοσµίως που υποδέχθηκε 

την επόµενη γενιά στα προϊόντα θέρµανσης 

καπνού, το νέο IQOS ILUMA.

Συνεχίζουµε, παράλληλα, να συµπράττουµε για 

τα µεγάλα ζητήµατα των καιρών µας, µε 

µεγαλύτερο όλων την κλιµατική κρίση. Η πορεία 

µας αποδεικνύει ότι η επιχειρηµατική ανάπτυξη 

µπορεί να έχει βιώσιµο πρόσηµο. Η επέκταση της 

παραγωγής µας συνδέεται µε πράξεις για την 

αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος στον 

πλανήτη. Το 2021, πετύχαµε ουδέτερο ισοζύγιο 

διοξειδίου του άνθρακα στο εργοστάσιό µας, 

µετατρέποντάς το σε carbon neutral. Επιπλέον, 

δεσµευτήκαµε έως το 2025, να συνεχίσουµε µε 

ενέργειες που µειώνουν συνεχώς τις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα και, σταδιακά να 

περάσουµε στην εποχή του net positive, 

επιστρέφοντας στο περιβάλλον περισσότερα από 

όσα αφαιρούµε. 

Με τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανοίγουµε τον διάλογο µε όλα 

τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της εταιρείας για τις 

δράσεις και τους στόχους µας, και 

ενσωµατώνουµε τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, 

Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε όλο το φάσµα της 

λειτουργίας µας.

Με επιλογές που εξελίσσουν εµάς και τους 

γύρω µας, το ταξίδι µας συνεχίζεται. Με βήµατα 

σταθερά. Δηµόσια, Διάφανα και Δεσµευτικά. 

Γιατί στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, είµαστε οι 

πράξεις µας.

 

Πράξεις #prostokalytero, παντός καιρού.
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Περιδίνηση. Αν θα επιλέγαµε µία λέξη για να 

περιγράψουµε όσα βιώνουµε, τα τελευταία 

χρόνια, θα ήταν αυτή. Μία αέναη περιστροφή από 

τη µία πρόκληση στην άλλη. Αντιµετωπίζουµε µία 

σειρά αυξανόµενων προκλήσεων που λειτουργούν 

προσθετικά. Κρίση πανδηµική, γεωπολιτική, 

πληθωριστική, κλιµατική. Ενδεχοµένως να έχουµε 

κι άλλες προσθήκες στη λίστα. Αυτό, όµως, δεν 

χρειάζεται να µας πτοεί. Αντιθέτως. Όσο το 

άθροισµα µεγαλώνει, µεγαλώνει και η ανάγκη

να δηµιουργούµε ένα αντιστάθµισµα για να 

συνεχίσουµε.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αυτό το αντιστάθµισµα

είναι ο ισχυρός πυρήνας µας, ο οποίος ενισχύει  

σταθερά την αντοχή µας, µας επιτρέπει να 

κοιτάµε κατάµατα την κάθε δυσκολία και µας 

βοηθά να την ξεπερνάµε.

Πρώτο στοιχείο του είναι οι άνθρωποί µας. Με 

εκείνους ξεκινούν όλα. Ένα δυνατό ανθρώπινο 

δυναµικό στην παραγωγή, την επιστήµη και τη 

διοίκηση, εντός και εκτός του εργοστασίου µας. 

Ένα πολυδιάστατο οικοσύστηµα που επεκτείνεται 

σε όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι για τους οποίους 

δηµιουργούµε ένα εργασιακό περιβάλλον 

συµπερίληψης, στο οποίο χωρούν οι διαφορετικές 

ανάγκες τους και οι ξεχωριστές διαδροµές τους. 

Ένα περιβάλλον συµπερίληψης για τη γυναίκα, η 

οποία καταλαµβάνει το 41% των διοικητικών 

θέσεων ευθύνης στον οργανισµό µας, τον γονέα 

που, ανεξαρτήτως φύλου, έχει δικαίωµα σε 

γονική άδεια έως 18 εβδοµάδες εάν είναι βασικό 

άτοµο φροντίδας και έως 8 εβδοµάδες εάν είναι 

δευτερεύον, το σύνολο των εργαζοµένων µας, 

που, το 2021, συµµετείχαν σε 93.000 ώρες 

εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες.

Δεύτερο και εξίσου σηµαντικό κοµµάτι του 

πυρήνα µας είναι ο σκοπός µας, το γιατί µας.

Και το δικό µας γιατί δεν είναι ποτέ το προϊόν µας. 

Είναι η επιλογή µας να εξελισσόµαστε #prostoka-

lytero. Όταν αυτό το #prostokalytero κατέστησε 

αναγκαία την αλλαγή ακόµα και του προϊόντος 

µας – του συµβατικού τσιγάρου – το πράξαµε. Δεν 

γινόταν διαφορετικά. Αφήσαµε πίσω τη µεγάλη 

ιστορία µας ως καπνοβιοµηχανία και στραφήκαµε 

στην αποκλειστική παραγωγή θερµαινόµενων 

ράβδων καπνού. Ενώσαµε δυνάµεις για µια 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο, και επενδύσαµε πάνω 

από 500 εκατοµµύρια ευρώ για να το πετύχουµε. 

Δηµιουργήσαµε ένα από τα 2 κύρια κέντρα 

αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων 

νέας γενιάς της Philip Morris International 

παγκοσµίως. Δηµιουργήσαµε νέες θέσεις 

εργασίας – 185 µόνο το 2021, κατά 50% 

περισσότερες από όσες είχαµε δεσµευτεί αρχικά.

  

Και τρίτο, εξίσου, αναγκαίο κοµµάτι του πυρήνα 

µας είναι η σύνδεσή µας µε την κοινωνία, τη 

χώρα µας. Σταθερό σηµείο αναφοράς µας ήταν να 

δηµιουργούµε αξία πέρα από εµάς. Οι πράξεις µας 

θέλουµε να έχουν νόηµα και για τους γύρω µας.
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Η σηµαντική επένδυσή µας για ένα µέλλον 

χωρίς τσιγάρο ενίσχυσε την παραγωγική 

δυνατότητα της χώρας µας, ενδυνάµωσε τις 

εξαγωγές της και τοποθέτησε την Ελλάδα στο 

επίκεντρο αυτής της µεγάλης παγκόσµιας 

αλλαγής. Και αυτό σε περιόδους που υπήρχε 

ανάγκη για στήριξη της εθνικής οικονοµίας, για 

σύνθεση δυνάµεων απέναντι σε σύνθετα 

προβλήµατα. 

Όταν διαθέτεις, λοιπόν, αυτόν τον πυρήνα µε 

αυτά τα 3 ξεχωριστά στοιχεία, µπορείς να 

αντιµετωπίζεις κάθε συνθήκη µε ανθεκτικότητα. 

Λειτουργείς παντός καιρού.

Και συνεχίζουµε. Με απώτερο στόχο µας 

1.500.000 λιγότερους καπνιστές µέχρι το 2025. 

Όσο περίπλοκο και αν είναι το περιβάλλον που 

επιχειρούµε, θα το πετύχουµε. Όπως πετύχαµε 

τόσα µέχρι σήµερα. Ήδη, ενισχύουµε διαρκώς 

το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό µας. Η Ελλάδα 

είναι η 4η χώρα παγκοσµίως που υποδέχθηκε 

την επόµενη γενιά στα προϊόντα θέρµανσης 

καπνού, το νέο IQOS ILUMA.

Συνεχίζουµε, παράλληλα, να συµπράττουµε για 

τα µεγάλα ζητήµατα των καιρών µας, µε 

µεγαλύτερο όλων την κλιµατική κρίση. Η πορεία 

µας αποδεικνύει ότι η επιχειρηµατική ανάπτυξη 

µπορεί να έχει βιώσιµο πρόσηµο. Η επέκταση της 

παραγωγής µας συνδέεται µε πράξεις για την 

αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος στον 

πλανήτη. Το 2021, πετύχαµε ουδέτερο ισοζύγιο 

διοξειδίου του άνθρακα στο εργοστάσιό µας, 

µετατρέποντάς το σε carbon neutral. Επιπλέον, 

δεσµευτήκαµε έως το 2025, να συνεχίσουµε µε 

ενέργειες που µειώνουν συνεχώς τις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα και, σταδιακά να 

περάσουµε στην εποχή του net positive, 

επιστρέφοντας στο περιβάλλον περισσότερα από 

όσα αφαιρούµε. 

Με τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανοίγουµε τον διάλογο µε όλα 

τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της εταιρείας για τις 

δράσεις και τους στόχους µας, και 

ενσωµατώνουµε τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, 

Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε όλο το φάσµα της 

λειτουργίας µας.

Με επιλογές που εξελίσσουν εµάς και τους 

γύρω µας, το ταξίδι µας συνεχίζεται. Με βήµατα 

σταθερά. Δηµόσια, Διάφανα και Δεσµευτικά. 

Γιατί στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, είµαστε οι 

πράξεις µας.

 

Πράξεις #prostokalytero, παντός καιρού.
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Περιδίνηση. Αν θα επιλέγαµε µία λέξη για να 

περιγράψουµε όσα βιώνουµε, τα τελευταία 

χρόνια, θα ήταν αυτή. Μία αέναη περιστροφή από 

τη µία πρόκληση στην άλλη. Αντιµετωπίζουµε µία 

σειρά αυξανόµενων προκλήσεων που λειτουργούν 

προσθετικά. Κρίση πανδηµική, γεωπολιτική, 

πληθωριστική, κλιµατική. Ενδεχοµένως να έχουµε 

κι άλλες προσθήκες στη λίστα. Αυτό, όµως, δεν 

χρειάζεται να µας πτοεί. Αντιθέτως. Όσο το 

άθροισµα µεγαλώνει, µεγαλώνει και η ανάγκη

να δηµιουργούµε ένα αντιστάθµισµα για να 

συνεχίσουµε.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αυτό το αντιστάθµισµα

είναι ο ισχυρός πυρήνας µας, ο οποίος ενισχύει  

σταθερά την αντοχή µας, µας επιτρέπει να 

κοιτάµε κατάµατα την κάθε δυσκολία και µας 

βοηθά να την ξεπερνάµε.

Πρώτο στοιχείο του είναι οι άνθρωποί µας. Με 

εκείνους ξεκινούν όλα. Ένα δυνατό ανθρώπινο 

δυναµικό στην παραγωγή, την επιστήµη και τη 

διοίκηση, εντός και εκτός του εργοστασίου µας. 

Ένα πολυδιάστατο οικοσύστηµα που επεκτείνεται 

σε όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι για τους οποίους 

δηµιουργούµε ένα εργασιακό περιβάλλον 

συµπερίληψης, στο οποίο χωρούν οι διαφορετικές 

ανάγκες τους και οι ξεχωριστές διαδροµές τους. 

Ένα περιβάλλον συµπερίληψης για τη γυναίκα, η 

οποία καταλαµβάνει το 41% των διοικητικών 

θέσεων ευθύνης στον οργανισµό µας, τον γονέα 

που, ανεξαρτήτως φύλου, έχει δικαίωµα σε 

γονική άδεια έως 18 εβδοµάδες εάν είναι βασικό 

άτοµο φροντίδας και έως 8 εβδοµάδες εάν είναι 

δευτερεύον, το σύνολο των εργαζοµένων µας, 

που, το 2021, συµµετείχαν σε 93.000 ώρες 

εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες.

Δεύτερο και εξίσου σηµαντικό κοµµάτι του 

πυρήνα µας είναι ο σκοπός µας, το γιατί µας.

Και το δικό µας γιατί δεν είναι ποτέ το προϊόν µας. 

Είναι η επιλογή µας να εξελισσόµαστε #prostoka-

lytero. Όταν αυτό το #prostokalytero κατέστησε 

αναγκαία την αλλαγή ακόµα και του προϊόντος 

µας – του συµβατικού τσιγάρου – το πράξαµε. Δεν 

γινόταν διαφορετικά. Αφήσαµε πίσω τη µεγάλη 

ιστορία µας ως καπνοβιοµηχανία και στραφήκαµε 

στην αποκλειστική παραγωγή θερµαινόµενων 

ράβδων καπνού. Ενώσαµε δυνάµεις για µια 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο, και επενδύσαµε πάνω 

από 500 εκατοµµύρια ευρώ για να το πετύχουµε. 

Δηµιουργήσαµε ένα από τα 2 κύρια κέντρα 

αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων 

νέας γενιάς της Philip Morris International 

παγκοσµίως. Δηµιουργήσαµε νέες θέσεις 

εργασίας – 185 µόνο το 2021, κατά 50% 

περισσότερες από όσες είχαµε δεσµευτεί αρχικά.

  

Και τρίτο, εξίσου, αναγκαίο κοµµάτι του πυρήνα 

µας είναι η σύνδεσή µας µε την κοινωνία, τη 

χώρα µας. Σταθερό σηµείο αναφοράς µας ήταν να 

δηµιουργούµε αξία πέρα από εµάς. Οι πράξεις µας 

θέλουµε να έχουν νόηµα και για τους γύρω µας.

Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου GRI 2-22

Πράξεις #prostokalytero για ένα βιώσιµο 
επιχειρείν παντός καιρού.
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Η σηµαντική επένδυσή µας για ένα µέλλον 

χωρίς τσιγάρο ενίσχυσε την παραγωγική 

δυνατότητα της χώρας µας, ενδυνάµωσε τις 

εξαγωγές της και τοποθέτησε την Ελλάδα στο 

επίκεντρο αυτής της µεγάλης παγκόσµιας 

αλλαγής. Και αυτό σε περιόδους που υπήρχε 

ανάγκη για στήριξη της εθνικής οικονοµίας, για 

σύνθεση δυνάµεων απέναντι σε σύνθετα 

προβλήµατα. 

Όταν διαθέτεις, λοιπόν, αυτόν τον πυρήνα µε 

αυτά τα 3 ξεχωριστά στοιχεία, µπορείς να 

αντιµετωπίζεις κάθε συνθήκη µε ανθεκτικότητα. 

Λειτουργείς παντός καιρού.

Και συνεχίζουµε. Με απώτερο στόχο µας 

1.500.000 λιγότερους καπνιστές µέχρι το 2025. 

Όσο περίπλοκο και αν είναι το περιβάλλον που 

επιχειρούµε, θα το πετύχουµε. Όπως πετύχαµε 

τόσα µέχρι σήµερα. Ήδη, ενισχύουµε διαρκώς 

το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό µας. Η Ελλάδα 

είναι η 4η χώρα παγκοσµίως που υποδέχθηκε 

την επόµενη γενιά στα προϊόντα θέρµανσης 

καπνού, το νέο IQOS ILUMA.

Συνεχίζουµε, παράλληλα, να συµπράττουµε για 

τα µεγάλα ζητήµατα των καιρών µας, µε 

µεγαλύτερο όλων την κλιµατική κρίση. Η πορεία 

µας αποδεικνύει ότι η επιχειρηµατική ανάπτυξη 

µπορεί να έχει βιώσιµο πρόσηµο. Η επέκταση της 

παραγωγής µας συνδέεται µε πράξεις για την 

αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος στον 

πλανήτη. Το 2021, πετύχαµε ουδέτερο ισοζύγιο 

διοξειδίου του άνθρακα στο εργοστάσιό µας, 

µετατρέποντάς το σε carbon neutral. Επιπλέον, 

δεσµευτήκαµε έως το 2025, να συνεχίσουµε µε 

ενέργειες που µειώνουν συνεχώς τις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα και, σταδιακά να 

περάσουµε στην εποχή του net positive, 

επιστρέφοντας στο περιβάλλον περισσότερα από 

όσα αφαιρούµε. 

Με τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανοίγουµε τον διάλογο µε όλα 

τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της εταιρείας για τις 

δράσεις και τους στόχους µας, και 

ενσωµατώνουµε τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, 

Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε όλο το φάσµα της 

λειτουργίας µας.

Με επιλογές που εξελίσσουν εµάς και τους 

γύρω µας, το ταξίδι µας συνεχίζεται. Με βήµατα 

σταθερά. Δηµόσια, Διάφανα και Δεσµευτικά. 

Γιατί στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, είµαστε οι 

πράξεις µας.

 

Πράξεις #prostokalytero, παντός καιρού.
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Περιδίνηση. Αν θα επιλέγαµε µία λέξη για να 

περιγράψουµε όσα βιώνουµε, τα τελευταία 

χρόνια, θα ήταν αυτή. Μία αέναη περιστροφή από 

τη µία πρόκληση στην άλλη. Αντιµετωπίζουµε µία 

σειρά αυξανόµενων προκλήσεων που λειτουργούν 

προσθετικά. Κρίση πανδηµική, γεωπολιτική, 

πληθωριστική, κλιµατική. Ενδεχοµένως να έχουµε 

κι άλλες προσθήκες στη λίστα. Αυτό, όµως, δεν 

χρειάζεται να µας πτοεί. Αντιθέτως. Όσο το 

άθροισµα µεγαλώνει, µεγαλώνει και η ανάγκη

να δηµιουργούµε ένα αντιστάθµισµα για να 

συνεχίσουµε.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αυτό το αντιστάθµισµα

είναι ο ισχυρός πυρήνας µας, ο οποίος ενισχύει  

σταθερά την αντοχή µας, µας επιτρέπει να 

κοιτάµε κατάµατα την κάθε δυσκολία και µας 

βοηθά να την ξεπερνάµε.

Πρώτο στοιχείο του είναι οι άνθρωποί µας. Με 

εκείνους ξεκινούν όλα. Ένα δυνατό ανθρώπινο 

δυναµικό στην παραγωγή, την επιστήµη και τη 

διοίκηση, εντός και εκτός του εργοστασίου µας. 

Ένα πολυδιάστατο οικοσύστηµα που επεκτείνεται 

σε όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι για τους οποίους 

δηµιουργούµε ένα εργασιακό περιβάλλον 

συµπερίληψης, στο οποίο χωρούν οι διαφορετικές 

ανάγκες τους και οι ξεχωριστές διαδροµές τους. 

Ένα περιβάλλον συµπερίληψης για τη γυναίκα, η 

οποία καταλαµβάνει το 41% των διοικητικών 

θέσεων ευθύνης στον οργανισµό µας, τον γονέα 

που, ανεξαρτήτως φύλου, έχει δικαίωµα σε 

γονική άδεια έως 18 εβδοµάδες εάν είναι βασικό 

άτοµο φροντίδας και έως 8 εβδοµάδες εάν είναι 

δευτερεύον, το σύνολο των εργαζοµένων µας, 

που, το 2021, συµµετείχαν σε 93.000 ώρες 

εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες.

Δεύτερο και εξίσου σηµαντικό κοµµάτι του 

πυρήνα µας είναι ο σκοπός µας, το γιατί µας.

Και το δικό µας γιατί δεν είναι ποτέ το προϊόν µας. 

Είναι η επιλογή µας να εξελισσόµαστε #prostoka-

lytero. Όταν αυτό το #prostokalytero κατέστησε 

αναγκαία την αλλαγή ακόµα και του προϊόντος 

µας – του συµβατικού τσιγάρου – το πράξαµε. Δεν 

γινόταν διαφορετικά. Αφήσαµε πίσω τη µεγάλη 

ιστορία µας ως καπνοβιοµηχανία και στραφήκαµε 

στην αποκλειστική παραγωγή θερµαινόµενων 

ράβδων καπνού. Ενώσαµε δυνάµεις για µια 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο, και επενδύσαµε πάνω 

από 500 εκατοµµύρια ευρώ για να το πετύχουµε. 

Δηµιουργήσαµε ένα από τα 2 κύρια κέντρα 

αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων 

νέας γενιάς της Philip Morris International 

παγκοσµίως. Δηµιουργήσαµε νέες θέσεις 

εργασίας – 185 µόνο το 2021, κατά 50% 

περισσότερες από όσες είχαµε δεσµευτεί αρχικά.

  

Και τρίτο, εξίσου, αναγκαίο κοµµάτι του πυρήνα 

µας είναι η σύνδεσή µας µε την κοινωνία, τη 

χώρα µας. Σταθερό σηµείο αναφοράς µας ήταν να 

δηµιουργούµε αξία πέρα από εµάς. Οι πράξεις µας 

θέλουµε να έχουν νόηµα και για τους γύρω µας.



Η σηµαντική επένδυσή µας για ένα µέλλον 

χωρίς τσιγάρο ενίσχυσε την παραγωγική 

δυνατότητα της χώρας µας, ενδυνάµωσε τις 

εξαγωγές της και τοποθέτησε την Ελλάδα στο 

επίκεντρο αυτής της µεγάλης παγκόσµιας 

αλλαγής. Και αυτό σε περιόδους που υπήρχε 

ανάγκη για στήριξη της εθνικής οικονοµίας, για 

σύνθεση δυνάµεων απέναντι σε σύνθετα 

προβλήµατα. 

Όταν διαθέτεις, λοιπόν, αυτόν τον πυρήνα µε 

αυτά τα 3 ξεχωριστά στοιχεία, µπορείς να 

αντιµετωπίζεις κάθε συνθήκη µε ανθεκτικότητα. 

Λειτουργείς παντός καιρού.

Και συνεχίζουµε. Με απώτερο στόχο µας 

1.500.000 λιγότερους καπνιστές µέχρι το 2025. 

Όσο περίπλοκο και αν είναι το περιβάλλον που 

επιχειρούµε, θα το πετύχουµε. Όπως πετύχαµε 

τόσα µέχρι σήµερα. Ήδη, ενισχύουµε διαρκώς 

το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό µας. Η Ελλάδα 

είναι η 4η χώρα παγκοσµίως που υποδέχθηκε 

την επόµενη γενιά στα προϊόντα θέρµανσης 

καπνού, το νέο IQOS ILUMA.

Συνεχίζουµε, παράλληλα, να συµπράττουµε για 

τα µεγάλα ζητήµατα των καιρών µας, µε 

µεγαλύτερο όλων την κλιµατική κρίση. Η πορεία 

µας αποδεικνύει ότι η επιχειρηµατική ανάπτυξη 

µπορεί να έχει βιώσιµο πρόσηµο. Η επέκταση της 

παραγωγής µας συνδέεται µε πράξεις για την 

αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος στον 

πλανήτη. Το 2021, πετύχαµε ουδέτερο ισοζύγιο 

διοξειδίου του άνθρακα στο εργοστάσιό µας, 

µετατρέποντάς το σε carbon neutral. Επιπλέον, 

δεσµευτήκαµε έως το 2025, να συνεχίσουµε µε 

ενέργειες που µειώνουν συνεχώς τις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα και, σταδιακά να 

περάσουµε στην εποχή του net positive, 

επιστρέφοντας στο περιβάλλον περισσότερα από 

όσα αφαιρούµε. 

Με τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανοίγουµε τον διάλογο µε όλα 

τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της εταιρείας για τις 

δράσεις και τους στόχους µας, και 

ενσωµατώνουµε τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, 

Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε όλο το φάσµα της 

λειτουργίας µας.

Με επιλογές που εξελίσσουν εµάς και τους 

γύρω µας, το ταξίδι µας συνεχίζεται. Με βήµατα 

σταθερά. Δηµόσια, Διάφανα και Δεσµευτικά. 

Γιατί στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, είµαστε οι 

πράξεις µας.

 

Πράξεις #prostokalytero, παντός καιρού.
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Περιδίνηση. Αν θα επιλέγαµε µία λέξη για να 

περιγράψουµε όσα βιώνουµε, τα τελευταία 

χρόνια, θα ήταν αυτή. Μία αέναη περιστροφή από 

τη µία πρόκληση στην άλλη. Αντιµετωπίζουµε µία 

σειρά αυξανόµενων προκλήσεων που λειτουργούν 

προσθετικά. Κρίση πανδηµική, γεωπολιτική, 

πληθωριστική, κλιµατική. Ενδεχοµένως να έχουµε 

κι άλλες προσθήκες στη λίστα. Αυτό, όµως, δεν 

χρειάζεται να µας πτοεί. Αντιθέτως. Όσο το 

άθροισµα µεγαλώνει, µεγαλώνει και η ανάγκη

να δηµιουργούµε ένα αντιστάθµισµα για να 

συνεχίσουµε.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αυτό το αντιστάθµισµα

είναι ο ισχυρός πυρήνας µας, ο οποίος ενισχύει  

σταθερά την αντοχή µας, µας επιτρέπει να 

κοιτάµε κατάµατα την κάθε δυσκολία και µας 

βοηθά να την ξεπερνάµε.

Πρώτο στοιχείο του είναι οι άνθρωποί µας. Με 

εκείνους ξεκινούν όλα. Ένα δυνατό ανθρώπινο 

δυναµικό στην παραγωγή, την επιστήµη και τη 

διοίκηση, εντός και εκτός του εργοστασίου µας. 

Ένα πολυδιάστατο οικοσύστηµα που επεκτείνεται 

σε όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι για τους οποίους 

δηµιουργούµε ένα εργασιακό περιβάλλον 

συµπερίληψης, στο οποίο χωρούν οι διαφορετικές 

ανάγκες τους και οι ξεχωριστές διαδροµές τους. 

Ένα περιβάλλον συµπερίληψης για τη γυναίκα, η 

οποία καταλαµβάνει το 41% των διοικητικών 

θέσεων ευθύνης στον οργανισµό µας, τον γονέα 

που, ανεξαρτήτως φύλου, έχει δικαίωµα σε 

γονική άδεια έως 18 εβδοµάδες εάν είναι βασικό 

άτοµο φροντίδας και έως 8 εβδοµάδες εάν είναι 

δευτερεύον, το σύνολο των εργαζοµένων µας, 

που, το 2021, συµµετείχαν σε 93.000 ώρες 

εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες.

Δεύτερο και εξίσου σηµαντικό κοµµάτι του 

πυρήνα µας είναι ο σκοπός µας, το γιατί µας.

Και το δικό µας γιατί δεν είναι ποτέ το προϊόν µας. 

Είναι η επιλογή µας να εξελισσόµαστε #prostoka-

lytero. Όταν αυτό το #prostokalytero κατέστησε 

αναγκαία την αλλαγή ακόµα και του προϊόντος 

µας – του συµβατικού τσιγάρου – το πράξαµε. Δεν 

γινόταν διαφορετικά. Αφήσαµε πίσω τη µεγάλη 

ιστορία µας ως καπνοβιοµηχανία και στραφήκαµε 

στην αποκλειστική παραγωγή θερµαινόµενων 

ράβδων καπνού. Ενώσαµε δυνάµεις για µια 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο, και επενδύσαµε πάνω 

από 500 εκατοµµύρια ευρώ για να το πετύχουµε. 

Δηµιουργήσαµε ένα από τα 2 κύρια κέντρα 

αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων 

νέας γενιάς της Philip Morris International 

παγκοσµίως. Δηµιουργήσαµε νέες θέσεις 

εργασίας – 185 µόνο το 2021, κατά 50% 

περισσότερες από όσες είχαµε δεσµευτεί αρχικά.

  

Και τρίτο, εξίσου, αναγκαίο κοµµάτι του πυρήνα 

µας είναι η σύνδεσή µας µε την κοινωνία, τη 

χώρα µας. Σταθερό σηµείο αναφοράς µας ήταν να 

δηµιουργούµε αξία πέρα από εµάς. Οι πράξεις µας 

θέλουµε να έχουν νόηµα και για τους γύρω µας.

Σχετικά με την Έκθεση

Η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης 2021 

καλύπτει την περίοδο από 01.01.2021 έως 

31.12.2021 και αποτελεί την 2η Ενιαία 

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ (στο εξής ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ),

η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η προηγούµενη Έκθεση που αφορούσε στην 

περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 

δηµοσιεύθηκε στις 20.12.2021. 

Πεδίο και εύρος

Η Έκθεση αναφέρεται στις δραστηριότητες 

της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην Ελλάδα, 

και συγκεκριµένα στα γραφεία της εταιρείας 

και τη βιοµηχανική µονάδα που βρίσκεται 

στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δεν περιλαµβάνει 

στα στοιχεία τις εργασίες σε Βουλγαρία, 

Κροατία, Ρουµανία, Σλοβενία, καθώς και 

Μάλτα και Κύπρο όπου η εταιρεία έχει την 

εµπορική διαχείριση. 

Καθορισµός περιεχοµένου

Η Έκθεση παρουσιάζει το πλάνο βιώσιµης 

ανάπτυξης που εφαρµόζει η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και 

απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Η παρούσα Έκθεση έχει συνταχθεί σύµφωνα 

(«In Accordance») µε τις Κατευθυντήριες 

Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των 

νέων προτύπων GRI Universal Standards 

(GRI 1, GRI 2, GRI 3) και GRI Topic Stand-

ards, µε στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

και προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών, 

καθώς και να αναδείξει τη συµβολή της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε θέµατα βιώσιµης 

ανάπτυξης. Για τον προσδιορισµό του 

περιεχοµένου της Έκθεσης, η εταιρεία 

διεξήγαγε το 2020 ανάλυση ουσιαστικότητας 

– σύµφωνα µε τα πρότυπα GRI – και τα 

ουσιαστικά θέµατα που προέκυψαν, 

αναλύονται στην παρούσα Έκθεση, ενώ 

ελήφθησαν υπόψη οι αρχές του προτύπου 

ΑΑ1000ΑΡ(2018), το οποίο διασφαλίζεται 

µε το ΑΑ1000ASv.3. 

Πηγές δεδοµένων

Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που παρου- 

σιάζονται στην Έκθεση, έχουν συλλεχθεί και 

υπολογιστεί από τα αρµόδια τµήµατα της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε την υποστήριξη µηχανο- 

γραφικών συστηµάτων, εφαρµογών, αρχείων 

και θεσµοθετηµένων/καθιερωµένων 

διαδικασιών.

Ανεξάρτητη διασφάλιση

Η Έκθεση υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση 

από ανεξάρτητο φορέα, και συγκεκριµένα τον 

Οργανισµό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και 

Εκπαίδευσης  TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., 

ώστε να επιβεβαιωθεί η σύνταξη της Έκθεσης 

σε συµφωνία («In Accordance») µε τις 

Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των 

GRI Universal Standards 2021, η κάλυψη 

συγκεκριµένων δηµοσιοποιήσεων (δεικτών) 

από τα GRI Topic Standards, και η εναρµόνι- 

ση µε το πρότυπο ΑΑ1000ΑΡ(2018), το 

οποίο διασφαλίζεται µε το ΑΑ1000ASv.3.

H Έκθεση Ανεξάρτητου Εξωτερικού Ελέγχου 

είναι διαθέσιµη στις σελίδες 105-108 της 

παρούσας Έκθεσης.

GRI 2-1, GRI 2-2, GRI 2-3, GRI 2-5 
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Πείτε μας τη γνώμη σας

Η γνώµη σας είναι πολύ σηµαντική για εµάς.

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας ή/και ενδεχόµενα ερωτήµατα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

Μαρία Δηµοπούλου  |  Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας

Τηλ.: 210 4193000

Email: maria.dimopoulou@pmi.com 

Εταιρική ιστοσελίδα: www.papastratosmazi.gr 

GRI 2-3
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Σημαντικά θέματα 2021

E S G

Ουδέτερο Ισοζύγιο άμεσων
& έμμεσων εκπομπών αερίων
φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ)
για το εργοστάσιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

100% κάλυψη της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώθηκε από
Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ.

100% αντικατάσταση στόλου
εταιρικών αυτοκινήτων στελεχών από
plug-in υβριδικά οχήματα, με μείωση
κατά 65% της κατανάλωσης καυσίμων
και 67% των εκπομπών ΑΦΘ.

0% των αποβλήτων που παράχθηκαν στο
εργοστάσιο κατέληξε στη χωματερή.

118.206 m3 συνολική κατανάλωση νερού,
6% μείωση από το 2020.

Εφαρμογή προγραμμάτων «Κατάργησης
Πλαστικών μιας Χρήσης & Ανακύκλωσης»
στις εγκαταστάσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

71 χώρες όπου είναι 
διαθέσιμο το IQOS.

15.300.000
ενήλικες καπνιστές έχουν κάνει
την αλλαγή σε IQOS.

88%  των εμπορικών δαπανών
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αφορούσε στην
προώθηση και πώληση εναλλακτικών
προϊόντων καπνού.  

65% των καθαρών εσόδων της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από τα εναλλακτικά
προϊόντα καπνού.

€870.185 οικονομική στήριξη
δράσεων για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης και την ενδυνάμωση
της γυναίκας.

93.000 ώρες εκπαίδευσης
των ανθρώπων μας σε νέες
τεχνολογίες.

185 νέες θέσεις εργασίας,
50% περισσότερες από την
αρχική μας δέσμευση.

9 εβδομάδες
επιπλέον παροχή γονικής άδειας.

Πιστοποίηση Equal Salary
που διασφαλίζει ίσες αμοιβές και
ευκαιρίες, για άνδρες & γυναίκες.

41% των υψηλόβαθμων
διοικητικών θέσεων καλύπτονται
από γυναίκες.

82,6% της παραγωγής
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εξήχθη
σε αγορές του εξωτερικού.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με την ΑΑΔΕ και ανανέωση της
συμφωνίας συνεργασίας με το
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
για την αντιμετώπιση του
παράνομου εμπορίου καπνού.

1.586 προμηθευτές

το 90% των οποίων είναι στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα αναγεννητικής καλλιέργειας
«Νέα Γη», μια βιώσιμη εναλλακτική
των καπνοκαλλιεργητών, μέσω της
μετάβασής τους στη στέβια.

€1.000.000.000 
συνεισφορές στα κρατικά ταμεία, 
ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% των 
εσόδων του τακτικού 
προϋπολογισμού του 2021.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.770 διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της PMI, για τις

"smoke-free" τεχνολογίες.
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Στον απόηχο της 27ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το 

κλίµα, βρισκόµαστε για άλλη µία φορά αντιµέτωποι 

µε τις πράξεις µας. Οι βαθύτεροι γνώστες µιλούν 

για δεδοµένη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας 

πάνω από 2,7°C, αφήνοντας πίσω µε ιδιαίτερη 

δυσκολία τον “αδιαπραγµάτευτο” στόχο του 1,5 

βαθµού της Συµφωνίας των Παρισίων. Κάποιοι 

άλλοι αναφέρονται στα πρώτα βήµατα κλιµατικής 

δικαιοσύνης, καθώς αναγνωρίστηκε η ανάγκη 

δηµιουργίας ενός µηχανισµού για την οικονοµική 

ενίσχυση των πιο ευάλωτων χωρών που, παρότι 

επηρεάζουν ελάχιστα αυτήν την παγκόσµια κρίση, 

καλούνται να διαχειριστούν τα µέγιστα όσων 

προκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, µία σύντοµη 

ανάγνωση των δεδοµένων αρκεί για να 

κατανοήσουµε ότι η επόµενη ηµέρα µας βρίσκεται 

υπό καθεστώς αυξανόµενης κρίσης και ότι όλοι 

µετριόµαστε µε τις πράξεις µας, στο εδώ και το 

τώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λόγια. Υπάρχει 

µόνο χώρος για πράξεις. Και σε ό,τι αφορά τον 

επιχειρηµατικό τοµέα, πράξεις επιχειρηµατικής 

ακεραιότητας για όσα και όσους επηρεάζουµε. 

Τι σηµαίνει, όµως, αυτό µε απλά λόγια; Τι σηµαίνει 

επιχειρώ µε ακεραιότητα; Επιχειρώ βιώσιµα; 

Σηµαίνει επιλέγω να “µπορώ”. Να “µπορώ” ακόµα 

και στη δυσκολία µου – γιατί ναι, έχω δικαίωµα στη 

δυσκολία. Να “µπορώ” όταν µπροστά µου 

ορθώνονται αδιέξοδα, όταν έχω να διαχειριστώ 

αντίρροπες δυνάµεις. Κάθε “δεν µπορώ” που 

ξεπερνάµε είναι µία νίκη µε τον εαυτό µας.

Η Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης που 

δηµοσιεύουµε για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτό 

µετρά. Πόσα επιλέξαµε να “µπορέσουµε”. Πόσα 

“δεν µπορώ” ξεπεράσαµε, διαψεύσαµε ή αποµυθο- 

ποιήσαµε. Πόσες δυνάµεις καταφέραµε να πολλα- 

πλασιάσουµε στο συν της συνένωσης. Η Eνιαία  

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι σηµαντική, 

καταρχάς, για εµάς. Ναι, για εµάς. Για να 

γνωρίζουµε πόσα µέτρα διανύσαµε µε αφετηρία 

όσα δεσµευτήκαµε. Για να δούµε πόσες πράξεις 

µας ήταν τελικά #prostokalytero, και πόσες έχουµε 

ακόµα µπροστά µας, προς το επόµενο καλύτερο. 

Αυτό το καλύτερο που δίνει συνεχή ώθηση σε κάθε 

βήµα µας, µικρό ή µεγάλο. 

Αυτή η Έκθεση βάζει ίσα στη ζυγαριά το οικονοµικό 

αποτύπωµα της επιχειρηµατικής δράσης µας µε το 

περιβαλλοντικό – κοινωνικό – και λειτουργικό 

αποτύπωµά µας. Τοποθετεί σε ισότιµη βάση το τι 

πετύχαµε µε το πώς το πετύχαµε. Μας βοηθά να 

κατανοήσουµε τη δύναµη κάθε επιχειρηµατικής 

απόφασής µας για όσους και όσα µάς είναι 

σηµαντικά, να αντιληφθούµε τον εαυτό µας 

παράλληλα ως επαγγελµατίες και ως πολίτες, ως 

marketeers, πωλητές, οικονοµικοί αναλυτές - µέλη 

µίας επιχείρησης, και ως µανάδες, πατεράδες, 

singles, λάτρεις της φύσης ή του ευ ζην – µέλη της 

κοινωνίας.

Και παρότι έχουµε ακόµα πολλά µπροστά µας – είτε 

γιατί µας το επιβάλουν οι σηµερινές συνθήκες είτε 

γιατί συνεχίζουµε µε δική µας πρωτοβουλία – στη 

διαδροµή µας “µπορέσαµε” ήδη κάποια σηµαντικά 

βήµατα. Αφήσαµε αρκετά πίσω µας για να 
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προχωρήσουµε µε ανάστηµα ακεραιότητας 

µπροστά, χωρίς τσιγάρο. Ένα µεγάλο “µπορώ 

χωρίς τσιγάρο” µιας ιστορικής καπνοβιοµηχανίας 

που παρήγαγε για πάνω από οκτώ δεκαετίες 

τσιγάρα. Και συνεχίσαµε µε όχηµά µας αυτό το 

σηµαντικό “µπορώ”. Προχωρήσαµε στην 

παραγωγή καλύτερων εναλλακτικών, 

καινοτόµων προϊόντων για τους ενήλικους 

καπνιστές. Επεκτείναµε την παραγωγική 

δραστηριότητά µας στην Ελλάδα για τους 

ανθρώπους µας και τη χώρα µας. Μετατρέψαµε 

το εργοστάσιό µας σε εργοστάσιο µε ουδέτερο 

ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα. Τοποθετήσαµε 

γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και δηµιουργήσαµε 

αξία για τις γυναίκες στην κοινωνία συνολικά. 

Κατανοήσαµε τις πολυδιάστατες ανάγκες των 

ανθρώπων µας ισότιµα και τους στηρίξαµε 

επιπλέον όσων ορίζει η νοµοθεσία. Υλοποιήσαµε 

δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ενώσαµε και συνεχίζουµε να ενώνουµε δυνάµεις 

µε την Πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών και τον 

επιχειρηµατικό κόσµο. 

Μέσα από τη δεύτερη Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης 

Ανάπτυξης παρουσιάζουµε και φέτος όσα πράξαµε 

σε όλο το φάσµα του επιχειρηµατικού 

οικοσυστήµατός µας. Και, χάρη σε αυτή, 

αποτυπώνουµε τα αποτελέσµατα της δικής µας 

διαδροµής #prostokalytero, που µας έµαθε ότι εκεί 

που πιστεύουµε ότι “δεν µπορούµε”, εκεί ξεκινούν 

όλα. Στα όσα “δεν µπορώ” µπορέσαµε. Mε 

αποθέµατα δύναµης για εµάς, τα παιδιά µας, τους 

γύρω µας. Με όσα επιλέγουµε και πράττουµε τώρα, 

για το παρόν και το µέλλον µας. 
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Η Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης που 

δηµοσιεύουµε για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτό 

µετρά. Πόσα επιλέξαµε να “µπορέσουµε”. Πόσα 

“δεν µπορώ” ξεπεράσαµε, διαψεύσαµε ή αποµυθο- 

ποιήσαµε. Πόσες δυνάµεις καταφέραµε να πολλα- 

πλασιάσουµε στο συν της συνένωσης. Η Eνιαία  

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι σηµαντική, 

καταρχάς, για εµάς. Ναι, για εµάς. Για να 

γνωρίζουµε πόσα µέτρα διανύσαµε µε αφετηρία 

όσα δεσµευτήκαµε. Για να δούµε πόσες πράξεις 

µας ήταν τελικά #prostokalytero, και πόσες έχουµε 

ακόµα µπροστά µας, προς το επόµενο καλύτερο. 

Αυτό το καλύτερο που δίνει συνεχή ώθηση σε κάθε 

βήµα µας, µικρό ή µεγάλο. 

Αυτή η Έκθεση βάζει ίσα στη ζυγαριά το οικονοµικό 

αποτύπωµα της επιχειρηµατικής δράσης µας µε το 

περιβαλλοντικό – κοινωνικό – και λειτουργικό 

αποτύπωµά µας. Τοποθετεί σε ισότιµη βάση το τι 

πετύχαµε µε το πώς το πετύχαµε. Μας βοηθά να 

κατανοήσουµε τη δύναµη κάθε επιχειρηµατικής 

απόφασής µας για όσους και όσα µάς είναι 

σηµαντικά, να αντιληφθούµε τον εαυτό µας 
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singles, λάτρεις της φύσης ή του ευ ζην – µέλη της 
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Και παρότι έχουµε ακόµα πολλά µπροστά µας – είτε 

γιατί µας το επιβάλουν οι σηµερινές συνθήκες είτε 

γιατί συνεχίζουµε µε δική µας πρωτοβουλία – στη 

διαδροµή µας “µπορέσαµε” ήδη κάποια σηµαντικά 

βήµατα. Αφήσαµε αρκετά πίσω µας για να 

Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας Επικοινωνίας

Επιχειρώ µε ακεραιότητα σηµαίνει
επιλέγω να “µπορώ”.
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κατανοήσουµε ότι η επόµενη ηµέρα µας βρίσκεται 

υπό καθεστώς αυξανόµενης κρίσης και ότι όλοι 

µετριόµαστε µε τις πράξεις µας, στο εδώ και το 

τώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λόγια. Υπάρχει 

µόνο χώρος για πράξεις. Και σε ό,τι αφορά τον 

επιχειρηµατικό τοµέα, πράξεις επιχειρηµατικής 

ακεραιότητας για όσα και όσους επηρεάζουµε. 

Τι σηµαίνει, όµως, αυτό µε απλά λόγια; Τι σηµαίνει 

επιχειρώ µε ακεραιότητα; Επιχειρώ βιώσιµα; 

Σηµαίνει επιλέγω να “µπορώ”. Να “µπορώ” ακόµα 

και στη δυσκολία µου – γιατί ναι, έχω δικαίωµα στη 

δυσκολία. Να “µπορώ” όταν µπροστά µου 

ορθώνονται αδιέξοδα, όταν έχω να διαχειριστώ 

αντίρροπες δυνάµεις. Κάθε “δεν µπορώ” που 

ξεπερνάµε είναι µία νίκη µε τον εαυτό µας.

Η Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης που 

δηµοσιεύουµε για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτό 

µετρά. Πόσα επιλέξαµε να “µπορέσουµε”. Πόσα 

“δεν µπορώ” ξεπεράσαµε, διαψεύσαµε ή αποµυθο- 

ποιήσαµε. Πόσες δυνάµεις καταφέραµε να πολλα- 

πλασιάσουµε στο συν της συνένωσης. Η Eνιαία  

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι σηµαντική, 

καταρχάς, για εµάς. Ναι, για εµάς. Για να 

γνωρίζουµε πόσα µέτρα διανύσαµε µε αφετηρία 

όσα δεσµευτήκαµε. Για να δούµε πόσες πράξεις 

µας ήταν τελικά #prostokalytero, και πόσες έχουµε 

ακόµα µπροστά µας, προς το επόµενο καλύτερο. 

Αυτό το καλύτερο που δίνει συνεχή ώθηση σε κάθε 

βήµα µας, µικρό ή µεγάλο. 

Αυτή η Έκθεση βάζει ίσα στη ζυγαριά το οικονοµικό 

αποτύπωµα της επιχειρηµατικής δράσης µας µε το 

περιβαλλοντικό – κοινωνικό – και λειτουργικό 

αποτύπωµά µας. Τοποθετεί σε ισότιµη βάση το τι 

πετύχαµε µε το πώς το πετύχαµε. Μας βοηθά να 

κατανοήσουµε τη δύναµη κάθε επιχειρηµατικής 

απόφασής µας για όσους και όσα µάς είναι 

σηµαντικά, να αντιληφθούµε τον εαυτό µας 

παράλληλα ως επαγγελµατίες και ως πολίτες, ως 

marketeers, πωλητές, οικονοµικοί αναλυτές - µέλη 

µίας επιχείρησης, και ως µανάδες, πατεράδες, 

singles, λάτρεις της φύσης ή του ευ ζην – µέλη της 

κοινωνίας.

Και παρότι έχουµε ακόµα πολλά µπροστά µας – είτε 

γιατί µας το επιβάλουν οι σηµερινές συνθήκες είτε 

γιατί συνεχίζουµε µε δική µας πρωτοβουλία – στη 

διαδροµή µας “µπορέσαµε” ήδη κάποια σηµαντικά 

βήµατα. Αφήσαµε αρκετά πίσω µας για να 
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προχωρήσουµε µε ανάστηµα ακεραιότητας 

µπροστά, χωρίς τσιγάρο. Ένα µεγάλο “µπορώ 

χωρίς τσιγάρο” µιας ιστορικής καπνοβιοµηχανίας 

που παρήγαγε για πάνω από οκτώ δεκαετίες 

τσιγάρα. Και συνεχίσαµε µε όχηµά µας αυτό το 

σηµαντικό “µπορώ”. Προχωρήσαµε στην 

παραγωγή καλύτερων εναλλακτικών, 

καινοτόµων προϊόντων για τους ενήλικους 

καπνιστές. Επεκτείναµε την παραγωγική 

δραστηριότητά µας στην Ελλάδα για τους 

ανθρώπους µας και τη χώρα µας. Μετατρέψαµε 

το εργοστάσιό µας σε εργοστάσιο µε ουδέτερο 

ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα. Τοποθετήσαµε 

γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και δηµιουργήσαµε 

αξία για τις γυναίκες στην κοινωνία συνολικά. 

Κατανοήσαµε τις πολυδιάστατες ανάγκες των 

ανθρώπων µας ισότιµα και τους στηρίξαµε 

επιπλέον όσων ορίζει η νοµοθεσία. Υλοποιήσαµε 

δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ενώσαµε και συνεχίζουµε να ενώνουµε δυνάµεις 

µε την Πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών και τον 

επιχειρηµατικό κόσµο. 

Μέσα από τη δεύτερη Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης 

Ανάπτυξης παρουσιάζουµε και φέτος όσα πράξαµε 

σε όλο το φάσµα του επιχειρηµατικού 

οικοσυστήµατός µας. Και, χάρη σε αυτή, 

αποτυπώνουµε τα αποτελέσµατα της δικής µας 

διαδροµής #prostokalytero, που µας έµαθε ότι εκεί 

που πιστεύουµε ότι “δεν µπορούµε”, εκεί ξεκινούν 

όλα. Στα όσα “δεν µπορώ” µπορέσαµε. Mε 

αποθέµατα δύναµης για εµάς, τα παιδιά µας, τους 

γύρω µας. Με όσα επιλέγουµε και πράττουµε τώρα, 

για το παρόν και το µέλλον µας. 

Λένα Πλαΐτη
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



2017-2022,
€500.000.000
επένδυση στην Ελλάδα 

€1 δισ. ετησίως
συνεισφορά στα κρατικά ταμεία

13Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρική της Philip Morris International 

(PMI) αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής 

προϊόντων καπνού στην Ελλάδα και κατέχει, από το 

1931 µέχρι σήµερα, ηγετική θέση στην παραγωγή

και εµπορία προϊόντων νικοτίνης.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σηµαντικά τον 

στρατηγικό ρόλο της στη νοτιοανατολική 

Ευρώπη, διευρύνοντας συνεχώς τον αριθµό 

των χωρών που έχει υπό την ευθύνη της,

στις οποίες, πλέον, συµπεριλαµβάνονται οι: 

Ρουµανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία, 

Μάλτα και Κύπρος. 

Στον απόηχο της 27ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το 

κλίµα, βρισκόµαστε για άλλη µία φορά αντιµέτωποι 

µε τις πράξεις µας. Οι βαθύτεροι γνώστες µιλούν 

για δεδοµένη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας 

πάνω από 2,7°C, αφήνοντας πίσω µε ιδιαίτερη 

δυσκολία τον “αδιαπραγµάτευτο” στόχο του 1,5 

βαθµού της Συµφωνίας των Παρισίων. Κάποιοι 

άλλοι αναφέρονται στα πρώτα βήµατα κλιµατικής 

δικαιοσύνης, καθώς αναγνωρίστηκε η ανάγκη 

δηµιουργίας ενός µηχανισµού για την οικονοµική 

ενίσχυση των πιο ευάλωτων χωρών που, παρότι 

επηρεάζουν ελάχιστα αυτήν την παγκόσµια κρίση, 

καλούνται να διαχειριστούν τα µέγιστα όσων 

προκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, µία σύντοµη 

ανάγνωση των δεδοµένων αρκεί για να 

κατανοήσουµε ότι η επόµενη ηµέρα µας βρίσκεται 

υπό καθεστώς αυξανόµενης κρίσης και ότι όλοι 

µετριόµαστε µε τις πράξεις µας, στο εδώ και το 

τώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λόγια. Υπάρχει 

µόνο χώρος για πράξεις. Και σε ό,τι αφορά τον 

επιχειρηµατικό τοµέα, πράξεις επιχειρηµατικής 

ακεραιότητας για όσα και όσους επηρεάζουµε. 

Τι σηµαίνει, όµως, αυτό µε απλά λόγια; Τι σηµαίνει 

επιχειρώ µε ακεραιότητα; Επιχειρώ βιώσιµα; 

Σηµαίνει επιλέγω να “µπορώ”. Να “µπορώ” ακόµα 

και στη δυσκολία µου – γιατί ναι, έχω δικαίωµα στη 

δυσκολία. Να “µπορώ” όταν µπροστά µου 

ορθώνονται αδιέξοδα, όταν έχω να διαχειριστώ 

αντίρροπες δυνάµεις. Κάθε “δεν µπορώ” που 

ξεπερνάµε είναι µία νίκη µε τον εαυτό µας.

Η Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης που 

δηµοσιεύουµε για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτό 

µετρά. Πόσα επιλέξαµε να “µπορέσουµε”. Πόσα 

“δεν µπορώ” ξεπεράσαµε, διαψεύσαµε ή αποµυθο- 

ποιήσαµε. Πόσες δυνάµεις καταφέραµε να πολλα- 

πλασιάσουµε στο συν της συνένωσης. Η Eνιαία  

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι σηµαντική, 

καταρχάς, για εµάς. Ναι, για εµάς. Για να 

γνωρίζουµε πόσα µέτρα διανύσαµε µε αφετηρία 

όσα δεσµευτήκαµε. Για να δούµε πόσες πράξεις 

µας ήταν τελικά #prostokalytero, και πόσες έχουµε 

ακόµα µπροστά µας, προς το επόµενο καλύτερο. 

Αυτό το καλύτερο που δίνει συνεχή ώθηση σε κάθε 

βήµα µας, µικρό ή µεγάλο. 

Αυτή η Έκθεση βάζει ίσα στη ζυγαριά το οικονοµικό 

αποτύπωµα της επιχειρηµατικής δράσης µας µε το 

περιβαλλοντικό – κοινωνικό – και λειτουργικό 

αποτύπωµά µας. Τοποθετεί σε ισότιµη βάση το τι 

πετύχαµε µε το πώς το πετύχαµε. Μας βοηθά να 

κατανοήσουµε τη δύναµη κάθε επιχειρηµατικής 

απόφασής µας για όσους και όσα µάς είναι 

σηµαντικά, να αντιληφθούµε τον εαυτό µας 

παράλληλα ως επαγγελµατίες και ως πολίτες, ως 

marketeers, πωλητές, οικονοµικοί αναλυτές - µέλη 

µίας επιχείρησης, και ως µανάδες, πατεράδες, 

singles, λάτρεις της φύσης ή του ευ ζην – µέλη της 

κοινωνίας.

Και παρότι έχουµε ακόµα πολλά µπροστά µας – είτε 

γιατί µας το επιβάλουν οι σηµερινές συνθήκες είτε 

γιατί συνεχίζουµε µε δική µας πρωτοβουλία – στη 

διαδροµή µας “µπορέσαµε” ήδη κάποια σηµαντικά 

βήµατα. Αφήσαµε αρκετά πίσω µας για να 

προχωρήσουµε µε ανάστηµα ακεραιότητας 

µπροστά, χωρίς τσιγάρο. Ένα µεγάλο “µπορώ 

χωρίς τσιγάρο” µιας ιστορικής καπνοβιοµηχανίας 

που παρήγαγε για πάνω από οκτώ δεκαετίες 

τσιγάρα. Και συνεχίσαµε µε όχηµά µας αυτό το 

σηµαντικό “µπορώ”. Προχωρήσαµε στην 

παραγωγή καλύτερων εναλλακτικών, 

καινοτόµων προϊόντων για τους ενήλικους 

καπνιστές. Επεκτείναµε την παραγωγική 

δραστηριότητά µας στην Ελλάδα για τους 

ανθρώπους µας και τη χώρα µας. Μετατρέψαµε 

το εργοστάσιό µας σε εργοστάσιο µε ουδέτερο 

ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα. Τοποθετήσαµε 

γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και δηµιουργήσαµε 

αξία για τις γυναίκες στην κοινωνία συνολικά. 

Κατανοήσαµε τις πολυδιάστατες ανάγκες των 

ανθρώπων µας ισότιµα και τους στηρίξαµε 

επιπλέον όσων ορίζει η νοµοθεσία. Υλοποιήσαµε 

δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ενώσαµε και συνεχίζουµε να ενώνουµε δυνάµεις 

µε την Πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών και τον 

επιχειρηµατικό κόσµο. 

Μέσα από τη δεύτερη Eνιαία Έκθεση Βιώσιµης 

Ανάπτυξης παρουσιάζουµε και φέτος όσα πράξαµε 

σε όλο το φάσµα του επιχειρηµατικού 

οικοσυστήµατός µας. Και, χάρη σε αυτή, 

αποτυπώνουµε τα αποτελέσµατα της δικής µας 

διαδροµής #prostokalytero, που µας έµαθε ότι εκεί 

που πιστεύουµε ότι “δεν µπορούµε”, εκεί ξεκινούν 

όλα. Στα όσα “δεν µπορώ” µπορέσαµε. Mε 

αποθέµατα δύναµης για εµάς, τα παιδιά µας, τους 

γύρω µας. Με όσα επιλέγουµε και πράττουµε τώρα, 

για το παρόν και το µέλλον µας. 
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Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε ότι µπορού- 

µε όλοι να αλλάξουµε #prostokalytero, µε 

βήµατα σταθερά, µικρά ή µεγάλα, µε επιλογές 

που εξελίσσουν εµάς και τους γύρω µας, µε 

πράξεις στην ατοµική και τη συλλογική µας 

διαδροµή. Πράξεις µε θετικό αποτύπωµα για 

εµάς, για τους γύρω µας, για τον πλανήτη 

µας.   

Αυτό είµαστε εν τέλει. Οι πράξεις µας. Αυτές 

µας χαρακτηρίζουν, µας ορίζουν, µας καθο- 

δηγούν. Πριν από τα λόγια µας είµαστε οι 

πράξεις µας. Κατ’ αναλογία, σε ό,τι µας 

αφορά, πριν ζητήσουµε από τους άλλους να 

αλλάξουν #prostokalytero, αλλάξαµε και 

συνεχίζουµε να αλλάζουµε πρώτοι εµείς. 

Καταρχάς, µέσα από έναν ριζικό µετασχηµατι- 

σµό µε στόχο ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο.

Στη συνέχεια, θέτοντας τη βιωσιµότητα στον 

πυρήνα της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς 

µας και συνδέοντας κάθε δράση µας µε 

αυτήν. Ανακοινώσαµε δηµόσια, διάφανα και 

δεσµευτικά τη στρατηγική µας και, έναν 

χρόνο αργότερα, παρουσιάζουµε ήδη όσα 

έχουµε πράξει, αποδεικνύοντας πόσο 

σηµαντικό είναι να αναπτυσσόµαστε µε 

επιχειρηµατική ακεραιότητα: λέγοντας όσα 

πράττουµε και πράττοντας όσα λέµε.  

Η πορεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποδεικνύει 

ότι κάθε διαδροµή #prostokalytero έχει 

πολλαπλασιαστικό – συλλογικό αντίκτυπο, 

και τη δύναµη να οδηγήσει σε αποτελέσµατα 

κατά πολύ µεγαλύτερα των αρχικών 

δεσµεύσεων και σχεδιασµών:

 

• Δεσµευθήκαµε να προχωρήσουµε σε νέα 

επένδυση στην Ελλάδα 125 εκατοµµυρίων 

ευρώ και, ένα χρόνο αργότερα, φτάσαµε σε 

επένδυση 250 εκατοµµύριων. 

• Δεσµευθήκαµε ότι θα δηµιουργήσουµε 115 

νέες θέσεις εργασίας και, σε έναν χρόνο, 

δηµιουργήσαµε 185 νέες θέσεις εργασίας.

• Δεσµευθήκαµε για 60.000 ώρες 

εκπαίδευσης για τους ανθρώπους µας και 

πραγµατοποιήσαµε 93.000 ώρες 

εκπαίδευσης. 

• Δεσµευθήκαµε ότι το 75% των εσόδων 

µας θα προέρχεται µόνο από νέα, εναλλακτι- 

κά µη καιόµενα προϊόντα µέχρι το 2023 και 

το 2021 το 65% των ετησίων προσαρµοσµέ- 

νων καθαρών εσόδων µας προέρχεται ήδη 

από αυτά. 

Παράλληλα, αντιλαµβανόµαστε όσα συµβαί- 

νουν στην κοινωνία και παίρνουµε θέση 

απέναντι στις ολοένα αυξανόµενες προκλή- 

σεις, παρότι επηρεαζόµαστε και εµείς από 

αυτές. Το τρέχον έτος, όπου η ενεργειακή 

κρίση οδήγησε στα ύψη τις τιµές του φυσικού 

αερίου και του ηλεκτρικού ρεύµατος, σε 

συνδυασµό µε τις πληθωριστικές πιέσεις, τα 

λειτουργικά έξοδα του εργοστασίου µας 

σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ωστόσο, επιλέξαµε 

να διατηρήσουµε µία σταθερή εµπορική 

πολιτική και να δώσουµε τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να επιλέξουν ανάµεσα 

σε νέα, καινοτόµα, προσιτά προϊόντα, βάσει 

των δικών τους οικονοµικών δεδοµένων και 

αναγκών. Παράλληλα, κατανοώντας ότι η 

αγοραστική δύναµη του καταναλωτή 

µειώνεται, στηρίξαµε και συνεχίζουµε να 

στηρίζουµε όσους λένε όχι στο συµβατικό 

1.1 Παρουσίαση της εταιρείας
GRI 2-6

Το 2017, προχωρήσαµε σε µία απόφαση – 

σταθµό. Σταµατήσαµε να παράγουµε οριστικά 

τσιγάρα στην Ελλάδα και στρέψαµε τη λειτουργία 

του εργοστασίου µας στον Ασπρόπυργο στην 

αποκλειστική παραγωγή µιας νέας γενιάς 

καπνικών προϊόντων δυνητικά µειωµένου 

κινδύνου, των θερµαινόµενων ράβδων καπνού 

HEETS για το IQOS. Η απόφασή µας αυτή 

οδήγησε σε µία µεγάλη επένδυση για την 

Ελλάδα, η οποία µέχρι σήµερα ξεπερνά τα 500 

εκατοµµύρια ευρώ και συνδέεται µε την ολοένα 

αυξανόµενη παραγωγική δυνατότητα του 

εργοστασίου µας, την απόκτηση εξοπλισµού 

υψηλής τεχνολογίας, την ανάπτυξη των 

ανθρώπων µας, και τη συνεχή δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

Παράλληλα, το εργοστάσιό µας στον 

Ασπρόπυργο είναι ένα από τα δύο κύρια 

κέντρα αποκλειστικής παραγωγής 

θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το

προϊόν IQOS. Χάρη στη λειτουργία του
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µας και προϊόντα που αντικαθιστούν το συµβατικό 

τσιγάρο.

τσιγάρο, µε διαρκείς προσφορές στα σηµεία 

πώλησής µας. 

 

Σε αυτή τη διαδροµή προχωράµε όλοι µαζί. 

Προχωράµε παντός καιρού και δεν αφήνουµε 

κανέναν πίσω. Όλοι χωράµε ισότιµα. Όλοι 

είµαστε εξίσου σηµαντικοί. Το όραµά µας 

είναι σταθερό: Να δηµιουργήσουµε µαζί µία 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο. Και ο στόχος που 

έχουµε θέσει συγκεκριµένος: Να µειώσουµε 

τους καπνιστές στη χώρα µας κατά 1,5 εκατ. 

µέχρι το 2025.
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Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε ότι µπορού- 

µε όλοι να αλλάξουµε #prostokalytero, µε 

βήµατα σταθερά, µικρά ή µεγάλα, µε επιλογές 

που εξελίσσουν εµάς και τους γύρω µας, µε 

πράξεις στην ατοµική και τη συλλογική µας 

διαδροµή. Πράξεις µε θετικό αποτύπωµα για 

εµάς, για τους γύρω µας, για τον πλανήτη 

µας.   

Αυτό είµαστε εν τέλει. Οι πράξεις µας. Αυτές 

µας χαρακτηρίζουν, µας ορίζουν, µας καθο- 

δηγούν. Πριν από τα λόγια µας είµαστε οι 

πράξεις µας. Κατ’ αναλογία, σε ό,τι µας 

αφορά, πριν ζητήσουµε από τους άλλους να 

αλλάξουν #prostokalytero, αλλάξαµε και 

συνεχίζουµε να αλλάζουµε πρώτοι εµείς. 

Καταρχάς, µέσα από έναν ριζικό µετασχηµατι- 

σµό µε στόχο ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο.

Στη συνέχεια, θέτοντας τη βιωσιµότητα στον 

πυρήνα της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς 

µας και συνδέοντας κάθε δράση µας µε 

αυτήν. Ανακοινώσαµε δηµόσια, διάφανα και 

δεσµευτικά τη στρατηγική µας και, έναν 

χρόνο αργότερα, παρουσιάζουµε ήδη όσα 

έχουµε πράξει, αποδεικνύοντας πόσο 

σηµαντικό είναι να αναπτυσσόµαστε µε 

επιχειρηµατική ακεραιότητα: λέγοντας όσα 

πράττουµε και πράττοντας όσα λέµε.  

Η πορεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποδεικνύει 

ότι κάθε διαδροµή #prostokalytero έχει 

πολλαπλασιαστικό – συλλογικό αντίκτυπο, 

και τη δύναµη να οδηγήσει σε αποτελέσµατα 

κατά πολύ µεγαλύτερα των αρχικών 

δεσµεύσεων και σχεδιασµών:

 

• Δεσµευθήκαµε να προχωρήσουµε σε νέα 

επένδυση στην Ελλάδα 125 εκατοµµυρίων 

ευρώ και, ένα χρόνο αργότερα, φτάσαµε σε 

επένδυση 250 εκατοµµύριων. 

• Δεσµευθήκαµε ότι θα δηµιουργήσουµε 115 

νέες θέσεις εργασίας και, σε έναν χρόνο, 

δηµιουργήσαµε 185 νέες θέσεις εργασίας.

• Δεσµευθήκαµε για 60.000 ώρες 

εκπαίδευσης για τους ανθρώπους µας και 

πραγµατοποιήσαµε 93.000 ώρες 

εκπαίδευσης. 

• Δεσµευθήκαµε ότι το 75% των εσόδων 

µας θα προέρχεται µόνο από νέα, εναλλακτι- 

κά µη καιόµενα προϊόντα µέχρι το 2023 και 

το 2021 το 65% των ετησίων προσαρµοσµέ- 

νων καθαρών εσόδων µας προέρχεται ήδη 

από αυτά. 

Παράλληλα, αντιλαµβανόµαστε όσα συµβαί- 

νουν στην κοινωνία και παίρνουµε θέση 

απέναντι στις ολοένα αυξανόµενες προκλή- 

σεις, παρότι επηρεαζόµαστε και εµείς από 

αυτές. Το τρέχον έτος, όπου η ενεργειακή 

κρίση οδήγησε στα ύψη τις τιµές του φυσικού 

αερίου και του ηλεκτρικού ρεύµατος, σε 

συνδυασµό µε τις πληθωριστικές πιέσεις, τα 

λειτουργικά έξοδα του εργοστασίου µας 

σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ωστόσο, επιλέξαµε 

να διατηρήσουµε µία σταθερή εµπορική 

πολιτική και να δώσουµε τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να επιλέξουν ανάµεσα 

σε νέα, καινοτόµα, προσιτά προϊόντα, βάσει 

των δικών τους οικονοµικών δεδοµένων και 

αναγκών. Παράλληλα, κατανοώντας ότι η 

αγοραστική δύναµη του καταναλωτή 

µειώνεται, στηρίξαµε και συνεχίζουµε να 

στηρίζουµε όσους λένε όχι στο συµβατικό 

Πράξεις #prostokalytero

τσιγάρο, µε διαρκείς προσφορές στα σηµεία 

πώλησής µας. 

 

Σε αυτή τη διαδροµή προχωράµε όλοι µαζί. 

Προχωράµε παντός καιρού και δεν αφήνουµε 

κανέναν πίσω. Όλοι χωράµε ισότιµα. Όλοι 

είµαστε εξίσου σηµαντικοί. Το όραµά µας 

είναι σταθερό: Να δηµιουργήσουµε µαζί µία 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο. Και ο στόχος που 

έχουµε θέσει συγκεκριµένος: Να µειώσουµε 

τους καπνιστές στη χώρα µας κατά 1,5 εκατ. 

µέχρι το 2025.
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H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip 

Morris International (PMI), της µεγαλύτερης 

καπνοβιοµηχανίας στον κόσµο, κατέχοντας ηγετική 

θέση στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων 

καπνού στην Ελλάδα, ξεκίνησε το 2016 µία µεγάλη 

και τολµηρή διαδικασία µετασχηµατισµού µε στόχο 

«µια µέρα να σταµατήσει να πουλάει τσιγάρα».

Με οδηγό την επιστηµονική έρευνα, η οποία 

αποτελεί παγκόσµια αποδεκτή συνισταµένη που 

µπορεί να δώσει πραγµατικά βιώσιµες λύσεις σε 

µεγάλες προκλήσεις, όπως είναι και το τσιγάρο, η 

PMI αναπτύσσει και προσφέρει επιστηµονικά 

τεκµηριωµένες, τεχνολογικά εξελιγµένες, 

καλύτερες εναλλακτικές του τσιγάρου. Τα τελευταία 

12 χρόνια έχουν επενδυθεί περισσότερα από 9 δισ. 

δολάρια στην έρευνα και την επιστήµη.

Τον Ιούλιο του 2020 ο Αµερικανικός Οργανισµός 

Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) αδειοδότησε το 

IQOS ως προϊόν διαφοροποιηµένου κινδύνου, 

κατάλληλο για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. 

Με στόχο τη διατήρηση της αξίας της εταιρείας για 

τους µετόχους, τους εργαζόµενους και τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόµενα µέρη, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ λειτουργεί 

έχοντας τη βιώσιµη ανάπτυξη ως τη µόνη επιχειρη- 

µατική στρατηγική, οδηγό την επιστήµη και φάρο 

την τεχνολογία.

1.2 Επιχειρηματικό μοντέλο και λειτουργία

Εισροές
✓ Ανθρώπινο κεφάλαιο
911 εργαζόµενοι
93.000 ώρες εκπαιδεύσεων

✓ Χρηµατοοικονοµικό
κεφάλαιο
€300 εκατ. καθαρή θέση
€0 εκατ. καθαρός δανεισµός

✓ Φυσικό κεφάλαιο
61.568 MWh συνολική
κατανάλωση ενέργειας
118.206m3 κατανάλωση
νερού

✓ Παραγωγικό κεφάλαιο
€253 εκατ.
ενσώµατα πάγια
1 µονάδα
αποκλειστικής παραγωγής
θερµαινόµενων ράβδων

✓ Πνευµατικό κεφάλαιο
1.770 διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας για
τεχνολογίες χωρίς καύση
99% των δαπανών στην
έρευνα της PMI αφορά στην
ανάπτυξη των µη καιόµενων
καπνικών προϊόντων

✓ Κοινωνικό κεφάλαιο
€ 870.200
κοινωνική συνεισφορά

✓ Ανθρώπινο κεφάλαιο
€45,5 εκατ. για παροχές 
και µισθούς σε
εργαζόµενους
84% των εργαζοµένων
µε συµβάσεις αορίστου
χρόνου

✓ Χρηµατοοικονοµικό
κεφάλαιο
€ 513,6 εκατ.
συνολικά έσοδα
€ 100,6 εκατ.
καθαρά κέρδη

✓ Φυσικό κεφάλαιο
44,5% ανακύκλωση και
κοµποστοποίηση
10.863m3 βιολογικού
καθαρισµού – 
επαναχρησιµοποίηση

✓ Παραγωγικό κεφάλαιο
82,6% της παραγωγής
σε αγορές του εξωτερικού
Το IQOS είναι διαθέσιµο
σε 71 αγορές.

✓ Πνευµατικό κεφάλαιο
430.000 καπνιστές
έχουν στραφεί στη
χρήση θερµαινόµενων
προϊόντων καπνού
(στοιχεία 2022)

✓ Κοινωνικό κεφάλαιο
€1,019 δισ.
καταβεβληµένοι φόροι
13 δράσεις κοινωνικής
συνεισφοράς

Εκροές

Το όραµά µας, ανατρεπτικό: ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο.

Η αρχή µας, απλή: Αν δεν καπνίζεις, µην το ξεκινήσεις. Αν καπνίζεις, να το διακόψεις.
Αν δεν το διακόψεις, άλλαξε, στρέψου σε µια καλύτερη εναλλακτική λύση.

SE G

Κοινωνία Καινοτοµία
προϊόντων

Περιβάλλον

Εργαζόµενοι
και συνεργάτες

Υποδειγµατική
λειτουργία

Όραµά µας:
Ένας κόσµος απαλλαγµένος
από τον καπνό του τσιγάρου

Στρατηγική µας:
Μέσω της επιχειρηµατικής µας

δραστηριότητας να συµβάλλουµε
στον στόχο για ένα βιώσιµο µέλλον

χωρίς τσιγάρο, δηµιουργώντας
αξία για τους µετόχους µας, τους
εργαζοµένους µας, την κοινωνία

και τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Γράφημα 1.1 - Το επιχειρηματικό μας μοντέλο

τσιγάρο, µε διαρκείς προσφορές στα σηµεία 

πώλησής µας. 

 

Σε αυτή τη διαδροµή προχωράµε όλοι µαζί. 

Προχωράµε παντός καιρού και δεν αφήνουµε 

κανέναν πίσω. Όλοι χωράµε ισότιµα. Όλοι 

είµαστε εξίσου σηµαντικοί. Το όραµά µας 

είναι σταθερό: Να δηµιουργήσουµε µαζί µία 

Ελλάδα χωρίς τσιγάρο. Και ο στόχος που 

έχουµε θέσει συγκεκριµένος: Να µειώσουµε 

τους καπνιστές στη χώρα µας κατά 1,5 εκατ. 

µέχρι το 2025.



Το 2016, ξεκινήσαµε τον µεγάλο µετασχηµα- 

τισµό µας σε µια εταιρεία τεχνολογίας, 

λανσάροντας το IQOS, το οποίο αριθµεί ήδη 

430.000 χρήστες στην Ελλάδα και έχει 

αδειοδοτηθεί από τον FDA (Οργανισµό 

Τροφίµων και Φαρµάκων στην Αµερική) ως 

προϊόν καπνού διαφοροποιηµένου κινδύνου, 

κατάλληλο για την προαγωγή της δηµόσιας 

υγείας. Όταν ένα τσιγάρο καίγεται, η άκρη του 

φτάνει σε εξαιρετικά υψηλή θερµοκρασία.

Κατά τη διαδικασία της καύσης, παράγεται ο 

καπνός του τσιγάρου και η στάχτη. Ο καπνός του 

τσιγάρου είναι ένα σύνθετο µείγµα περισσότερων 

από 6.000 χηµικών ουσιών, από τις οποίες 

περίπου 100 έχουν αναγνωριστεί, από ειδικούς 

του τοµέα δηµόσιας υγείας, ως αιτίες ή πιθανές 

αιτίες ασθενειών που σχετίζονται µε το κάπνισµα.

Οι τεχνολογίες SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM™ θερµαίνουν τον καπνό σε σηµαντικά 

χαµηλότερη θερµοκρασία, διασφαλίζοντας ότι 

δεν προκαλείται καύση. Επειδή δεν υπάρχει 

καύση, το IQOS δεν παράγει πίσσα, καπνό 

τσιγάρου και στάχτη. Παράγει αερόλυµα που 

προσφέρει µια εµπειρία γεύσης πραγµατικού 

καπνού, υψηλής ποιότητας.

Τον Ιούνιο του 2022, λανσάραµε το IQOS 

ILUMA, το οποίο αποτελεί την επόµενη γενιά 

στα προϊόντα θέρµανσης καπνού. Η χώρα µας 

έγινε, µόλις, η 4η χώρα σε όλο τον κόσµο που 

υποδέχεται τη νέα τεχνολογία και η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ενισχύει το χαρτοφυλάκιο 

των µη καιόµενων προϊόντων της. 

 

Το νέο προϊόν, χάρη στο καινοτόµο σύστηµα 

SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ που 

θερµαίνει επαγωγικά τον καπνό, χωρίς χρήση 

λεπίδας, δεν χρειάζεται καθαρισµό, ενώ 

µειώνεται ακόµη περισσότερο η παραγωγή 

οσµών. 

 

Για τη χρήση του έχουν δηµιουργηθεί οι νέες 

θερµαινόµενες ράβδοι καπνού TEREA, οι 

οποίες είναι ειδικά σχεδιασµένες 

αποκλειστικά για το IQOS ILUMA. Οι ράβδοι 

καπνού TEREA παράγονται στο εργοστάσιο 

της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, που από το 

2018 αποτελεί ένα από τα δύο κύρια κέντρα 

αποκλειστικής παραγωγής καπνικών 

προϊόντων νέας γενιάς της Philip Morris 

International σε όλο τον κόσµο.

 

Η κυκλοφορία στην ελληνική αγορά του IQOS 

ILUMA µάς φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση 

του στόχου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, προκειµένου 

µέχρι το 2023 το 75% των καθαρών εσόδων 

µας να προέρχεται από µη καιόµενα προϊόντα, 

εναλλακτικά του τσιγάρου. 

Και συνεχίζουµε να εµπλουτίζουµε το 

προϊοντικό µας χαρτοφυλάκιο, το οποίο 

περιλαµβάνει και ένα νέο καινοτόµο καπνικό 

προϊόν, το Lil SOLID 2.0., προσφέροντας, έτσι, 

περισσότερες επιλογές στους ενήλικους 

καπνιστές που δεν  διακόπτουν το κάπνισµα. 

Παράλληλα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έκανε 

δυναµική είσοδο και στην αγορά του 

ατµίσµατος µε την κυκλοφορία της συσκευής 

ατµίσµατος, IQOS VEEV. Πρόκειται για µία 

συσκευή ατµίσµατος «κλειστού τύπου», στην 

οποία το υγρό αναπλήρωσης κυκλοφορεί σε 

προγεµισµένες, κλειστές κάψουλες.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιό µας περιλαµβάνει 

τα κορυφαία σήµατα τσιγάρων, όπως το Marl-

boro, το L&M και τον ιστορικό ΑΣΣΟ. Σκοπός 

µας και όραµά µας είναι η ανάπτυξη ενός 

χαρτοφυλακίου µε προϊόντα που δεν παράγουν 

τον καπνό του τσιγάρου και αποτελούν 

καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση µε αυτό.

1.3 Παρουσίαση των προϊόντων 
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Καθώς η πανδηµία εξελίχθηκε καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους 2021, επικεντρωθήκαµε 

στη διαχείριση των κινδύνων από τον COV-

ID-19. Κρατήσαµε τα προληπτικά µέτρα που 

είχαµε υιοθετήσει το 2020, µε στόχο να 

βοηθήσουµε στη σταδιακή επιστροφή στον 

χώρο εργασίας, αλλά και µε την εφαρµογή 

των περιοριστικών µέτρων όταν κρίναµε ότι 

αυτό ήταν απαραίτητο. 

Η Οµάδα Διαχείρισης Ειδικών Καταστάσεων 

– Special Situation Management Team –  

εξακολούθησε να συντονίζει τα απαραίτητα 

µέτρα για τη διασφάλιση της υγείας & 

ασφάλειας των εργαζοµένων και την οµαλή 

λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, 

δηλαδή την παραγωγή & διάθεση των 

προϊόντων της.

Εξακολουθήσαµε να εφαρµόζουµε το Σχέδιο 

Κοινής Αντιµετώπισης µε Συνεργάτες & 

Προµηθευτές µε στόχο την προστασία της 

Υγείας & Ασφάλειας του συνόλου των 

εργαζοµένων και τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Εργοστασίου 

και της  Εφοδιαστικής µας Αλυσίδας.

Διατηρήσαµε το Πρόγραµµα Ψυχολογικής 

Υποστήριξης µε εξειδικευµένους ψυχολόγους 

στη διάθεση εργαζοµένων και συνεργατών. 

Συνεχίσαµε τις Τακτικές Απολυµάνσεις καθώς 

και τα τακτικά Rapid test 2 φορές την 

εβδοµάδα, ενώ εξακολουθήσαµε να 

διαθέτουµε δωρεάν µάσκες σε εργαζόµενους 

και επισκέπτες.

Με γνώµονα την Υγεία, την Ασφάλεια και την 

Επιχειρηµατική Συνέχεια, τα 24 καταστήµατα

ΙQOS πιστοποιήθηκαν ως «Covid-Shield» 

από τον ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης TÜV Austria για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας την ασφαλή  

εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά τη 

διάρκεια της πανδηµίας. Οι εξαιρετικές 

αξιολογήσεις που έλαβαν τα καταστήµατα 

IQOS από τους ίδιους τους καταναλωτές για 

την ασφάλεια στη φυσική εµπειρία 

εξυπηρέτησης έθεσαν τις βάσεις για την 

ασφαλή και, παράλληλα, υψηλής ποιότητας 

καταναλωτική εµπειρία εντός των 

καταστηµάτων. 

Τα καταστήµατα IQOS ανοίγουν µια νέα 

σελίδα στην εξυπηρέτηση µέσω της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει τη 

λειτουργία τους. Φροντίζοντας για την τήρηση 

όλων των ενδεδειγµένων µέτρων κατά της 

εξάπλωσης του COVID-19, καταφέρνουν να 

διατηρούν στο ακέραιο την αµοιβαία σχέση 

εµπιστοσύνης µε τους καταναλωτές που 

επιθυµούν να απολαµβάνουν, σε συνθήκες 

απόλυτης ασφάλειας, την υψηλής ποιότητας 

προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση που 

παρέχεται εντός των καταστηµάτων.

1.4 Διατηρώντας την ασφάλεια την εποχή του COVID-19
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1. (Corporate) Fortune Greece - Most 

Admired Company

2. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 - Solidarity Excellence

3. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 – Greek Business Champion 

Award

4. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 - Πρωταγωνιστής Κλάδου

5. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 - Επιχειρηµατική 

Εξωστρέφεια

6. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 – Ανάπτυξη & Επενδύσεις

7. (Corporate) Boussias – Gold Award 

Winner - Hellenic Responsible Business 

Awards 2021 - GOLD Winners 

(Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονοµική 

Ανάπτυξη, Συνεχίζουµε Μαζί - Πρόγραµµα 

Στήριξης για τη Μικρή Λιανική)

8. (Corporate) ICAP – True Leaders 

Award

9. (P&C) Top Employer Institute – Top 

Employer

10. (P&C) Randstad – Award Winner – Ο 

πιο Ελκυστικός Εργοδότης της Ελλάδας

11. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Gold Award Winner - «Τµήµα 

Πωλήσεων της Χρονιάς»

12. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Gold Award Winner – 

«Λιανεµπόριο Καταναλωτικών Αγαθών 

(FMCG)»

13. (Commercial) Sales Excellence 

Awards – Gold Award Winner – 

Τεχνολογία – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Πανδηµία 

& Μετασχηµατισµός

14. (Commercial) Sales Excellence 

Awards – Silver Award Winner – 

Πωλήσεις µέσω Internet (e-Commerce) – 

Πλατφόρµα e-Commerce IQOS

15. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Silver Award Winner – 

Πωλήσεις καταστηµάτων Retail

16. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Bronze Award Winner – 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών 

Πωλήσεων – Commercial Capabilities 

Team

17. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Bronze Award Winner – Call 

Center Υπηρεσίες – Papastratos call 

center

18. (Commercial) E-Volution Awards: 

Gold Award Winner - Best in B2B - 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN η ψηφιακή 

πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής

19. (Commercial) E-Volution Awards: 

Gold Award Winner - Στρατηγική Loyalty - 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN η ψηφιακή 

πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής

20. (Commercial) E-Volution Awards: 

Silver Award Winner – Best Response to 

Changing Consumer Needs during the 

Pandemic – IQOS last-mile success story 

in the Covid era

20

21. (Commercial) E-Volution Awards: 

Bronze Award Winner – Content Market-

ing that Converts – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

OPEN η ψηφιακή πλατφόρµα 

επικοινωνίας B2B2C της Μικρής Λιανικής

22. (Commercial) E-Volution Awards: 

Bronze Award Winner – Best Response 

to Changing Consumer Needs during the 

Pandemic – IQOS Ermis project during 

the pandemic

23. (Commercial) Product of the Year – 

IQOS DUO 3

24. (Commercial) Loyalty Awards – Gold 

Award Winner - Loyalty Marketer – 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN η ψηφιακή 

πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής

25. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner – Tobacco

26. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner – Best Omnichannel

27. (Commercial) Loyalty Awards – Gold 

Award Winner – Best B2B Initiative

28. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner – Best Promo Campaign / 

Contest

29. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner - Best Use of Business 

Analytics

30. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Bronze Award Winner – Σηµαντική 

παραγωγική επένδυση (Η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ γιορτάζει τα 90 χρόνια 

ζωής µε το βλέµµα στραµµένο στο 

µέλλον).

31. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Silver Award Winner – Στρατηγική 

διαχείρισης κρίσεων (Αντιµετώπιση της 

πανδηµίας)

32. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Gold Award Winner – 

Παραγωγικότητα και απόδοση (Αύξηση 

απόδοσης και παραγωγικότητας µέσω της 

χρήσης των εργαλείων OPEN+)

33. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Award Winner – Βιοµηχανία 

Παραγωγής Προϊόντων Καπνού 

(ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)

34. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Gold Award Winner – Υγεία και 

ασφάλεια εργαζοµένων (Η υγεία των 

εργαζοµένων πρώτο µέληµα της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ κατά τη διάρκεια της 

πανδηµίας)

35. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Gold Award Winner – 

«Υγεία & ασφάλεια εργαζοµένων» (επί 

πανδηµίας)

36. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Silver Award Winner - 

«Στρατηγική διαχείρισης κρίσεων» (επί 

πανδηµίας)

37. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 - Bronze Award Winner - 

«Σηµαντική παραγωγική επένδυση» (για 

την επένδυση 125 εκ. ευρώ τον 

περασµένο Ιούνιο)

38. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Gold Award Winner – 

«Διοίκηση Εργοστασίου» (για την αύξηση 

της απόδοσης και παραγωγικότητας που 

έχει πετύχει µέσω της χρήσης του 

συστήµατος Συνεχούς Βελτίωσης OPEN+)

39. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Award Winner – 

«Αριστεία στον Κλάδο»

1.5 Διακρίσεις και βραβεία 2021
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1. (Corporate) Fortune Greece - Most 

Admired Company

2. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 - Solidarity Excellence

3. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 – Greek Business Champion 

Award

4. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 - Πρωταγωνιστής Κλάδου

5. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 - Επιχειρηµατική 

Εξωστρέφεια

6. (Corporate) Direction Business Net-

work – Award Winner – Οι Χρυσοί 

Πρωταγωνιστές της δεκαετίας 

2010-2020 – Ανάπτυξη & Επενδύσεις

7. (Corporate) Boussias – Gold Award 

Winner - Hellenic Responsible Business 

Awards 2021 - GOLD Winners 

(Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονοµική 

Ανάπτυξη, Συνεχίζουµε Μαζί - Πρόγραµµα 

Στήριξης για τη Μικρή Λιανική)

8. (Corporate) ICAP – True Leaders 

Award

9. (P&C) Top Employer Institute – Top 

Employer

10. (P&C) Randstad – Award Winner – Ο 

πιο Ελκυστικός Εργοδότης της Ελλάδας

11. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Gold Award Winner - «Τµήµα 

Πωλήσεων της Χρονιάς»

12. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Gold Award Winner – 

«Λιανεµπόριο Καταναλωτικών Αγαθών 

(FMCG)»

13. (Commercial) Sales Excellence 

Awards – Gold Award Winner – 

Τεχνολογία – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Πανδηµία 

& Μετασχηµατισµός

14. (Commercial) Sales Excellence 

Awards – Silver Award Winner – 

Πωλήσεις µέσω Internet (e-Commerce) – 

Πλατφόρµα e-Commerce IQOS

15. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Silver Award Winner – 

Πωλήσεις καταστηµάτων Retail

16. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Bronze Award Winner – 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών 

Πωλήσεων – Commercial Capabilities 

Team

17. (Commercial) Sales Excellence 

Awards - Bronze Award Winner – Call 

Center Υπηρεσίες – Papastratos call 

center

18. (Commercial) E-Volution Awards: 

Gold Award Winner - Best in B2B - 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN η ψηφιακή 

πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής

19. (Commercial) E-Volution Awards: 

Gold Award Winner - Στρατηγική Loyalty - 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN η ψηφιακή 

πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής

20. (Commercial) E-Volution Awards: 

Silver Award Winner – Best Response to 

Changing Consumer Needs during the 

Pandemic – IQOS last-mile success story 

in the Covid era

21. (Commercial) E-Volution Awards: 

Bronze Award Winner – Content Market-

ing that Converts – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

OPEN η ψηφιακή πλατφόρµα 

επικοινωνίας B2B2C της Μικρής Λιανικής

22. (Commercial) E-Volution Awards: 

Bronze Award Winner – Best Response 

to Changing Consumer Needs during the 

Pandemic – IQOS Ermis project during 

the pandemic

23. (Commercial) Product of the Year – 

IQOS DUO 3

24. (Commercial) Loyalty Awards – Gold 

Award Winner - Loyalty Marketer – 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN η ψηφιακή 

πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής

25. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner – Tobacco

26. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner – Best Omnichannel

27. (Commercial) Loyalty Awards – Gold 

Award Winner – Best B2B Initiative

28. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner – Best Promo Campaign / 

Contest

29. (Commercial) Loyalty Awards - Gold 

Award Winner - Best Use of Business 

Analytics

30. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Bronze Award Winner – Σηµαντική 

παραγωγική επένδυση (Η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ γιορτάζει τα 90 χρόνια 

ζωής µε το βλέµµα στραµµένο στο 

µέλλον).

31. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Silver Award Winner – Στρατηγική 

διαχείρισης κρίσεων (Αντιµετώπιση της 

πανδηµίας)

32. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Gold Award Winner – 

Παραγωγικότητα και απόδοση (Αύξηση 

απόδοσης και παραγωγικότητας µέσω της 

χρήσης των εργαλείων OPEN+)

33. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Award Winner – Βιοµηχανία 

Παραγωγής Προϊόντων Καπνού 

(ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)

34. (Ops) Health & Safety Awards, Bous-

sias - Gold Award Winner – Υγεία και 

ασφάλεια εργαζοµένων (Η υγεία των 

εργαζοµένων πρώτο µέληµα της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ κατά τη διάρκεια της 

πανδηµίας)

35. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Gold Award Winner – 

«Υγεία & ασφάλεια εργαζοµένων» (επί 

πανδηµίας)

36. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Silver Award Winner - 

«Στρατηγική διαχείρισης κρίσεων» (επί 

πανδηµίας)

37. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 - Bronze Award Winner - 

«Σηµαντική παραγωγική επένδυση» (για 

την επένδυση 125 εκ. ευρώ τον 

περασµένο Ιούνιο)

38. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Gold Award Winner – 

«Διοίκηση Εργοστασίου» (για την αύξηση 

της απόδοσης και παραγωγικότητας που 

έχει πετύχει µέσω της χρήσης του 

συστήµατος Συνεχούς Βελτίωσης OPEN+)

39. (Ops) Manufacturing Excellence 

Awards 2021 – Award Winner – 

«Αριστεία στον Κλάδο»
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στην κοινωνία, προκειµένου να περιοριστεί ένα 

φαινόµενο που απειλεί την οικονοµία, την υγεία και 

την ασφάλεια των πολιτών. 

Παράλληλα, υλοποιήσαµε µια δέσµη ενεργειών µε 

στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και τον 

µηδενισµό των έµµεσων εκποµπών αερίου του 

θερµοκηπίου και διοξειδίου του άνθρακα. 

Αντικαταστήσαµε όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα 

στελεχών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε υβριδικά και 

προχωρούµε στην αντικατάσταση όλων των 

επιπλέον υπηρεσιακών οχηµάτων, µέχρι το τέλος 

του 2022. Σηµαντικός σταθµός σε αυτήν την 

κρίσιµη προσπάθεια ήταν και το πρόγραµµα 

αναδάσωσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραµµα αναδόχου 

αναδάσωσης, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 

του 2021. Μέχρι το 2023 θα έχουν φυτευτεί

70.000 δέντρα, σε έκταση 1.000 στρεµµάτων, µε 

την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να αναλαµβάνει τη φροντίδα 

τους έως το 2026.   

Ο δρόµος που επιλέξαµε δεν είναι εύκολος. 

Απαιτεί προσήλωση, εγρήγορση, δέσµευση 

απέναντι στους ανθρώπους µας και την κοινωνία 

–και φυσικά– συνέπεια και συνέχεια. Είναι όµως 

ο µοναδικός δρόµος που µπορεί να µας οδηγήσει 

πιο ψηλά και πιο µακριά. Για να τα καταφέρουµε 

θωρακίζουµε τις διαδικασίες µας, εµπλουτίζουµε 

τις γνώσεις µας γύρω από τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Αυτός είναι και ο λόγος που δηµιουργήσαµε την 

Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας, 

µια επταµελή οµάδα επιφορτισµένη µε την παρα- 

κολούθηση, την αξιολόγηση και τον στρατηγικό 

σχεδιασµό της πορείας που ακολουθούµε.       

Με το βλέµµα στραµµένο στο αύριο, αλλάζουµε το 

σήµερα. Με βήµατα σταθερά, µε διαφάνεια και 

λογοδοσία. Συνεχίζουµε αυτό το συναρπαστικό 

ταξίδι, ακριβώς όπως το ξεκινήσαµε. Όλοι µαζί.

Στρατηγική 
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Σε µια περίοδο που οι προκλήσεις ορθώνονται η 

µία µετά την άλλη, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι έτοιµη 

και αποφασισµένη να συνεχίσει το ταξίδι προς ένα 

καλύτερο µέλλον για το περιβάλλον, την κοινωνία, 

αλλά και την ίδια, ως µια σύγχρονη εταιρεία που 

αλλάζει τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Από το 2021, πυξίδα σε αυτό το ταξίδι είναι η 

στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης. Η πρώτη ενιαία 

εταιρική στρατηγική της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που έχει 

στο κέντρο της την αειφορία.  Κάθε µας ενέργεια, 

ακόµη και η πιο µικρή, εντάσσεται σε ένα πολύ 

µεγαλύτερο σχέδιο που ενσωµατώνει σαφείς 

στόχους. Στόχους που θέτουµε και ιεραρχούµε στη 

βάση των αρχών ESG. Στόχους που µετράµε και 

αξιολογούµε καθηµερινά, βασισµένοι σε αξιόπιστα 

δεδοµένα. Το όραµά µας για έναν κόσµο

#prostokalytero, παίρνει µορφή.

Βασισµένη στους άξονες του ESG, η 2η Ενιαία 

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης αντανακλά την 

προσπάθεια που κατέβαλε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ το 

2021, προκειµένου να κάνει ακόµη πιο θετικό το 

αποτύπωµα που αφήνει πίσω της, σε κάθε επίπεδο.  

Αναµφίβολα, κεντρικό ρόλο στον κοινωνικό µας 

αντίκτυπο, είχε η νέα επένδυση ύψους 250 εκατ. 

ευρώ στις εγκαταστάσεις µας, στον Ασπρόπυργο. 

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικονοµίας, των 

εξαγωγών και της απασχόλησης, ξεπεράσαµε τις 

αρχικές µας δεσµεύσεις, διπλασιάσαµε το ποσό της 

επένδυσης και αυξήσαµε κατά 50% τις νέες θέσεις 

εργασίας που δηµιουργούµε, φτάνοντας πλέον τις 

185. Ενδυναµώνοντας τη θέση µας ως εργοδότης 

επιλογής, προχωρήσαµε στην παροχή δυνατότητας 

18 συνολικά εβδοµάδων άδειας, µε πλήρεις 

αποδοχές, µετά από την γέννηση/υιοθεσία παιδιού 

για το κύριο άτοµο φροντίδας και 8 για το 

δευτερεύον άτοµο φροντίδας.  

Με βασική µας προτεραιότητα την ισότητα των 

φύλων, υποστηρίξαµε την έρευνα του Women On 

Top και της ΑθηΝΕΑ, σχετικά µε τον χρηµατοοικο- 

νοµικό αναλφαβητισµό των γυναικών στη χώρα 

µας, έρευνα που ανέδειξε το χάσµα που χωρίζει τα 

δύο φύλα, αλλά και τις αιτίες που εµποδίζουν τη 

µείωσή του. Πιστεύουµε στις τεράστιες δυνατότητες 

και ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτοµία. Γι’ αυτό, 

δηµιουργήσαµε το ReGeneration Academy on 

Data Science, ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα που 

επιτρέπει σε νέους πτυχιούχους να εξειδικευθούν 

σε έναν τοµέα, που θα πρωταγωνιστήσει στο 

µέλλον στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνη- 

σης, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνέχισε να πρωτοστατεί 

στη µάχη κατά του παράνοµου εµπορίου τσιγάρων. 

Διοργανώσαµε πανελλήνια καµπάνια ενηµέρωσης 

για τις επιπτώσεις του, σε συνεργασία µε τα 

συναρµόδια υπουργεία, απευθύνοντας ένα κάλεσµα 



στην κοινωνία, προκειµένου να περιοριστεί ένα 

φαινόµενο που απειλεί την οικονοµία, την υγεία και 

την ασφάλεια των πολιτών. 

Παράλληλα, υλοποιήσαµε µια δέσµη ενεργειών µε 

στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και τον 

µηδενισµό των έµµεσων εκποµπών αερίου του 

θερµοκηπίου και διοξειδίου του άνθρακα. 

Αντικαταστήσαµε όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα 

στελεχών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε υβριδικά και 

προχωρούµε στην αντικατάσταση όλων των 

επιπλέον υπηρεσιακών οχηµάτων, µέχρι το τέλος 

του 2022. Σηµαντικός σταθµός σε αυτήν την 

κρίσιµη προσπάθεια ήταν και το πρόγραµµα 

αναδάσωσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραµµα αναδόχου 

αναδάσωσης, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 

του 2021. Μέχρι το 2023 θα έχουν φυτευτεί

70.000 δέντρα, σε έκταση 1.000 στρεµµάτων, µε 

την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να αναλαµβάνει τη φροντίδα 

τους έως το 2026.   

Ο δρόµος που επιλέξαµε δεν είναι εύκολος. 

Απαιτεί προσήλωση, εγρήγορση, δέσµευση 

απέναντι στους ανθρώπους µας και την κοινωνία 

–και φυσικά– συνέπεια και συνέχεια. Είναι όµως 

ο µοναδικός δρόµος που µπορεί να µας οδηγήσει 

πιο ψηλά και πιο µακριά. Για να τα καταφέρουµε 

θωρακίζουµε τις διαδικασίες µας, εµπλουτίζουµε 

τις γνώσεις µας γύρω από τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Αυτός είναι και ο λόγος που δηµιουργήσαµε την 

Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας, 

µια επταµελή οµάδα επιφορτισµένη µε την παρα- 

κολούθηση, την αξιολόγηση και τον στρατηγικό 

σχεδιασµό της πορείας που ακολουθούµε.       

Με το βλέµµα στραµµένο στο αύριο, αλλάζουµε το 

σήµερα. Με βήµατα σταθερά, µε διαφάνεια και 

λογοδοσία. Συνεχίζουµε αυτό το συναρπαστικό 

ταξίδι, ακριβώς όπως το ξεκινήσαµε. Όλοι µαζί.
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Σε µια περίοδο που οι προκλήσεις ορθώνονται η 

µία µετά την άλλη, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι έτοιµη 

και αποφασισµένη να συνεχίσει το ταξίδι προς ένα 

καλύτερο µέλλον για το περιβάλλον, την κοινωνία, 

αλλά και την ίδια, ως µια σύγχρονη εταιρεία που 

αλλάζει τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Από το 2021, πυξίδα σε αυτό το ταξίδι είναι η 

στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης. Η πρώτη ενιαία 

εταιρική στρατηγική της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που έχει 

στο κέντρο της την αειφορία.  Κάθε µας ενέργεια, 

ακόµη και η πιο µικρή, εντάσσεται σε ένα πολύ 

µεγαλύτερο σχέδιο που ενσωµατώνει σαφείς 

στόχους. Στόχους που θέτουµε και ιεραρχούµε στη 

βάση των αρχών ESG. Στόχους που µετράµε και 

αξιολογούµε καθηµερινά, βασισµένοι σε αξιόπιστα 

δεδοµένα. Το όραµά µας για έναν κόσµο

#prostokalytero, παίρνει µορφή.

Βασισµένη στους άξονες του ESG, η 2η Ενιαία 

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης αντανακλά την 

προσπάθεια που κατέβαλε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ το 

2021, προκειµένου να κάνει ακόµη πιο θετικό το 

αποτύπωµα που αφήνει πίσω της, σε κάθε επίπεδο.  

Αναµφίβολα, κεντρικό ρόλο στον κοινωνικό µας 

αντίκτυπο, είχε η νέα επένδυση ύψους 250 εκατ. 

ευρώ στις εγκαταστάσεις µας, στον Ασπρόπυργο. 

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικονοµίας, των 

εξαγωγών και της απασχόλησης, ξεπεράσαµε τις 

αρχικές µας δεσµεύσεις, διπλασιάσαµε το ποσό της 

επένδυσης και αυξήσαµε κατά 50% τις νέες θέσεις 

εργασίας που δηµιουργούµε, φτάνοντας πλέον τις 

185. Ενδυναµώνοντας τη θέση µας ως εργοδότης 

επιλογής, προχωρήσαµε στην παροχή δυνατότητας 

18 συνολικά εβδοµάδων άδειας, µε πλήρεις 

αποδοχές, µετά από την γέννηση/υιοθεσία παιδιού 

για το κύριο άτοµο φροντίδας και 8 για το 

δευτερεύον άτοµο φροντίδας.  

Με βασική µας προτεραιότητα την ισότητα των 

φύλων, υποστηρίξαµε την έρευνα του Women On 

Top και της ΑθηΝΕΑ, σχετικά µε τον χρηµατοοικο- 

νοµικό αναλφαβητισµό των γυναικών στη χώρα 

µας, έρευνα που ανέδειξε το χάσµα που χωρίζει τα 

δύο φύλα, αλλά και τις αιτίες που εµποδίζουν τη 

µείωσή του. Πιστεύουµε στις τεράστιες δυνατότητες 

και ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτοµία. Γι’ αυτό, 

δηµιουργήσαµε το ReGeneration Academy on 

Data Science, ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα που 

επιτρέπει σε νέους πτυχιούχους να εξειδικευθούν 

σε έναν τοµέα, που θα πρωταγωνιστήσει στο 

µέλλον στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνη- 

σης, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνέχισε να πρωτοστατεί 

στη µάχη κατά του παράνοµου εµπορίου τσιγάρων. 

Διοργανώσαµε πανελλήνια καµπάνια ενηµέρωσης 

για τις επιπτώσεις του, σε συνεργασία µε τα 

συναρµόδια υπουργεία, απευθύνοντας ένα κάλεσµα 



στην κοινωνία, προκειµένου να περιοριστεί ένα 

φαινόµενο που απειλεί την οικονοµία, την υγεία και 

την ασφάλεια των πολιτών. 

Παράλληλα, υλοποιήσαµε µια δέσµη ενεργειών µε 

στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και τον 

µηδενισµό των έµµεσων εκποµπών αερίου του 

θερµοκηπίου και διοξειδίου του άνθρακα. 

Αντικαταστήσαµε όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα 

στελεχών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε υβριδικά και 

προχωρούµε στην αντικατάσταση όλων των 

επιπλέον υπηρεσιακών οχηµάτων, µέχρι το τέλος 

του 2022. Σηµαντικός σταθµός σε αυτήν την 

κρίσιµη προσπάθεια ήταν και το πρόγραµµα 

αναδάσωσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραµµα αναδόχου 

αναδάσωσης, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 

του 2021. Μέχρι το 2023 θα έχουν φυτευτεί

70.000 δέντρα, σε έκταση 1.000 στρεµµάτων, µε 

την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να αναλαµβάνει τη φροντίδα 

τους έως το 2026.   

Ο δρόµος που επιλέξαµε δεν είναι εύκολος. 

Απαιτεί προσήλωση, εγρήγορση, δέσµευση 

απέναντι στους ανθρώπους µας και την κοινωνία 

–και φυσικά– συνέπεια και συνέχεια. Είναι όµως 

ο µοναδικός δρόµος που µπορεί να µας οδηγήσει 

πιο ψηλά και πιο µακριά. Για να τα καταφέρουµε 

θωρακίζουµε τις διαδικασίες µας, εµπλουτίζουµε 

τις γνώσεις µας γύρω από τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Αυτός είναι και ο λόγος που δηµιουργήσαµε την 

Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας, 

µια επταµελή οµάδα επιφορτισµένη µε την παρα- 

κολούθηση, την αξιολόγηση και τον στρατηγικό 

σχεδιασµό της πορείας που ακολουθούµε.       

Με το βλέµµα στραµµένο στο αύριο, αλλάζουµε το 

σήµερα. Με βήµατα σταθερά, µε διαφάνεια και 

λογοδοσία. Συνεχίζουµε αυτό το συναρπαστικό 

ταξίδι, ακριβώς όπως το ξεκινήσαµε. Όλοι µαζί.

Μαρία Δηµοπούλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Σε µια περίοδο που οι προκλήσεις ορθώνονται η 

µία µετά την άλλη, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι έτοιµη 

και αποφασισµένη να συνεχίσει το ταξίδι προς ένα 

καλύτερο µέλλον για το περιβάλλον, την κοινωνία, 

αλλά και την ίδια, ως µια σύγχρονη εταιρεία που 

αλλάζει τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Από το 2021, πυξίδα σε αυτό το ταξίδι είναι η 

στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης. Η πρώτη ενιαία 

εταιρική στρατηγική της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που έχει 

στο κέντρο της την αειφορία.  Κάθε µας ενέργεια, 

ακόµη και η πιο µικρή, εντάσσεται σε ένα πολύ 

µεγαλύτερο σχέδιο που ενσωµατώνει σαφείς 

στόχους. Στόχους που θέτουµε και ιεραρχούµε στη 

βάση των αρχών ESG. Στόχους που µετράµε και 

αξιολογούµε καθηµερινά, βασισµένοι σε αξιόπιστα 

δεδοµένα. Το όραµά µας για έναν κόσµο

#prostokalytero, παίρνει µορφή.

Βασισµένη στους άξονες του ESG, η 2η Ενιαία 

Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης αντανακλά την 

προσπάθεια που κατέβαλε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ το 

2021, προκειµένου να κάνει ακόµη πιο θετικό το 

αποτύπωµα που αφήνει πίσω της, σε κάθε επίπεδο.  

Αναµφίβολα, κεντρικό ρόλο στον κοινωνικό µας 

αντίκτυπο, είχε η νέα επένδυση ύψους 250 εκατ. 

ευρώ στις εγκαταστάσεις µας, στον Ασπρόπυργο. 

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικονοµίας, των 

εξαγωγών και της απασχόλησης, ξεπεράσαµε τις 

αρχικές µας δεσµεύσεις, διπλασιάσαµε το ποσό της 

επένδυσης και αυξήσαµε κατά 50% τις νέες θέσεις 

εργασίας που δηµιουργούµε, φτάνοντας πλέον τις 

185. Ενδυναµώνοντας τη θέση µας ως εργοδότης 

επιλογής, προχωρήσαµε στην παροχή δυνατότητας 

18 συνολικά εβδοµάδων άδειας, µε πλήρεις 

αποδοχές, µετά από την γέννηση/υιοθεσία παιδιού 

για το κύριο άτοµο φροντίδας και 8 για το 

δευτερεύον άτοµο φροντίδας.  

Με βασική µας προτεραιότητα την ισότητα των 

φύλων, υποστηρίξαµε την έρευνα του Women On 

Top και της ΑθηΝΕΑ, σχετικά µε τον χρηµατοοικο- 

νοµικό αναλφαβητισµό των γυναικών στη χώρα 

µας, έρευνα που ανέδειξε το χάσµα που χωρίζει τα 

δύο φύλα, αλλά και τις αιτίες που εµποδίζουν τη 

µείωσή του. Πιστεύουµε στις τεράστιες δυνατότητες 

και ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτοµία. Γι’ αυτό, 

δηµιουργήσαµε το ReGeneration Academy on 

Data Science, ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα που 

επιτρέπει σε νέους πτυχιούχους να εξειδικευθούν 

σε έναν τοµέα, που θα πρωταγωνιστήσει στο 

µέλλον στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνη- 

σης, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνέχισε να πρωτοστατεί 

στη µάχη κατά του παράνοµου εµπορίου τσιγάρων. 

Διοργανώσαµε πανελλήνια καµπάνια ενηµέρωσης 

για τις επιπτώσεις του, σε συνεργασία µε τα 

συναρµόδια υπουργεία, απευθύνοντας ένα κάλεσµα 



Η βιωσιµότητα είναι δοµικό στοιχείο του DNA της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Είναι η 
στρατηγική που καθορίζει την ίδια µας την ύπαρξη. Είναι αυτή που µας οδήγησε 
στην απόφαση να σβήσουµε, πριν πέντε χρόνια, το τελευταίο µας τσιγάρο και
να µετασχηµατιστούµε σε µία εταιρεία επιστήµης και τεχνολογίας.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ακολουθούµε µία ενιαία στρατηγική βιώσιµης 
ανάπτυξης, που αποτελεί την εταιρική µας στρατηγική και διέπει κάθε 
ενέργεια και κάθε δράση µας. Για εµάς, κάθε ένα από τα γράµµατα ESG, 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το άλλο. Γι’ αυτό και δίνουµε στο 
Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση ίση αξία και προσοχή. 

Το 2020 ολοκληρώσαµε την ανάλυση ουσιαστικότητας µε τα 
Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, προκειµένου να αναγνωρίσουµε και
να ιεραρχήσουµε τα θέµατα εκείνα που αφορούν τη βιώσιµη 
ανάπτυξη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, και να βασίσουµε σε αυτά τη νέα, 
ενιαία Στρατηγική µας.
 
Το 2023 θα προχωρήσουµε σε µία ακόµα ανάλυση (double 
materiality) προκειµένου να διαπιστώσουµε εάν οι οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις έχουν τροποποιήσει τις 
ευκαιρίες και τα ρίσκα για τη βιώσιµη ανάπτυξη της εταιρείας 
µας. Παράλληλα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ βρίσκεται σε διαδικασία 
διαµόρφωσης της Πολιτικής Βιώσιµης Ανάπτυξής της.

25Στρατηγική
βιώσιµης ανάπτυξης 
GRI 2-23

Υποστηρίζουμε ενεργά 13 από τους 17
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Δεσμευόμαστε σε 7 ουσιαστικά
θέματα που ορίζουν τη στρατηγική μας 
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2.1 Διαβούλευση με
ενδιαφερόμενα μέρη

Ως αποτέλεσµα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει 
χαρτογραφήσει τις οµάδες των ενδιαφερόµενων 
µερών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και 
βελτιώνει τις µεθόδους επικοινωνίας και 
διαβούλευσης µαζί τους, καταγράφοντας τις 
βασικές ανάγκες και προσδοκίες, όπως προκύπτουν 
από την επιχειρηµατική της λειτουργία, µέσω 
συγκεκριµένων διαύλων επικοινωνίας µαζί τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαµβάνονται τα 
ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και ο τρόπος 
επικοινωνίας µαζί τους, η συχνότητα διαβούλευσης, 
και τα βασικά θέµατα ενδιαφέροντος ανά 
ενδιαφερόµενο µέρος, όπως αυτά προέκυψαν από 
την ανάλυση ουσιαστικότητας.

Οι τρόποι µε τους οποίους η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
ανταποκρίνεται σε αυτά τα θέµατα παρουσιάζονται 
στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.  

GRI 2-29

Ως «ενδιαφερόµενα µέρη» της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ορίζονται οι οργανισµοί ή 

τα άτοµα που επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, ή όσοι 

εύλογα ενδέχεται να επηρεάζουν την 

εταιρεία στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της. 

• Απασχόληση
• Υγεία & Ασφάλεια
• Επιχειρηµατική συνέχεια
• Εκπαίδευση
• Άµεση και έµµεση οικονοµική αξία

• Intranet
• Συναντήσεις τµηµάτων 
• Συναντήσεις µεταξύ εκπροσώπων των εργαζοµένων
  και της διοίκησης 
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
• Ερωτηµατολόγια αξιολόγησης εκπαίδευσης εργαζοµένων
• Εταιρικές εκδηλώσεις

• Υγεία & Ασφάλεια
• Εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συµµόρφωση
  και επιχειρηµατική ηθική
• Διασφάλιση επιχειρηµατικής συνέχειας
• Κλιµατική αλλαγή και αλλαγή επιχειρηµατικού µοντέλου

• 24 φυσικά καταστήµατα (IQOS boutiques)
• Ηλεκτρονικό κατάστηµα 
• Κανάλια µεγάλων αλυσίδων τεχνολογίας (Public, Γερµανός)
• Tηλεφωνικό κέντρο
• Κανάλια ψηφιακής εξυπηρέτησης (live chat, Facebook, Viber,
  video calls, one to many ενηµερωτικά sessions στο website)
• Remote coach (προσωπικός σύµβουλος καταναλωτή)

• Συναντήσεις µε προµηθευτές
• Συναντήσεις µε εκπροσώπους των καπνοκαλλιεργητών
• Αξιολογήσεις
• Διενέργεια ελέγχων

• Συναντήσεις µε τοπικούς φορείς, δηµοτικές αρχές και ΜΚΟ
• Συµµετοχή σε επιτροπές και ενώσεις 
• Διάλογος µε τοπική κοινωνία Θριασίου Πεδίου
• Επικοινωνία µε άλλες βιοµηχανίες 
• Συνεντεύξεις τύπου

• Διεξαγωγή ερευνών
• Συναντήσεις µε εκπροσώπους φορέων της Δηµόσιας Υγείας
• Συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια και ενηµερωτικές
  ηµερίδες

• Συναντήσεις µε εκπροσώπους του δικτύου διανοµής
• Επισκέψεις στα σηµεία λιανικής πώλησης

• Συναντήσεις
• Συνέδρια

• Εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συµµόρφωση
  και επιχειρηµατική ηθική
• Διασφάλιση επιχειρηµατικής συνέχειας 
• Ετοιµότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
• Αξιολόγηση προµηθευτών και συνεργατών µε κριτήρια ESG

• Εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συµµόρφωση
  και επιχειρηµατική ηθική
• Διασφάλιση επιχειρηµατικής συνέχειας 
• Ετοιµότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
• Κοινωνική συνεισφορά 
• Απασχόληση, ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώµατα
• Άµεση και έµµεση οικονοµική αξία

• Ασφάλεια προϊόντων
• Εκπαίδευση καταναλωτών
• Εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συµµόρφωση
  και επιχειρηµατική ηθική

• Κατανόηση δυναµικής της αγοράς
• Διασφάλιση ικανοποίησης αναγκών των καταναλωτών

• Αξιοποίηση της επιστηµονικής έρευνας της
  Philip Morris International 
• Διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας
  των προϊόντων

Εργαζόµενοι

Καταναλωτές

Προµηθευτές

Κοινωνία

Φορείς
Δηµόσιας
Υγείας

Δίκτυo
διανοµής

PMI

Οµάδα Βασικά θέµατα ενδιαφέροντος

Συχνότητα επικοινωνίας:  Συνεχής σε όλες τις οµάδες

Τρόποι επικοινωνίας

Πίνακας 2.1 - Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη
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Φάση 2: Ιεράρχηση θεµάτων 
Στη δεύτερη φάση της ανάλυσης,  η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
έλαβε υπόψιν τις Αρχές της Ουσιαστικότητας και 
Συµµετοχικότητας των ενδιαφερόµενων µερών 
και των προτύπων GRI και προχώρησε στην 
ιεράρχηση των θεµάτων που αναγνωρίστηκαν 
στην πρώτη φάση, αξιολογώντας το βαθµό στον 
οποίο τα θέµατα αυτά: 
1. Επηρεάζουν τις αποφάσεις και αξιολογήσεις των 
ενδιαφερόµενων µερών όσον αφορά την 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.
2. Αντικατοπτρίζουν τις σηµαντικές επιδράσεις της 
λειτουργίας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στο ευρύτερο 
οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
Η ιεράρχηση των θεµάτων έγινε από τη Διοίκηση 
µέσω συναντήσεων συνολικά 15 µελών, 
συµπεριλαµβανοµένου του Διευθύνοντος. 
Συµβούλου, καθώς και από τα ενδιαφερόµενα 
µέρη µέσω διαδικτυακής έρευνας (online survey), 
στην οποία συµµετείχαν συνολικά 1.301 άτοµα.

Φάση 3 : Επικύρωση αποτελεσµάτων
Στην τελευταία φάση της ανάλυσης της ουσιαστι- 
κότητας, τα αποτελέσµατα της δεύτερης φάσης 
επικυρώθηκαν από την ανώτατη διοίκηση της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Αυτή η διαδικασία έλαβε υπόψιν 
την Αρχή της Πληρότητας και της Συµµετοχικότη- 
τας των ενδιαφερόµενων µερών των προτύπων 
GRI. Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν τα 
7 ουσιαστικά θέµατα τα οποία παρουσιάζονται 
αναλυτικά τόσο στον ακόλουθο χάρτη όσο και στην 
παρούσα Έκθεση.

2.2 Ανάλυση ουσιαστικότητας 
GRI 3-1, GRI 3-2 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εστιάζει σε θέµατα που άπτονται 
των σηµαντικών οικονοµικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιδράσεων που δηµιουργούνται σε όλη 
την αλυσίδα λειτουργίας της και κατ’ επέκταση και 
στο σύνολο των ενδιαφερόµενων µερών της.
Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε ιεράρχηση των 
ουσιαστικών θεµάτων βιώσιµης ανάπτυξης που 
σχετίζονται µε το επιχειρηµατικό της µοντέλο.

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση 
ουσιαστικότητας βασίζεται στα πρότυπα GRI, και 
πραγµατοποιήθηκε σε συνέχεια της αναγνώρισης 
των ενδιαφερόµενων µερών.
 
Φάση 1: Αναγνώριση θεµάτων
βιώσιµης ανάπτυξης 
Στην πρώτη φάση της ανάλυσης, η εταιρεία έλαβε 
υπόψιν την Αρχή της Συµµετοχικότητας των 
ενδιαφερόµενων µερών και του πλαισίου 
βιωσιµότητας του προτύπου GRI και αναγνώρισε τα 
θέµατα που αφορούν τις οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις του επιχειρηµατικού της 
µοντέλου, καθώς και τις ανάγκες και προσδοκίες των 
ενδιαφερόµενων µερών της. 

Η αναγνώριση των θεµάτων προέκυψε, µεταξύ 
άλλων, και από τις παρακάτω πηγές:
• Επιχειρηµατική στρατηγική, πολιτικές και διαδικασίες
• Εκθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης οµοειδών εταιρειών 
• Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDG’s) 

• Θεµατολογία προτύπων GRI 
Συνολικά αναγνωρίστηκαν 18 θέµατα βιώσιµης 
ανάπτυξης:

Ουσιαστικά θέµατα

1  Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση των
     προϊόντων

2  Πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

3  Εθιστικότητα προϊόντων

4  Έρευνα και ανάπτυξη

5  Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

6  Υπεύθυνες πρακτικές µάρκετινγκ και πωλήσεων

7  Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

8  Προστασία δεδοµένων

9  Καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας καπνού

10  Δηµόσια πολιτική

11  Επιχειρηµατική δεοντολογία

12  Προσέλκυση και ανάπτυξη εργαζοµένων

13  Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία

14  Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές
        εργασίας

15  Κοινωνική συνεισφορά

16  Κλιµατική αλλαγή

17  Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

18  Άλλα περιβαλλοντικά θέµατα

Ό
ριο ουσιαστικών θεµάτων

Πίνακας 2.2 - Ουσιαστικά θέματα
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2.3 Ουσιαστικά θέματα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Η δέσµευσή µας στους Στόχους Βιώσιµης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ακολουθεί διαδικασίες και 
διαµορφώνει συνεργασίες που έρχονται σε 
συµφωνία µε κάθε έναν από τους 17 Στόχους 
Βιώσιµης Ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από τα 
κράτη µέλη του ΟΗΕ το 2015.

Εστιάζοντας, ωστόσο, τις προσπάθειές µας στην 
ορθή λειτουργία µας, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
επικεντρωνόµαστε στις αλλαγές εκείνες που 
δηµιουργούν θετική και διαρκή αλλαγή, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία 
µας και δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους 
µας να ανταποδίδουν ουσιαστικά στις τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.

Αναγνωρίζοντας την οικουµενική αξία των 
Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 
επισηµαίνουµε σε όλη την έκθεση τους13 
Στόχους που υποστηρίζουµε κατά προτεραιότητα, 
και οι οποίοι απεικονίζονται παρακάτω ανά 
ουσιαστικό θέµα:
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Ό
ριο ουσιαστικών θεµάτων

Γραφική απεικόνιση
των oυσιαστικών θεμάτων

Σηµασία οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Σ
ηµ

ασ
ία

 γ
ια

 τ
α 

εν
δι

αφ
ερ

όµ
εν

α 
µέ

ρη

1  Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων

2  Πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

3  Εθιστικότητα προϊόντων

4  Έρευνα και ανάπτυξη

5  Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

6  Υπεύθυνες πρακτικές µάρκετινγκ και πωλήσεων

7  Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

8  Προστασία δεδοµένων

9  Καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας καπνού

10  Δηµόσια πολιτική

11  Επιχειρηµατική δεοντολογία

12  Προσέλκυση και ανάπτυξη εργαζοµένων

13  Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία

14  Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες

πρακτικές εργασίας

15  Κοινωνική συνεισφορά

16  Κλιµατική αλλαγή

17  Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

18  Άλλα περιβαλλοντικά θέµατα

1

4

5

2

11

14

16

6

13

9

18

10

12

3

7

8

17

15

E S G

Γράφημα 2.1 - Ουσιαστικά θέματα
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Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση
των προϊόντων

Έρευνα και ανάπτυξη

Πρόβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

Επιχειρηµατική δεοντολογία

Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες
πρακτικές εργασίας

Απόβλητα και απόρρίµµατα προϊόντων

Καλή υγεία και ευηµερία

Καλή υγεία και ευηµερία

Αξιοπρεπής εργασία
και οικονοµική
ανάπτυξη

Λιγότερες
ανισότητες

Λιγότερες
ανισότητες

Καθαρό
νερό και 
αποχέτευση

Ειρήνη, δικαιοσύνη
και ισχυροί θεσµοί

Ισότητα
των φύλων

Ποιοτική
εκπαίδευση

Καλή υγεία και ευηµερία Συνεργασία για τους στόχους

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Υπεύθυνη
κατανάλωση
και
παραγωγή

Δράση
για το 
κλίµα

Ζωή
στο
νερό

Ζωή
στη
στεριά

Ειρήνη, δικαιοσύνη
και ισχυροί θεσµοί

Ουσιαστικά θέµατα και Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (UN SDGs)

G

S

E

SOCIAL

GOVERNANCE

ENVIRONMENTAL

Συνεργασία για τους στόχους

Αξιοπρεπής
εργασία και
οικονοµική
ανάπτυξη

Γράφημα 2.2 - Ουσιαστικά θέματα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ

Βιοµηχανία, καινοτοµία και υποδοµές
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2.4 Πυλώνες στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

Σε συνέχεια της αναγνώρισης των ουσιαστικών θεµάτων που απασχολούν τα ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά την λειτουργία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η εταιρεία 
υιοθέτησε στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης µε πέντε (5) βασικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί είναι οι παρακάτω: 

Καινοτοµία προϊόντων 
Σύµφωνα µε την ανάλυση ουσιαστικότητας µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, τα ουσιαστικά θέµατα που τους 
απασχολούν αφορούν τις επιπτώσεις των προϊόντων 
στην υγεία των καταναλωτών από τη χρήση τους, 
καθώς και την εθιστικότητα αυτών. Λόγω αυτού, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, αναζητούν πρόσβαση στην 
πληροφορία για την επιστήµη, την έρευνα και την 
τεχνολογία που υπάρχει πίσω από τα εναλλακτικά 
προϊόντα καπνού. 
 

Υποδειγµατική λειτουργία 
Τα ενδιαφερόµενα µέρη ανέδειξαν την απαίτηση
από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για  λειτουργία της 
εταιρείας µε τη δέουσα επιχειρηµατική δεοντολογία 
και συµµετοχή στη δηµόσια πολιτική, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η οικονοµική επίδοση µέσω διαφάνειας 
στη λειτουργία της. Η συµβολή της εταιρείας στην 
καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας καπνού, 
στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, στις 
υπεύθυνες πρακτικές marketing και πωλήσεων,
και στην υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, που αποτελούν πάγιες προτεραιότητες
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναδείχθηκαν επίσης 
σηµαντικά θέµατα και από τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Εργαζόµενοι και συνεργάτες
Από την ανάλυση ουσιαστικότητας µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά και σύµφωνα µε τις 
διαπιστώσεις στις αναφορές της διοίκησης, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και οι δίκαιες πρακτικές 
εργασίας, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, καθώς και η προσέλκυση ταλέντων και 
ανάπτυξη των εργαζοµένων, διασφαλίζοντας την 
υγεία, ασφάλεια και ευεξία αυτών, κρίνονται ως  
σηµαντικά σηµεία αναφοράς της λειτουργίας της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.
 
Περιβάλλον 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ  έχει εργοστάσιο αποκλειστικής 
παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού. Τα 
ενδιαφερόµενα µέρη αναζητούν ενηµέρωση για τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται όσον αφορά στη 
λειτουργία του εργοστασίου αλλά και των γραφείων, 
ώστε να δοθούν λύσεις και προτάσεις µε στόχο τη 
λιγότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε 
µια προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής 
κρίσης. Επιπλέον, θέλουν να γνωρίζουν συνολικά τα 
περιβαλλοντικά θέµατα που άπτονται των 
δραστηριοτήτων της, όπως η ορθή χρήση του νερού 
στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, αλλά και η 
διασφάλιση της βιοποικιλότητας της περιοχής. 

Κοινωνία 
Η προσδοκία των ενδιαφερόµενων µερών για την  
ορθή λειτουργία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν µπορεί να 
µην περιλαµβάνει την ανάγκη συµµετοχής της σε 
δράσεις για την υποστήριξη των κοινωνικών 
θεµάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.  

Τα 7 ουσιαστικά θέµατα που ανέδειξε η ανάλυση 
ουσιαστικότητας, καθώς και 11 δευτερεύοντα, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα στους 
αντίστοιχους στρατηγικούς πυλώνες: 

SE G
ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Περιβάλλον Καινοτοµία
προϊόντων

Εργαζόµενοι
& Συνεργάτες

Κοινωνία Υποδειγµατική
λειτουργία
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Γράφημα 2.3 - Πυλώνες στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

SE G

Πυλώνες Πρωτεύοντα ουσιαστικά θέµατα Δευτερεύοντα ουσιαστικά θέµατα

• Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

• Επιχειρηµατική δεοντολογία

• Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

• Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές εργασίας

• Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων

• Πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

• Έρευνα και ανάπτυξη

• Εθιστικότητα προϊόντων

• Κοινωνική συνεισφορά

• Υπεύθυνες πρακτικές µάρκετινγκ και πωλήσεων
• Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
• Προστασία δεδοµένων
• Καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας καπνού
• Δηµόσια πολιτική

• Κλιµατική αλλαγή
• Άλλα περιβαλλοντικά θέµατα

• Προσέλκυση και ανάπτυξη εργαζοµένων
• Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία

Περιβάλλον

Καινοτοµία
προϊόντων

Εργαζόµενοι
& Συνεργάτες

Υποδειγµατική
λειτουργία

Κοινωνία
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2.5 Συμμετοχή σε φορείς
και πρωτοβουλίες  
GRI  2-28

Πίνακας 2.3 - Συμμετοχή σε φορείς και πρωτοβουλίες

• Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)

• Ελληνική Παραγωγή 

• Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (Amcham)

• Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος

• Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Επώνυµων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.)

• CSR Hellas 

• Ελληνο-Βρετανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

• Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

• Ελληνική Ένωση Επιχειρηµατιών  (Ε.ΕΝ.Ε.)

• Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ)

• Ελληνο-Γερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

• Συµµαχία για το Νερό (Alliance for Water Stewardship – AWS)

• Ελληνικός Σύνδεσµος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1
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Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η βιώσιµη ανάπτυξη 
ορίζεται ως το σύνολο των υπεύθυνων 
πολιτικών και πρακτικών που αφορούν όλο το 
εύρος της επιχειρηµατικής λειτουργίας και η 
αρµονική συνεργασία µε τους κοινωνικούς 
εταίρους της, ώστε να διασφαλιστεί η 
δηµιουργία αµοιβαίας µακροπρόθεσµης αξίας. 

Οι πολιτικές υπεύθυνης λειτουργίας, 
αποτελούν ένα σύνολο κριτηρίων, τα οποία η 
εταιρεία λαµβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και τα 
διαχειρίζεται στρατηγικά έχοντας ως οδηγό 
την µακροπρόθεσµη στρατηγική βιώσιµης 
ανάπτυξης. Ως συνέχεια των πολιτικών αυτών 
έχουν αναπτυχθεί υπεύθυνες πρακτικές, 
πολιτικές δέουσας επιµέλειας, µηχανισµοί 
αναφοράς, δεσµεύσεις και στόχοι, που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο της εταιρικής 
µας διακυβέρνησης.

2.6 Πλαίσιο λειτουργίας
βιώσιμης ανάπτυξης



100% κάλυψη της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώθηκε
από Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ

ENVIRONMENTAL

E
35Πράξεις #prostokalytero,

για το Περιβάλλον

Εστιάζοντας στην κλιµατική κρίση, τα απόβλητα και την προστασία των υδάτων και της 
βιοποικιλότητας, εργαζόµαστε σε συνεργασία µε τους εταίρους µας, για να επιτύχουµε τον 
στρατηγικό µας στόχο να είµαστε ηγέτες στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Θέτοντας και 
υλοποιώντας στόχους µε συνέπεια, επιθυµούµε να δώσουµε το παράδειγµα και να 
λειτουργήσουµε ως πρότυπο.

Η κλιµατική κρίση απειλεί τον παγκόσµιο πληθυσµό, αλλά κυρίως εκείνους που είναι πιο 
ευάλωτοι, επιδεινώνοντας τις ανισότητες. Προκαλεί φαινόµενα όπως υποβάθµιση των 
οικοσυστηµάτων, ξηρασία, πληµµύρες, και ερηµοποίηση. 

Τα επιστηµονικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι η αλλαγή στο κλίµα είναι αδιαµφισβήτητη 
και αναπόφευκτη. Δεν είναι πολύ αργά όµως ακόµη για να περιοριστεί η υπερθέρµανση 
του πλανήτη στον 1,5°C σε σχέση µε την προ-βιοµηχανική περίοδο, άνοδος της 
θερµοκρασίας που θεωρείται το όριο πέρα από το οποίο οι κλιµατικές επιπτώσεις θα 
είναι καταστροφικές.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει θεµελιώδη µετασχηµατισµό των 
κρίσιµων πτυχών της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο 
καλλιεργούµε, χρησιµοποιούµε τη γη, µεταφέρουµε τα αγαθά και αναπτύσσουµε 
την οικονοµία µας. Η µεγάλη πρόκληση της εποχής µας είναι η αποτελεσµατική 
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Ταυτόχρονα, τα απόβλητα και τα απορρίµµατα που προκύπτουν από την 
παραγωγή υλικών αγαθών εντείνουν το παγκόσµιο πρόβληµα της 
ρύπανσης, επηρεάζουν δυσµενώς τη βιοποικιλότητα και υποδηλώνουν 
έναν µη βιώσιµο τρόπο διαχείρισης των περιορισµένων φυσικών πόρων 
που έχει στη διάθεσή της η ανθρωπότητα. Είναι πλέον σαφές ότι η 
διατήρηση και προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος συνδέονται 
άρρηκτα µε την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών για τη µείωση 
των παραγόµενων απορριµµάτων και την καλύτερη διαχείριση όσων 
δεν µπορούν να αποφευχθούν.

Ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών
ΑΦΘ στο εργοστάσιό μας



έχει θέσει ως στόχο τον µηδενισµό του συνόλου 

των εκποµπών από τις δραστηριότητές της 

(scope 1, 2, 3) µέχρι το 2040. 
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3.1 Αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης

Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη µείωση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (ΑΦΘ / 

GHG) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, 

συγκριτικά µε τα επίπεδα του 1990, ενώ, για το 

2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συµφωνίας (European Green Deal), στόχος είναι 

ο µηδενισµός των καθαρών εκποµπών (net 

zero). Οι στόχοι αυτοί είναι νοµικά δεσµευτικοί 

έπειτα από την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού 

Κλιµατικού Νόµου.

Τον Μάιο του 2022 ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο 

Ελληνικός Κλιµατικός Νόµος, ο οποίος θέτει το 

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4

πλαίσιο ώστε η Ελλάδα να πετύχει µείωση των 

εκποµπών κατά 55% και 80% έως το 2030 και 

2040 αντίστοιχα, σε σχέση µε αυτές του 1990, 

στην πορεία προς τον στόχο για µηδενισµό των 

καθαρών εκποµπών έως το 2050.

Στην ίδια κατεύθυνση, η µητρική εταιρεία PMI 

µείωση των απόλυτων τιµών
Scope 3 εκποµπών ΑΦΘ,
σε σχέση µε το 2019 (SBT)

Γράφημα 3.1 - Κλιματικοί στόχοι

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζουµε ότι η 

κλιµατική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσµιο 

περιβαλλοντικό πρόβληµα µε επιπτώσεις που 

επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία µας όσο και

τα ενδιαφερόµενα µέρη µας, αλλά και όλο το 

εύρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων και 

της ζωής στον πλανήτη. 

Κλιματικοί στόχοι 

Μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα
 στις άµεσες δραστηριότητές µας
(Scope 1+2)

35%
µείωση των απόλυτων τιµών εκποµπών
ΑΦΘ στην προµηθευτική αλυσίδα
καπνού, σε σχέση µε το 2019

100%
των βιοµηχανικών µας
εγκαταστάσεων µε πιστοποίηση
ουδέτερου ανθρακικού ισοζυγίου

100%
της ηλεκτρικής ενέργειας που
προµηθεύονται και καταναλώνουν
τα εργοστάσια µας µε προέλευση
από ανανεώσιµες πηγές

25%
µείωση των απόλυτων τιµών
scope 3 εκποµπών ΑΦΘ,
σε σχέση µε το 2019

50%
µείωση των απόλυτων τιµών
Scope 1+2 εκποµπών ΑΦΘ,
σε σχέση µε το 2019 (SBT)

50%

Μηδενική χρήση άνθρακα ως καυσίµου για την προετοιµασία
του καπνού που προµηθευόµαστε

50%
µείωση των απόλυτων τιµών
εκποµπών ΑΦΘ στην
προµηθευτική αλυσίδα καπνού,
σε σχέση µε το 2019

µείωση των απόλυτων τιµών
Scope 3 εκποµπών ΑΦΘ,
σε σχέση µε το 2019 (SBT)

2025

2030

2040

2023

Μηδενικό ισοζύγιο εκποµπών ΑΦΘ
στην αλυσίδα αξίας µας (Scope 1+2+3)



37Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
S G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζουµε ότι 

υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τις δραστηριότητές µας, ακόµα

κι αν αυτές είναι µικρής κλίµακας, και 

συµµετέχουµε ενεργά στο όραµα της PMI 

υιοθετώντας τα απαραίτητα µέτρα για την 

επίτευξη του στόχου.

Η περιβαλλοντική στρατηγική της PMI είναι 

ενσωµατωµένη στην επιχειρηµατική στρατηγική 

και έχει ως στόχους:

• Τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από τις δραστηριότητές της. 

• Τη µείωση της χρήσης ορυκτών καυσίµων και 

την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

• Την αντιστάθµιση των εκποµπών που 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον σύµφωνα µε 

τις διεθνείς πρακτικές. 

Στη ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ο βασικός µας κλιµατικός 

στόχος είναι η µείωση κατά 20% του δείκτη 

κατανάλωσης ενέργειας έως το 2025.

Παράλληλα, στόχος µας είναι να µειώσουµε τις 

εκποµπές που προκύπτουν από την παραγωγική 

µας λειτουργία κατά 7,8% µέχρι το 2024 (µε 

έτος βάσης 2021), ανά µονάδα παραγόµενου 

προϊόντος.

Το σύστηµα διακυβέρνησης που έχουµε 

υιοθετήσει διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι και οι 

ευκαιρίες που σχετίζονται µε το κλίµα εξετάζονται 

Το τρίπτυχο της προσέγγισής µας για την απεξάρτηση από τον άνθρακα

Μείωση της κατανάλωσης και 
βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Ελαχιστοποίηση της χρήσης 
ορυκτών καυσίµων και 
προώθηση της µετάβασης σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Εξισορρόπηση των υπόλοιπων 
εκποµπών που δεν µπορούν να 
αποφευχθούν, µέσω εργαλείων 
και δράσεων που ακολουθούν 
τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 
και λαµβάνουν υπόψη την 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
συνοχή.

Γράφημα 3.2 - Τρίπτυχο απεξάρτησης από τον άνθρακα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

στις σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Σε αυτό το ταξίδι, ευελπιστούµε να εµπνεύσουµε 

και να ενθαρρύνουµε και τους συνεργάτες και 

προµηθευτές µας να δεσµευτούν και να 

ακολουθήσουν τον ίδιο δρόµο. 



στη µετάβασή µας στη χρήση καυσίµων 

χαµηλότερου ανθρακικού αποτυπώµατος, καθώς 

και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές.

Ενεργοβόρα συστήµατα και διεργασίες που 

απαιτούν µεγάλες ποσότητες ενέργειας, όπως το 

σύστηµα βιοµηχανικής ψύξης, ο κλιµατισµός και

το σύστηµα παραγωγής ατµού αποτελούν βασική 

προτεραιότητα για διαρκή βελτιστοποίηση, τόσο

σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο 

εξοπλισµού.

Συνεργαζόµαστε µε εξειδικευµένους συµβούλους 

και ενεργειακούς επιθεωρητές, για να βρούµε 
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Ο κύκλος ζωής των προϊόντων µας ξεκινάει από 

την καλλιέργεια του καπνού. Στο στάδιο αυτό η 

µητρική µας εταιρεία PMI έχει υλοποιήσει 

προγράµµατα παραγωγής µε χαµηλές εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία, λόγω της 

µετατροπής του εργοστασίου µας στον 

Ασπρόπυργο σε µονάδα αποκλειστικής 

παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού το 

2018, έχουµε αυξηµένους όγκους παραγωγής και 

εποµένως αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας.

Για τη µείωση των εκποµπών που εκλύονται, 

εργαζόµαστε για τη µετάβαση στη χρήση 

καυσίµων χαµηλότερου ανθρακικού 

αποτυπώµατος και ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. 

Η προσέγγισή µας για την απαλλαγή από 

δραστηριότητες, στο σύνολο της αλυσίδας αξίας 

µας, που επιβαρύνουν σηµαντικά το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου  βασίζεται σε συγκεκριµένες 

εταιρικές πολιτικές. Η µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και των εκποµπών ΑΦΘ περιλαµβάνεται 

στην Περιβαλλοντική µας Δέσµευση, στον Οδηγό 

µας για την Επιτυχία (κώδικας δεοντολογίας της 

PMI), στις Αρχές Υπεύθυνης Προµήθειας (Respon-

sible Sourcing Principles) και στο πρόγραµµα 

Καλών Αγροτικών Πρακτικών (Good Agricultural 

Practices).

Οι προσπάθειές µας να προστατεύσουµε τα δάση, 

ως θεµελιώδη µηχανισµό ρύθµισης του κλίµατος, 

είναι ευθυγραµµισµένες µε το Zero Deforestation 

Manifesto της PMI. Το σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που εφαρµόζουµε, βασίζεται σε διεθνή 

πρότυπα όπως το ISO 14001 και υποστηρίζει την 

εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών µας 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων µας.

Θέτοντας φιλόδοξους στόχους, οι προσπάθειες 

περιορισµού των εκποµπών στο εργοστάσιό µας 

επικεντρώνονται στην εξοικονόµηση ενέργειας, 

λύσεις βελτιστοποίησης καθώς και για να 

εντοπίσουµε επιπλέον τρόπους µείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, το 2020 

µηδενίσαµε τη χρήση µαζούτ, το οποίο 

αντικαταστήσαµε µε φυσικό αέριο. Η αύξηση της 

παραγωγής µας είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 

της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά περιορίσαµε 

τη χρήση πετρελαίου ενώ αυξήσαµε τη χρήση 

φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της επένδυσης σε 

καθαρότερες ενεργειακές πηγές. 

Το 2021 εξασφαλίσαµε Εγγυήσεις Προέλευσης 

από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

για το σύνολο (100%) της ηλεκτρικής ενέργειας 

που καταναλώσαµε (89.283 GJ), µηδενίζοντας 

τις έµµεσες (Scope 2) εκποµπές  ΑΦΘ (mar-

ket-based) από την κατανάλωση ηλεκτρισµού.

Το συνολικό ποσοστό µείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας στο εργοστάσιό µας σε 

σχέση µε το 2020 ήταν 0,29% GJ ανά 

εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων HEETS.

Για τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από την ηλεκτρική και θερµική 

ενέργεια που καταναλώθηκε, 

χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές εκποµπών 

της DEFRA (UK - Department for Environment, 

Food and Rural Affairs).

Πίνακας 3.1 - Κατανάλωση ενέργειας

Ηλιοθερµικά πάνελ (MJ)

Φυσικό αέριο (MJ)

Μαζούτ  (MJ)

Πετρέλαιο κίνησης (MJ)

Βενζίνη (MJ)

Πετρέλαιο θέρµανσης (MJ)

Ηλεκτρική ενέργεια (MJ)

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ)

Κατανάλωση ενέργειας (MJ) 2018 2019 2020 2021

147.354.507 223.029.594 221.092.992 223.464.339

8.726.399

56.254.816

8.663.371

1.527.783

72.182.138

113.302.439

9.341.422

8.506.888

1.251.075

90.627.770

95.730

122.166.548

2.582.205

6.134.308

318.448

89.795.753

122.4831

127.773.480

0.00

4.379.200

1.819.390

 86.8882

89.282.898

Η αύξηση μεταξύ 2020 και 2021 οφείλεται στην αυξημένη χρήση ηλιοθερμικών πάνελ (ηλιακών θερμοσίφωνων) για τη θέρμανση του 
νερού στα αποδυτήρια, που το 2020 ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας Covid-19.
Το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση του λιθογραφείου, που λόγω των εργασιών μετατροπής του 
εργοστασίου υπολειτουργούσε για ένα διάστημα εντός του 2021.

1

2



στη µετάβασή µας στη χρήση καυσίµων 

χαµηλότερου ανθρακικού αποτυπώµατος, καθώς 

και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές.

Ενεργοβόρα συστήµατα και διεργασίες που 

απαιτούν µεγάλες ποσότητες ενέργειας, όπως το 

σύστηµα βιοµηχανικής ψύξης, ο κλιµατισµός και

το σύστηµα παραγωγής ατµού αποτελούν βασική 

προτεραιότητα για διαρκή βελτιστοποίηση, τόσο

σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο 

εξοπλισµού.

Συνεργαζόµαστε µε εξειδικευµένους συµβούλους 

και ενεργειακούς επιθεωρητές, για να βρούµε 

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων µας ξεκινάει από 

την καλλιέργεια του καπνού. Στο στάδιο αυτό η 

µητρική µας εταιρεία PMI έχει υλοποιήσει 

προγράµµατα παραγωγής µε χαµηλές εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία, λόγω της 

µετατροπής του εργοστασίου µας στον 

Ασπρόπυργο σε µονάδα αποκλειστικής 

παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού το 

2018, έχουµε αυξηµένους όγκους παραγωγής και 

εποµένως αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας.

Για τη µείωση των εκποµπών που εκλύονται, 

εργαζόµαστε για τη µετάβαση στη χρήση 

καυσίµων χαµηλότερου ανθρακικού 

αποτυπώµατος και ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. 

Η προσέγγισή µας για την απαλλαγή από 

δραστηριότητες, στο σύνολο της αλυσίδας αξίας 

µας, που επιβαρύνουν σηµαντικά το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου  βασίζεται σε συγκεκριµένες 

εταιρικές πολιτικές. Η µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και των εκποµπών ΑΦΘ περιλαµβάνεται 

στην Περιβαλλοντική µας Δέσµευση, στον Οδηγό 

µας για την Επιτυχία (κώδικας δεοντολογίας της 

PMI), στις Αρχές Υπεύθυνης Προµήθειας (Respon-

sible Sourcing Principles) και στο πρόγραµµα 

Καλών Αγροτικών Πρακτικών (Good Agricultural 

Practices).

Οι προσπάθειές µας να προστατεύσουµε τα δάση, 

ως θεµελιώδη µηχανισµό ρύθµισης του κλίµατος, 

είναι ευθυγραµµισµένες µε το Zero Deforestation 

Manifesto της PMI. Το σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που εφαρµόζουµε, βασίζεται σε διεθνή 

πρότυπα όπως το ISO 14001 και υποστηρίζει την 

εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών µας 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων µας.

Θέτοντας φιλόδοξους στόχους, οι προσπάθειες 

περιορισµού των εκποµπών στο εργοστάσιό µας 

επικεντρώνονται στην εξοικονόµηση ενέργειας, 
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λύσεις βελτιστοποίησης καθώς και για να 

εντοπίσουµε επιπλέον τρόπους µείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, το 2020 

µηδενίσαµε τη χρήση µαζούτ, το οποίο 

αντικαταστήσαµε µε φυσικό αέριο. Η αύξηση της 

παραγωγής µας είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 

της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά περιορίσαµε 

τη χρήση πετρελαίου ενώ αυξήσαµε τη χρήση 

φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της επένδυσης σε 

καθαρότερες ενεργειακές πηγές. 

Το 2021 εξασφαλίσαµε Εγγυήσεις Προέλευσης 

από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

για το σύνολο (100%) της ηλεκτρικής ενέργειας 

που καταναλώσαµε (89.283 GJ), µηδενίζοντας 

τις έµµεσες (Scope 2) εκποµπές  ΑΦΘ (mar-

ket-based) από την κατανάλωση ηλεκτρισµού.

Το συνολικό ποσοστό µείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας στο εργοστάσιό µας σε 

σχέση µε το 2020 ήταν 0,29% GJ ανά 

εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων HEETS.

Για τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από την ηλεκτρική και θερµική 

ενέργεια που καταναλώθηκε, 

χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές εκποµπών 

της DEFRA (UK - Department for Environment, 

Food and Rural Affairs).

Ποσοστό µείωσης
κατανάλωσης ενέργειας

0,29% µείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε GJ ανά
εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων HEETS.

Τύποι ενέργειας
που περιλαµβάνονται

Βάση για τον υπολογισµό 

Σύστηµα PMS (Production Management System)

Φυσικό αέριο (Ενέργεια) Παραγωγής [GJ],
Diesel ή ελαφρά καύσιµα (Ενέργεια) Παραγωγής [GJ],
Μαζούτ (Ενέργεια) Παραγωγής [GJ],
Ηλεκτρική ενέργεια (Ενέργεια) Παραγωγής [GJ],
Θερµική ενέργεια από ΑΠΕ (Ενέργεια) Παραγωγής [GJ]

[{GJ ανά Mio HEETS (2021) - GJ ανά Mio HEETS (2020)} /GJ
ανά Mio HEETS (2021)]*100% 

2018 2019 2020 2021

Τρόπος υπολογισµού

Άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (scope 1)

Σύνολο εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
συνυπολογίζοντας τις εγγυήσεις προέλευσης 

Σύνολο εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
(scope 1 + scope 2)

Έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (scope 2)

5.718

10.452

16.170

5.718

7.600

13.617

21.217

7.600

7.708

12.331

20.039

7.708

7.917

13.355

21.272

7.917

Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (tn CO2 – eq.)

Πίνακας 3.2 - Κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος

Πίνακας 3.3 - Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
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Η ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

ισούται µε 0,72 tn CO2 άµεσων εκποµπών (Scope 

1) και 1,15 tn CO2 έµµεσων εκποµπών (Scope 2) 

ανά εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων HEETS.

Το εργοστάσιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, τα γραφεία 

και ο στόλος αυτοκινήτων µας είναι τα σηµεία 

στα οποία έχουµε τη µεγαλύτερη δυνατότητα 

παρέµβασης για τη διαχείριση της ενέργειας και 

των εκποµπών ΑΦΘ. 

Το 2021 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του 

συνόλου των εταιρικών αυτοκινήτων των 

στελεχών µε υβριδικά. Συνολικά, 68 εταιρικά 

αυτοκίνητα (benefit cars) άλλαξαν σε οχήµατα 

τεχνολογίας plug-in hybrid. Επίσης, έχουν ήδη 

εγκατασταθεί 45 σταθµοί φόρτισης των 22 kW 

στον χώρο στάθµευσης της εταιρείας, και µέχρι 

το τέλος του 2022 προβλέπεται η εγκατάσταση 

30 ακόµα. Θα δηµιουργηθεί έτσι πλεόνασµα 

σταθµών φόρτισης, δίνοντας κίνητρο και σε 

άλλους εργαζόµενους να προβούν σε αγορά 

ηλεκτροκίνητου οχήµατος.    

Με την αντικατάσταση αυτή, ο νέος στόλος µας 

προσφέρει την εµπειρία ηλεκτροκίνησης για 

απόσταση περίπου 60 χιλιοµέτρων, µέσω 

µπαταριών υψηλής τάσης, µικτής χωρητικότητας 

περίπου 15 kWh. 

Σε περίπτωση υβριδικής λειτουργίας, η µέση 

κατανάλωση καυσίµου είναι περίπου 2,4 λίτρα 

ανά 100 χλµ. και οι εκποµπές ρύπων CO2 

περιορίζονται στα 38 γρ./χλµ. Έτσι, για το 

σύνολο του εταιρικού µας στόλου, που διανύει 

απόσταση 1.900.000 χλµ. ετησίως, έχουµε:  

• ετήσια κατανάλωση καυσίµου µε τον 

προηγούµενο στόλο: 130.000 λίτρα

• ετήσια κατανάλωση καυσίµου µε τον νέο 

στόλο: 46.000 λίτρα

άρα µείωση της κατανάλωσης ρυπογόνων 

καύσιµων κατά 84.000 λίτρα (65%) ετησίως.

Η µείωση της κατανάλωσης καυσίµου 

συνεπάγεται και µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου:

• ετήσια εκποµπή CO2 µε τον προηγούµενο 

στόλο: 220 τόνοι

• ετήσια εκποµπή CO2 µε τον νέο στόλο: 72 

τόνοι

Άρα µείωση των εκποµπών CO2

κατά 148 τόνους (67%) ετησίως.

Πίνακας 3.4 - Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος

2018 2019 2020 2021

Άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
(scope 1) / εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων HEETS

Έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
(scope 2) / εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων HEETS

1,56

2,85

0,72

1,29

0,72

1,15

0,86

1,45

(tn CO2/Mio HEETS)
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κλιµατικής αλλαγής σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα φέρει 

πιστοποίηση Gold Standard, που εγγυάται ότι οι 

πιστωτικές µονάδες που αγοράστηκαν, και 

ισοδυναµούν σε 7.521 t ισοδύναµου CO2, 

αντιστοιχούν σε πραγµατική αποφυγή 

επιπρόσθετων εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ανθρακικό 

αποτύπωµα του εργοστασίου της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα βρείτε στο έγγραφο της 

PMI “Declaration of Carbon Neutrality”.

Προχωρήσαµε ακόµη σε αλλαγή του 50% του 

στόλου των 69 υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

(tool cars) µε plug-in υβριδικά οχήµατα, 

αντικατάσταση που αναµένεται να 

ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2022, όταν 

πλέον το σύνολο του στόλου µας θα είναι 

υβριδικής τεχνολογίας.

Για το έτος 2021, το εργοστάσιο της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εµφάνισε ουδέτερο ισοζύγιο 

διοξειδίου του άνθρακα, αναφορικά µε τις 

άµεσες κι έµµεσες εκποµπές (scope 1 & 2) 

(βάσει προτύπου PAS 2060:2014). Αυτό 

επετεύχθη µέσω µείωσης των εκποµπών που 

προκύπτουν από δραστηριότητες υπό τον 

άµεσο έλεγχο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αλλά και 

µέσω συµµετοχής σε έργα αντιστάθµισης 

άνθρακα. Στο πλαίσιο του προτύπου PAS 

2060:2014, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεσµεύεται για 

διατήρηση του ουδέτερου ισοζυγίου µέχρι το 

2025, ενώ έχει καταρτιστεί Carbon Manage-

ment Plan για τον περιορισµό των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου που συνδέονται µε 

την παραγωγική της διαδικασία.

Συγκεκριµένα, οι δράσεις που είχαν 

πραγµατοποιηθεί έως το 2021 αφορούν, 

πέραν της κατά 100% κάλυψης της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του 

εργοστασίου από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, στην επένδυση σε µηχανολογικό 

εξοπλισµό αυξηµένης απόδοσης, µειώνοντας 

έτσι την κατανάλωση πόρων (κυρίως νερού) 

και ενέργειας, και στην εγκατάσταση 

βιοµηχανικών αισθητήρων και µετρητών µε 

στόχο τον καλύτερο έλεγχο των παραγωγικών 

διεργασιών. Τα βήµατα αυτά είχαν ως 

αποτέλεσµα την αποφυγή απελευθέρωσης 

δεκάδων τόνων αερίων του θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα. Στο πλαίσιο του Carbon Manage-

ment Plan, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει σχεδιάσει 

επιπλέον δράσεις, µε ορίζοντα υλοποίησης έως 

και το 2024, για την περαιτέρω εξοικονόµηση 

καυσίµων κι ενέργειας, και τελικά τον 

περιορισµό των εκποµπών άνθρακα.

Ταυτόχρονα, προκειµένου να αντισταθµιστούν 

οι υπόλοιπες εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου και να επιτευχθεί µηδενικό 

ισοζύγιο, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνεργάστηκε το 

2021, µέσω της PMI, µε τον οργανισµό CAR-

BONSINK, επενδύοντας σε προγράµµατα 

αντιστάθµισης άνθρακα µε σκοπό την ανάπτυξη 

βιώσιµων λύσεων για την αντιµετώπιση της 

https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/carbon-neutrality-declarations/gr-carbon-neutrality-declaration-2022.pdf


διαχείριση των αποβλήτων µετά την συλλογή τους, 

έχοντας επιτύχει µηδενική (0%) απόθεση των 

παραγωγικών της αποβλήτων στις χωµατερές. 

Στοχεύοντας στην εξάλειψη των πλαστικών µιας 

χρήσης στις εγκαταστάσεις µας (το εργοστάσιο και 

τα γραφεία µας), εργαζόµαστε για την εύρεση 

λύσεων που θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος µε πλαστικά απορρίµµατα. 
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3.2 Κυκλική οικονομία 

Δέσµευση τόσο της µητρικής εταιρείας PMI όσο και 

της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι η προσπάθεια µείωσης 

του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των 

προϊόντων µας, τόσο κατά τη διαδικασία 

παραγωγής των πρώτων υλών και των προϊόντων 

µας, όσο και µετά την κατανάλωση αυτών.

Μέσω της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων 

συµβάλουµε στη µείωση της κατανάλωσης µη 

ανανεώσιµων φυσικών πόρων. Συµµεριζόµαστε 

τις ανησυχίες της κοινωνίας σχετικά µε τις 

επιπτώσεις από την µη ορθή διαχείριση των 

απορριµµάτων, όπως η ρύπανση του 

περιβάλλοντος και η βλάβη στην πανίδα και 

χλωρίδα. Αναγνωρίζουµε τον ρόλο µας και 

εργαζόµαστε για την προστασία και διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουµε πιστοποιηµένο κατά 

GRI 2-25, GRI 3-3, GRI 306-1, GRI 306-2,
GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5

ISO 14001 Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

για το εργοστάσιό µας, ενώ καθηµερινά και 

αδιάκοπα όλοι οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

συµµετέχουν στις διαδικασίες ορθής διαχείρισης 

των απορριµµάτων. 

Επιπλέον, η εταιρεία έχει µεριµνήσει µέσω της 

συνεργασίας της µε πιστοποιηµένες εταιρείες 

διαχείρισης αποβλήτων, να διασφαλίσει την ορθή 

effective recycling rate
of our IQOS  devices² 

Γράφημα 3.3 - Στόχοι κυκλικής οικονομίας

Ουσιαστικό θέμα
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Στόχοι κυκλικής οικονοµίας

2023

2025

2022 100% ανακυκλώσιµη εσωτερική επένδυση συσκευασιών

70% ανακύκλωση των συσκευών IQOS

95% των υλικών συσκευασίας να προέρχονται από ανανεώσιµες πηγές.

100% των smoke-free ηλεκτρονικών συσκευών που θα εισαχθούν στην 
αγορά έως το 2025 να έχουν πιστοποίηση οικολογικού σχεδιασµού 
(eco-design).

100% των χρηστών των smoke-free προϊόντων να έχουν 
πρόσβαση σε συστήµατα συλλογής και ανάκτησης των συσκευών.
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και τοποθετούνται σε συγκεκριµένους κάδους µε 

την απαραίτητη σήµανση. Οι κάδοι µεταφέρονται 

από εργολάβους – συνεργάτες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

σε συγκεκριµένα σηµεία µε κατάλληλη σήµανση 

εντός του εργοστασίου (waste docks). Στην 

συνέχεια, αδειοδοτηµένοι φορείς, πιστοποιηµένοι 

και εγγεγραµµένοι στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων), παραλαµβάνουν τα 

απόβλητα και τα επεξεργάζονται καταλλήλως. 

Μέσω του συστήµατος αυτού, καταφέραµε να 

βελτιώσουµε τις παραγωγικές µας επιδόσεις, τόσο 

µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων όσο και µε 

την αλλαγή της ίδιας µας της κουλτούρας, µέσα 

από νέο εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό, 

υιοθετώντας πλέον την προσέγγιση µηδενικών 

απορριµµάτων σε όλα τα επίπεδα. 

Με τον σωστό διαχωρισµό των αποβλήτων στην 

πηγή, µε την επιλογή των κατάλληλων πιστοποιη- 

µένων φορέων διαχείρισης και µε την εκπαίδευση 

του προσωπικού µας, καταφέραµε για τα έτη 2020 

και 2021 το 100% των παραγόµενων αποβλήτων 

του εργοστασίου µας να οδηγηθεί προς διαχείριση 

µε τις κατάλληλες µεθόδους επεξεργασίας και να 

µην καταλήξει σε χωµατερή. 

Για τη διαχείριση των αποβλήτων ακολουθούµε 

διαφορετικές προσεγγίσεις για κάθε µία από τις 

τρεις φάσεις παραγωγής αποβλήτων που έχουµε 

αναγνωρίσει, και οι οποίες είναι οι εξής: 

• Πριν την παραγωγική διαδικασία: απόβλητα από 

τους παραγωγούς και διανοµείς των καπνών, 

καθώς και κατά την πρώτη επεξεργασία και τον 

εγκιβωτισµό τους. 

• Κατά την παραγωγική διαδικασία: απόβλητα από 

τις συσκευασίες των καπνικών προϊόντων που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή (χαρτοκιβώτια), 

απόβλητα από άλλες πρώτες ύλες που αφορούν 

είτε υλικά συσκευασίας είτε υπολείµµατα πρώτων 

υλών, απόβλητα από τη λειτουργία των µηχανών 

και τη συντήρησή τους (λάδια, γράσα), απόβλητα 

σχετιζόµενα µε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό γραφείων (καλώδια, υπολογιστές, µελάνια 

εκτυπωτών, λαµπτήρες φθορισµού κλπ.), απόβλητα 

σχετιζόµενα µε συσσωρευτές (UPS, µπαταρίες 

φορητών συσκευών κλπ.), απόβλητα σχετιζόµενα 

µε τη βιολογική επεξεργασία λυµάτων, αστικά 

απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα από εργαστήρια 

και εξοπλισµό χηµικών αναλύσεων και απόβλητα 

από το λιθογραφείο (µελάνια, βερνίκια). 

• Μετά την παραγωγική διαδικασία: απόβλητα από τις 

συσκευές και τις συσκευασίες τους, τις 

συσκευασίες των λοιπών προϊόντων που 

διατίθενται στην ελληνική αγορά, καθώς και 

υπολείµµατα καπνικών προϊόντων.

Οι τρεις φάσεις στις οποίες κατηγοριοποιούνται οι 

δράσεις µείωσης και σωστής διαχείρισης των 

αποβλήτων που παράγουµε είναι οι εξής:

1. Πριν την παραγωγή

Όσον αφορά τα απόβλητα που δηµιουργούνται 

πριν την παραγωγική διαδικασία, εφοδιάζουµε 

τους µεταποιητές καπνού µε συσκευασίες 

(χαρτοκιβώτια), προκειµένου να 

επαναχρησιµοποιηθούν. 

2. Κατά την παραγωγή 

Για τα απόβλητα που παράγονται κατά την 

παραγωγική διαδικασία, έχουµε σχεδιάσει και 

υλοποιούµε ένα πρωτοπόρο πρόγραµµα 

ανακύκλωσης στις γραµµές παραγωγής, 

υιοθετώντας ένα σύστηµα Total Performance 

Management (TPM) (OPEN+). 

Tα απόβλητα του εργοστασίου συλλέγονται και διαχω- 

ρίζονται στην πηγή, βάσει των απαιτήσεων της εθνικής 

και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, και σύµφωνα µε τις 

αρχές της Ελαχιστοποίησης – Επαναχρησιµοποίησης  

– Ανακύκλωσης (3Rs – Reduce, Reuse, Recycle),
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3. Μετά την παραγωγή 

Για τα απόβλητα που προκύπτουν µετά την 

παραγωγική διαδικασία, έχουµε υιοθετήσει 

πρόγραµµα ανακύκλωσης των ηλεκτρικών 

συσκευών, ενώ πραγµατοποιούµε ειδική 

επεξεργασία των µπαταριών των ηλεκτρικών 

συσκευών που διατίθενται στην ελληνική 

αγορά. 

Επιπλέον, το σύνολο των συσκευασιών 

συµβατικών τσιγάρων που διαθέτουµε στην 

αγορά φέρει ειδική σήµανση για την 

αποθάρρυνση της ακατάλληλης απόρριψης

και της ρύπανσης (anti-littering).

Αναφορικά µε τα οργανικά απορρίµµατα, 

υλοποιούµε πρόγραµµα κοµποστοποίησης 

σε συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες, 

οι οποίοι ακολουθούν τη βέλτιστη πρακτική 

επεξεργασίας, ανάλογα µε τον τύπο 

αποβλήτου που διαχειρίζονται.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα παραπάνω 

µέτρα οδήγησαν σε µείωση κατά 17% της 

ποσότητας αποβλήτων ανά εκατοµµύριο 

παραγόµενων ράβδων καπνού σε σχέση µε 

το 2019.

Πίνακας 3.7 - Τρόποι διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων

Ανακύκλωση

Αποτέφρωση µε ανάκτηση ενέργειας

Άλλο

Κοµποστοποίηση

Αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας

Απόθεση σε χωµατερές

1314,4
1202,9

513,8
110,1

0,0
0,0

Μη επικίνδυνα απόβλητα - Τρόπος διάθεσης Μetric tons

Σύνολο: 3141,2

Μη επικίνδυνα απόβλητα - Κατηγορίες Παραγόµενη ποσότητα (metric tons)

Ακατάλληλα HEETS / τσιγάρα / υλικά

Κόλλες, στεγανωτικά

Συσκευασίες - Χαρτί

Συσκευασίες - Πλαστικό

Συσκευασίες - Ξύλο

Συσκευασίες - Μεικτές

Μέταλλα

Υλικά φίλτρων

Τούβλα

Υλικά / Απόβλητα οικοδοµής

ΑΗΗΕ

Χώµα, πέτρες

Λάσπη βιολογικού καθαρισµού

Πίνακας 3.6 - Μη Επικίνδυνα Απόβλητα

671,7
10,4

1226,8
45,8
38,1

375,3
41,8

145,5
152,0
313,2

0,0
48,6
71,9

Σύνολο: 3141,2

3  Τα ποσοστά ανακύκλωσης μεταβάλλονται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό. Το 2021 υπήρξε εισαγωγή νέων υλικών (metal strip, υλικά από
    μετατροπή μηχανών) που δεν μπορούν πάντα να ανακυκλωθούν και προκαλούν διακυμάνσεις στα ποσοστά ανακύκλωσης και διάθεσης.

Πίνακας 3.5 - Ανακύκλωση και διάθεση αποβλήτων

Συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης [%]
Συνολική διάθεση (χωµατερές + αποτέφρωση)

ανά Mio ισοδύναµων τσιγάρων [kg/Mio Cig]

2019 2020 2021 2019 2020 2021

57,8 63,6 41,33 0,11 0,04 0,07
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ λαµβάνει πιστοποίηση από την 

SGS, µία από τις σηµαντικότερες πολυεθνικές 

εταιρείες επιθεώρησης, επαλήθευσης, ελέγχου και 

πιστοποίησης, για την ορθότητα των στοιχείων που 

καταγράφει σχετικά µε τα απορρίµµατα που 

παράγει.

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της συµµετοχής µας 

στη διαχείριση της ανακύκλωσης στη χώρα µας, 

συνεργαζόµαστε µε την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) στην οποία 

αναφέρουµε τη συνολική ποσότητα από πλαστικό, 

χαρτί και αλουµίνιο στις συσκευασίες που 

διαθέτουµε στην αγορά, και συνδράµουµε µε 

εισφορά που εξασφαλίζει την ύπαρξη µπλε κάδων 

ανακύκλωσης σε διάφορα σηµεία της χώρας 

ώστε να διασφαλίσουµε ότι ο καταναλωτής έχει τη 

δυνατότητα να ανακυκλώσει τα προϊόντα µας. Το 

έτος 2021 η χρηµατική εισφορά αντιστοιχεί σε 1.939 

µπλε κάδους ή 4 απορριµµατοφόρα ανακύκλωσης. 

Επιπλέον, συµµετέχουµε ως µέτοχοι στην εταιρεία 

«Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας Α.Ε.».

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχουµε δεσµευτεί 

σε µείωση της φύρας καπνού σε όλα

τα στάδια της παραγωγικής µας 

διαδικασίας κατά 30% µέχρι το 2023.

Σύστημα ανακύκλωσης απορριμμάτων με διαχωρισμό στην πηγή
στις εγκαταστάσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εναρµονίζεται πλήρως µε την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/904, αλλά και τη 

σχετική εθνική νοµοθεσία (Νόµος 4736/2020) για 

τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον. Αναγνωρίζουµε ότι η 

µάχη ενάντια στα πλαστικά απορρίµµατα ξεκινά από 

την πηγή και ότι αυτό σηµαίνει την εξάλειψη των 

πλαστικών µιας χρήσης στις εγκαταστάσεις µας. 

Έτσι, από τον Δεκέµβριο του 2021 έως τον 

Ιούνιο του 2022 υλοποιήθηκε ο σχεδιασµός και 

η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 

προγράµµατος ανακύκλωσης αστικών 

απορριµµάτων µε διαχωρισµό στην πηγή, τόσο 

στα γραφεία όσο και στη µονάδα παραγωγής της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Με βάση τους άξονες Ελαχιστοποίηση – 

Επαναχρησιµοποίηση – Ανακύκλωση, 

στοχεύουµε στην ελαχιστοποίηση των 

πλαστικών µίας χρήσης (µπουκαλιών, ποτηριών, 

συσκευασιών φαγητού) στην καθηµερινότητα 

των εργαζόµενών µας, στην προώθηση 

εναλλακτικών λύσεων και επαναχρησιµοποι-  

ούµενων σκευών και συσκευασιών, και στο 

σωστό διαχωρισµό και την αποτελεσµατική 

ανακύκλωση των ήδη µειωµένων 

απορριµµάτων. Στις ροές ανακύκλωσης του 

συστήµατός µας περιλαµβάνονται το χαρτί, το 

πλαστικό, το γυαλί, το αλουµίνιο, λοιπά υλικά, 

µικρές ηλεκτρικές κι ηλεκτρονικές συσκευές, 

λαµπτήρες και µπαταρίες, ρούχα και παπούτσια.
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος, το εστιατόριο της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προσφέρει πλέον εναλλακτικούς 

τρόπους σερβιρίσµατος φαγητού και νερού (όπως 

γυάλινα µπουκάλια νερού, συσκευασίες φαγητού 

από ζαχαρότευτλο).

Στην έναρξη του προγράµµατος, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 

σε συνεργασία µε την Γευσήνους (που διαχειρίζεται 

το εστιατόριο στις εγκαταστάσεις) προσέφερε σε 

όλους τους εργαζόµενους ένα πλήρες πακέτο 

επαναχρησιµοποιούµενων ειδών για τις ανάγκες 

σίτισης (δοχεία για φαγητό, µαχαιροπήρουνα 

µεταλλικά, καλαµάκι µεταλλικό, θερµός για καφέ 

και νερό). Στόχος αυτής της κίνησης είναι να 

παροτρύνονται οι εργαζόµενοι να επιλέγουν 

επαναχρησιµοποιούµενες συσκευασίες για τις 

παραγγελίες τους.

Εφαρµόζοντας διαδικασίες διαχωρισµού στην 

πηγή, εγκαταστάθηκαν 230 κάδοι για ανακύκλωση 

χαρτιού, 36 σταθµοί ανακύκλωσης για πλαστικές, 

γυάλινες, αλουµινένιες, και λοιπές συσκευασίες 

(συνολικά 144 κάδοι ανακύκλωσης), και 5 κάδοι 

ανακύκλωσης για µικρές ηλεκτρικές ή 

ηλεκτρονικές συσκευές, 6 κάδοι ανακύκλωσης 

για µπαταρίες και 4 κάδοι ανακύκλωσης για 

λαµπτήρες. Επιπλέον, τοποθετήθηκε και 1 

µεγάλος κάδος στην είσοδο των εγκαταστάσεων 

για ανακύκλωση ρούχων & παπουτσιών. 

Στο σύστηµα ανακύκλωσης της εταιρείας έχουν 

πρόσβαση όλοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς εκπαιδεύτηκαν στη σωστή 

διαχείριση ανακυκλώσιµων υλικών. Η αποκοµιδή 

των υλικών που συλλέγονται γίνεται από 

αδειοδοτηµένους εργολάβους, εξασφαλίζοντας 

έτσι τη σωστή επεξεργασία κι αξιοποίησή τους.
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Τα απόβλητα που διαχειριζόµαστε στην 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους µέταλλο, χαρτί, ξύλο, 

καπνικά, φίλτρα τα οποία δεν έχουν 

κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την 

επίπτωση τους στο φυσικό περιβάλλον. 

Για να εξασφαλίσουµε ότι τα επικίνδυνα 

απόβλητα που διαχειριζόµαστε δεν 

ενδέχεται να δηµιουργήσουν καµία 

δυσµενή συνέπεια στο περιβάλλον και 

ακολουθούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Ηνωµένων Εθνών, 

συνεργαζόµαστε µε τον Σ.Α.Μ.Ε.Ε. 

(Πανελλήνιος Σύλλογος Συµβούλων 

Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 

Εµπορευµάτων – pssamee.gr)

Επικίνδυνα απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα - Κατηγορίες Παραγόµενη ποσότητα (metric tons)

Χρώµατα / Βερνίκια

Μελάνια

Υγρά εµφάνισης / Υδατικά

Ορυκτά ελαια / Λιπαντικά

Συσκευασίες ρυπασµένες (µεταλλικές και πλαστικές)

Φίλτρα

Απορροφητικά

Εξοπλισµός µε επικίνδυνα συστατικά

ΑΗΗΕ

Διάφορα χηµικά

Εργαστηριακά απόβλητα

Μπαταρίες µολύβδου

Υγρά ξεπλύµατος

Λάσπη

Απόβλητα µε υδράργυρο

Μπαταρίες και συσσωρευτές

Πίνακας 3.8 - Επικίνδυνα απόβλητα

11,2
8,4
6,4
1,1
5,9
3,6
2,9
1,0
6,3
3,4
2,3
3,7

18,4
0,9
0,2
0,1

Σύνολο: 75,7

Επικίνδυνα απόβλητα - Τρόπος διάθεσης (metric tons) Παραγόµενη ποσότητα (metric tons)

Αποτέφρωση µε ανάκτηση ενέργειας

Άλλο

Ανακύκλωση

Αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας

Απόθεση σε χωµατερές

Πίνακας 3.9 - Τρόποι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων

60,8
7,3
6,9
0,7
0,0

Σύνολο: 75,7

ΠΣ
ΣΑΜΕΕ

https://www.pssamee.gr/
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Αποτσίγαρα και η στρατηγική
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ανταποκρινόµενοι στις 

προσδοκίες των καταναλωτών µας, αναγνωρί- 

ζουµε πως η διαχείριση των απορριµµάτων που 

προκύπτουν ακόµη και µετά την κατανάλωση των 

προϊόντων µας βελτιώνει την αξία της εταιρείας 

µας. Το κόστος καθαρισµού των περιοχών που 

επιβαρύνονται από την εναπόθεση των αποτσίγα- 

ρων (όπως οι ακτές), η αισθητική υποβάθµιση και η 

µειωµένη ασφάλεια σε περιοχές µε πολλά 

απορρίµµατα, είναι µερικοί από τους λόγους για 

τους οποίους τόσο η µητρική µας εταιρεία PMI όσο 

και η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ασχολούνται µε την εύρεση 

αποτελεσµατικών λύσεων. 

Για να αντιµετωπίσουµε τη ρύπανση από τα 

αποτσίγαρα, εφαρµόζουµε µια προσέγγιση σε τρία 

επίπεδα:

1. Σχεδιασµός για κυκλικότητα: Επένδυση στην 

έρευνα και ανάπτυξη για την κατασκευή φίλτρων 

από βιώσιµα υλικά που επιτρέπουν την ταχύτερη 

βιοαποικοδόµηση.

2. Ενθάρρυνση της αλλαγής συµπεριφοράς των 

καταναλωτών: Μέσω προγραµµάτων και πρωτο- 

βουλιών ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης, οι 

καταναλωτές ενθαρρύνονται να απορρίπτουν 

σωστά τα αποτσίγαρα.

3. Μείωση των σκουπιδιών στο έδαφος µέσω 

αποτελεσµατικών και οικονοµικά αποδοτικών 

συστηµάτων συλλογής αυτών. 

Στο πλαίσιο της Οδηγίας της Ε.Ε. για τα Πλαστικά 

Μιας Χρήσης (Single Use Plastics, SUP), όπως 

ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο, όλα µας τα 

πακέτα συµβατικών τσιγάρων, εκτός από σήµανση 

κατά της ρύπανσης, φέρουν και ειδική σήµανση 

που αφορά την ύπαρξη πλαστικού µιας χρήσης στο 

φίλτρο του τσιγάρου.

Η ίδια οδηγία προβλέπει υποχρέωση των  

κατασκευαστών τσιγάρων στην Ε.Ε. να 

συµβάλλουν στο κόστος συλλογής και καθαρισµού 

των απορριµµάτων των αποτσίγαρων. Επιπλέον, 

απαιτεί οι παραγωγοί καπνικών προϊόντων να 

συµµετέχουν σε Συλλογικά Συστήµατα Διαχείρισης 

για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ρύπανσης.

Εντός του 2022, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, µαζί µε ακόµα 

τέσσερις καπνοβιοµηχανίες (BAT, JTI, Imperial 

Brands, Karelias) υπέγραψαν το καταστατικό και 

συστήσαν επισήµως τον Οργανισµό Ευθύνης 

Παραγωγού (Producer Responsibility Organiza-

tion, PRO) «Εναλλακτική Επεξεργασία Φίλτρων 

Καπνικών Προϊόντων Α.Ε.» (“Alternative Treat-

ment of Tobacco Products’ Filter S.A.”), ώστε να 

συµµορφωθούν µε τη Διευρυµένη Ευθύνη του 

Παραγωγού (Extended Producer Responsibility, 

EPR) για τα προϊόντα καπνού και τα φίλτρα που 

προορίζονται για χρήση µε προϊόντα καπνού, 

όπως ορίζεται στην Οδηγία SUP της Ε.Ε. Πιο 

συγκεκριµένα, ο PRO θα διευθύνει το Συλλογικό 

Σύστηµα για την επεξεργασία πλαστικών 

φίλτρων σύµφωνα µε την Οδηγία SUP.

Ο PRO είναι µη κερδοσκοπικός φορέας και το 

ενδεκαµελές διοικητικό του συµβούλιο αποτε- 

λείται από τρία µέλη από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 

και από δύο µέλη από κάθε µία από τις υπόλοι- 

πες εταιρίες. Επιπλέον, ο PRO είναι ανοικτός σε 

άλλους παραγωγούς καπνικών προϊόντων µε 

φίλτρα, καθώς και σε παραγωγούς φίλτρων για 

χρήση µε προϊόντα καπνού που µπορεί να 

εισέλθουν στην ελληνική αγορά στο µέλλον.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει την προεδρία του 

Διοικητικού Συµβουλίου για τον πρώτο χρόνο.
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πυξίδα µας για τη διασφάλιση της βιώσιµης διαχείρισης του 

νερού. Στόχος µας είναι να ελαχιστοποιήσουµε την ποσό- 

τητα νερού που χρησιµοποιείται ανά µονάδα παραγόµενου 

προϊόντος (θερµαινόµενων ράβδων καπνού).

Η µετατροπή του εργοστασίου µας στον Ασπρόπυργο σε 

κέντρο αποκλειστικής παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων 

καπνού, είχε ως αποτέλεσµα την αυξηµένη κατανάλωση 

νερού. 

Στην PMI και στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζουµε τη 

σηµασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 

της βιοποικιλότητας τόσο για τη διασφάλιση της  ζωής στον 

πλανήτη, όσο και για τη διαθεσιµότητα των πρώτων υλών 

για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής για την κάλυψη 

των αυξανόµενων αναγκών του πληθυσµού. Για τον σκοπό 

αυτό, έχουµε υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες µας καθοδη- 

γούν στη σωστή διαχείριση του φυσικού πλούτου της 

χώρας, όσον αφορά τόσο την παραγωγή καπνού όσο και 

την κατασκευή τσιγάρων (ως PMI) και ράβδων καπνού (ως 

PMI & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ). 

Συγκριτικά µε άλλους βιοµηχανικούς κλάδους, ο κλάδος 

του καπνού δεν συµβάλει στην αλόγιστη εκµετάλλευση των 

δασών, ούτε καταναλώνει ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες 

νερού. Αναγνωρίζουµε, ωστόσο, πως η κλιµατική αλλαγή 

θα επηρεάσει τα µοτίβα βροχοπτώσεων παγκοσµίως, και 

θα µειώσει τα αποθέµατα νερού, περιορίζοντας τη διαθεσι- 

µότητά του πρωτίστως για τη γεωργία.

Η µητρική µας εταιρεία φροντίζει για την εφαρµογή των 

βέλτιστων πρακτικών και µέτρων προφύλαξης για τη 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας το 

αποτύπωµα της καλλιέργειας καπνού και της παραγωγής 

καπνικών προϊόντων. Από το 2020, η PMI έχει επιτύχει, σε 

συνεργασία µε τους προµηθευτές της, µηδενικές αποψιλώ- 

σεις παρθένων ή προστατευόµενων δασών, στο πλαίσιο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού, και στοχεύει στο ίδιο 

αποτέλεσµα όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα προϊό- 

ντων χαρτοπολτού µέχρι το 2025. Για τον λόγο αυτό, το 

2021, ο διεθνής µη κερδοσκοπικός οργανισµός Carbon 

Disclosure Project (CDP), ο οποίος διευθύνει ένα διεθνές 

σύστηµα γνωστοποίησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που απευθύνεται σε επενδυτές, εταιρείες, 

πόλεις και κράτη, αναγνώρισε τις προσπάθειες της PMI 

απονέµοντάς της βαθµολογία Α για τη συµβολή της στη 

διαφύλαξη των δασών και του νερού.

Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης για την 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, καθώς το νερό χρησιµοποιείται στις 

παραγωγικές µας εγκαταστάσεις, στη γεωργική εφοδια- 

στική µας αλυσίδα, αλλά και στην παραγωγή άλλων 

πρώτων υλών. 

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύ- 

νους που προκύπτουν από τη δυνητική ρύπανση και από 

την έλλειψη υδάτινων πόρων, καθώς και τις επιδράσεις 

τους στις υδρολογικές λεκάνες απορροής που σχετίζονται 

µε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες και την εφοδια- 

στική µας αλυσίδα. Η στρατηγική για το νερό αποτελεί την 

3.3 Υπεύθυνη διαχείριση
υδάτων και βιοποικιλότητας

Στόχος µας είναι η µείωση της 
κατανάλωσης νερού κατά 20% 
έως το 2025 σε σχέση µε το 2020.

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε τον δείκτη 

κατανάλωσης νερού (κυβικά µέτρα νερού ανά

εκατοµµύριο παραγόµενων θερµαινόµενων ράβδων 

καπνού), ώστε να παρακολουθοµε τον ποσοτικό µας 

στόχο.

Το εργοστάσιό µας εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντι- 

κής Διαχείρισης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 

14001, πρότυπο που περιλαµβάνει και τη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, µέσω της µητρικής 

εταιρείας PMI, προετοιµάζουµε και διατηρούµε µε 

διαφάνεια αναφορές σχετικά µε τη χρήση νερού, 

µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων στον µη 

κερδοσκοπικό οργανισµό CDP.
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3.3.1 Συμμαχία για την ορθή
διαχείριση των υδάτινων πόρων

Το 2021 διατηρήσαµε την πιστοποίηση µας 

σύµφωνα µε το πρότυπο «Συµµαχία για το 

Νερό» (Alliance for Water Stewardship-AWS).

Για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων 

υπεύθυνος είναι ο Γενικός Διευθυντής 

Λειτουργιών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ενώ για 

την τήρηση της νοµοθεσίας και των αδειών 

που σχετίζονται µε το νερό ευθύνη έχει ο 

Διευθυντής Βιωσιµότητας του εργοστασίου 

της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.  

Επιπλέον, και ειδικά για τη συµµόρφωση µε 

το πρότυπο AWS, έχει συσταθεί οµάδα 

αποτελούµενη από εκπροσώπους των 

τµηµάτων Βιωσιµότητας, Παραγωγής, 

Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας

& Βιωσιµότητας.

Εντός του έτους 2022 πραγµατοποιήθηκε η 

δράση “Sustainability Week” κατά την οποία 

οι εργαζόµενοι στην παραγωγή αλλά και στα 

γραφεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκπαιδεύτηκαν 

µε βιωµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, στη σηµασία της ορθής 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και στη 

σηµασία της πιστοποίησης µε το πρότυπο AWS. 

Παράλληλα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συµµετείχε σε 

µηνιαίες ηµερίδες που διοργανώθηκαν από την 

PMI, µε συµµετοχή όλων των εργοστασίων του 

Οµίλου, για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και 

βέλτιστων πρακτικών για την ορθή διαχείριση των 

υδάτινων πόρων και την αντιµετώπιση των 

προκλήσεων που σχετίζονται µε την µείωση των 

αποθεµάτων νερού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ορθή διακυβέρνηση υδάτινων πόρων

Βιώσιμο
υδατικό
ισοζύγιο

Καλή
ποιότητα
νερού

Προστασία
σημαντικών περιοχών

που σχετίζονται
με το νερό

Πρόσβαση σε πόσιμο
νερό, αποχέτευση

και υγιεινή

Οι 5 πυλώνες του προτύπου AWS περιλαµβάνουν:

GRI 2-25

https://www.papastratosmazi.gr/media/lbwldgcz/papastratos_waterstewardship_apologismos2019.pdf
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Σύµφωνα µε το πρότυπο ΑWS, το «shared water 

challenge» είναι η απειλή ή η ανησυχία που αφορά 

τη διαχείριση του νερού και η οποία επηρεάζει και 

άλλα ενδιαφερόµενα µέρη της περιοχής χρήσης 

αυτού. 

Ως µέρος της διαχείρισης κρίσεων και σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του προτύπου AWS, έχουµε 

αναγνωρίσει πως η περιοχή του Θριασίου είναι 

επιρρεπής σε πληµµυρικά φαινόµενα. Επιπλέον, 

έχουµε αναγνωρίσει πως η ποιότητα των υδάτινων 

πόρων της περιοχής είναι κακή, τόσο ποσοτικά όσο 

και ποιοτικά. 

Προκειµένου να µην επιβαρύνουµε την περιοχή, 

έχουµε δηµιουργήσει δύο µονάδες βιολογικού 

καθαρισµού τριτοβάθµιας επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων (για αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα). 

Τα επεξεργασµένα ύδατα διατίθενται υπεδάφια 

ενισχύοντας την ποιότητα αλλά και την ποσότητα 

του υδροφόρου ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. 

Αναγνωρίζοντας πως η λειτουργία του 

εργοστασίου µας έχει άµεση επίδραση στην τοπική 

κοινωνία της περιοχής, ήρθαµε σε επικοινωνία µε 

τους τοπικούς φορείς και τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, προκειµένου να συντονίσουµε δράσεις 

για τη βελτίωση του υδροφόρου ορίζοντα της 

περιοχής και να διαθέσουµε πληροφορίες 

σχετικά µε τους υδάτινους πόρους σε κάθε 

ενδιαφερόµενο.

Το 2020 και το 2021 πραγµατοποιήθηκαν 

συναντήσεις µε σηµαντικά ενδιαφερόµενα 

µέρη όπως η ΕΥΔΑΠ, η τοπική αυτοδιοίκηση 

(στελέχη της Δηµαρχίας Ασπροπύργου & 

Ελευσίνας), και εκπροσώπους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, µε στόχο την 

ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση 

πιθανών συνεργειών στο κοντινό µέλλον.

Επιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Θριασίου Πεδίου

Η κατανάλωση του νερού στην παραγωγική µας 

διαδικασία αφορά σε ποσοστό 30% την 

επεξεργασία του καπνού (στη µονάδα 

πρωτογενούς επεξεργασίας και προετοιµασίας 

του καπνού για τα επόµενα παραγωγικά στάδια- 

Primary), ενώ το υπόλοιπο 70% αφορά τις λοιπές 

λειτουργίες της παραγωγής. 

Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική 

διαδικασία προωθούνται στις δύο µονάδες 

βιολογικού καθαρισµού του εργοστασίου. Κατόπιν 

επεξεργασίας, µέρος αυτών χρησιµοποιείται για 

άρδευση, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται υπεδάφια 

στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. 

Το 2021 πέτυχαµε  για µια ακόµα συνεχόµενη 

χρονιά µείωση του δείκτη κατανάλωσης νερού 

στα 10,94 m3 ανά εκατοµµύριο παραγόµενων 

ράβδων καπνού, ποσότητα µειωµένη κατά 7,76% 

σε σχέση µε το 2020, ως αποτέλεσµα των έργων 

βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

3.3.2  Κατανάλωση και
διαχείριση νερού στην
παραγωγική διαδικασία
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Συµµορφωνόµαστε µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαχείριση του νερού, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ διασφαλίζουµε την παροχή πόσιµου νερού σε χώρους εστίασης και 
υγιεινής για όλους όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις µας. 

Ως αποτέλεσµα της δέσµευσής µας στους στόχους ορθής λειτουργίας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, εντός του 
2021, όπως και τα προηγούµενα έτη, δεν προέκυψε κανένα περιστατικό παραβίασης κανονισµού που 
να αφορά τη διαχείριση υδάτινων πόρων. 

Νομοθετική συμμόρφωση αναφορικά με το νερό

συλλογικές δράσεις, όπως στις οµάδες εργασίας 

του WBCSD (World Business Council for Sustaina-

ble Development) για τη φύση και τα δάση και το 

Business for Nature, ενώ αξιοποιεί το έργο του 

Δικτύου Επιστηµονικών Στόχων (SBTN, Science 

Based Targets Network). 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ παρακολουθούµε τις 

επιπτώσεις των εργασιών µας στο φυσικό τοπίο της 

χώρας, διασφαλίζοντας την ορθή χρήση γης και 

νερού από τους καλλιεργητές καπνού µε τους 

οποίους συνεργαζόµαστε.

Η βιοποικιλότητα αφορά την ποικιλοµορφία 

του φυσικού πλούτου µιας περιοχής και 

επηρεάζεται άµεσα από την κλιµατική 

αλλαγή, τη λειψυδρία και την καταστροφή 

των δασών. 

Για την κατανόηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας, η µητρική εταιρεία 

συµµετέχει σε διεθνή φόρουµ όπως το 

Biodiversity & Industry Platform του CSR 

Europe και το TNFD (Taskforce on Nature–re-

lated Financial Disclosures), καθώς και σε 

Ταυτόχρονα, παρακολουθούµε την επίδραση της 

χρήσης νερού στο εργοστάσιό µας σε όµορες 

περιοχές µε περιβαλλοντική, οικονοµική ή και 

πολιτιστική σηµασία, όπως για παράδειγµα πηγές, 

πηγάδια, ποτάµια. Η περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιείται το εργοστάσιό µας δεν ανήκει σε 

προστατευόµενη περιοχή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί 

είδη του φυτικού ή ζωικού βασιλείου προς 

εξαφάνιση. Για το έτος 2021 δεν διαπιστώσαµε 

κάποια αρνητική επίδραση στη βιοποικιλότητα των 

περιοχών αυτών.

Ταυτόχρονα, µεριµνούµε για την αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναδάσωσης στην Αττική, µε τη φύτευση 70.000 
δέντρων έως το 2023 και αναλαµβάνοντας τη 
φροντίδα τους µέχρι το 2026. 

Σηµαντικά στοιχεία του έργου:
• Είναι το πρώτο πρόγραµµα Αναδόχου 
Αναδάσωσης που ξεκίνησε να υλοποιείται µετά 
από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.
• Στο επίκεντρο του προγράµµατος αναδάσωσης 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ βρίσκεται η Ιπποκράτειος 
Πολιτεία, περιοχή που δοκιµάστηκε κατά τη 
διάρκεια των πυρκαγιών.
• Συνολικά θα αναδασωθούν 1.000 στρέµµατα 
(500 στρέµµατα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και 500 
στρέµµατα στον Άγιο Στέφανο) µε δέντρα συµβατά 
µε την ελληνική βιοποικιλότητα, σε συνεργασία µε 
την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Η αρχή έγινε συµβολικά στον Άγιο Στέφανο, σε 
περιοχή που δεν µπορεί να αναγεννηθεί φυσικά, µε 
φύτευση των πρώτων 300 δέντρων (είδη δέντρων: 
χαρουπιές, κουτσουπιές, κουµαριές, κυπαρίσσια, 
πεύκα, σχίνα, αριές).
• Το έργο ξεκίνησε την Κυριακή, 5 Δεκεµβρίου 
2021, Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού, µε τη 
συµβολική συµµετοχή εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Η συνολική κατανάλωση νερού το 2021 ανήλθε στα 118.206 m3, ποσότητα µειωµένη κατά 6% σε σχέση 
µε το 2020.  Η υπεδάφια διάθεση νερού ανήλθε στα 35.178 m3, ενισχύοντας το ελλειµµατικό υδατικό 
ισοζύγιο του υδροφόρου ορίζοντα. Μέρος του επεξεργασµένου ύδατος και συγκεκριµένα 10.863 m3 
νερού, επαναχρησιµοποιήθηκαν προς άρδευση των χώρων πρασίνου των εγκαταστάσεών µας.  

2018 4

2019

2020

2021

Συνολική κατανάλωση νερού (m3)

2018 4

2019

2020

2021

Kατανάλωση νερού (m3 / Mio HEETS)

116.128

122.192

124.968

118.206

29,91

13,26

11,86

10,94

Πίνακας 3.11 - Δείκτης κατανάλωσης νερού

Πίνακας 3.10 - Συνολική κατανάλωση νερού

Το 2018 ήταν σε εξέλιξη ριζικός εργοστασιακός µετασχηµατισµός 
(Factory Transformation Project), από την παραγωγή συμβατικών 
καιόμενων τσιγάρων στην παραγωγή θερμαινόμενων ράβδων καπνού 
που χρησιμοποιούνται µε το νέο, καινοτόμο ηλεκτρονικό προϊόν 
νικοτίνης, το IQOS. Η αύξηση της κατανάλωσης του νερού που 
απαιτείται από τη νέα διαδικασία παραγωγής καπνού, καθώς και 
οι χαμηλοί όγκοι τελικού προϊόντος που παρήχθησαν το 2018, 
λόγω της σταδιακής εγκατάστασης του νέου παραγωγικού εξοπλι- 
σμού, οδήγησαν στην αύξηση της συνολικής κατανάλωσης νερού 
αλλά και του δείκτη κατανάλωσης νερού ανά εκατοµµύριο ράβδων.

4

Κατανάλωση (m3) Υπεδάφια διάθεση (m3)
Βιολογικός καθαρισµός

Επαναχρησιµοποίηση (m3)

124.968

118.206

46.938

35.178

8.659

10.863

Πίνακας 3.12 - Κατανάλωση, Υπεδάφια Διάθεση και Επαναχρησιμοποίηση Νερού

Επίδοση 2020

Επίδοση 2021
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συλλογικές δράσεις, όπως στις οµάδες εργασίας 

του WBCSD (World Business Council for Sustaina-

ble Development) για τη φύση και τα δάση και το 

Business for Nature, ενώ αξιοποιεί το έργο του 

Δικτύου Επιστηµονικών Στόχων (SBTN, Science 

Based Targets Network). 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ παρακολουθούµε τις 

επιπτώσεις των εργασιών µας στο φυσικό τοπίο της 

χώρας, διασφαλίζοντας την ορθή χρήση γης και 

νερού από τους καλλιεργητές καπνού µε τους 

οποίους συνεργαζόµαστε.

Η βιοποικιλότητα αφορά την ποικιλοµορφία 

του φυσικού πλούτου µιας περιοχής και 

επηρεάζεται άµεσα από την κλιµατική 

αλλαγή, τη λειψυδρία και την καταστροφή 

των δασών. 

Για την κατανόηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας, η µητρική εταιρεία 

συµµετέχει σε διεθνή φόρουµ όπως το 

Biodiversity & Industry Platform του CSR 

Europe και το TNFD (Taskforce on Nature–re-

lated Financial Disclosures), καθώς και σε 

3.3.3 Προστασία
βιοποικιλότητας

Ταυτόχρονα, παρακολουθούµε την επίδραση της 

χρήσης νερού στο εργοστάσιό µας σε όµορες 

περιοχές µε περιβαλλοντική, οικονοµική ή και 

πολιτιστική σηµασία, όπως για παράδειγµα πηγές, 

πηγάδια, ποτάµια. Η περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιείται το εργοστάσιό µας δεν ανήκει σε 

προστατευόµενη περιοχή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί 

είδη του φυτικού ή ζωικού βασιλείου προς 

εξαφάνιση. Για το έτος 2021 δεν διαπιστώσαµε 

κάποια αρνητική επίδραση στη βιοποικιλότητα των 

περιοχών αυτών.

Ταυτόχρονα, µεριµνούµε για την αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναδάσωσης στην Αττική, µε τη φύτευση 70.000 
δέντρων έως το 2023 και αναλαµβάνοντας τη 
φροντίδα τους µέχρι το 2026. 

Σηµαντικά στοιχεία του έργου:
• Είναι το πρώτο πρόγραµµα Αναδόχου 
Αναδάσωσης που ξεκίνησε να υλοποιείται µετά 
από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.
• Στο επίκεντρο του προγράµµατος αναδάσωσης 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ βρίσκεται η Ιπποκράτειος 
Πολιτεία, περιοχή που δοκιµάστηκε κατά τη 
διάρκεια των πυρκαγιών.
• Συνολικά θα αναδασωθούν 1.000 στρέµµατα 
(500 στρέµµατα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και 500 
στρέµµατα στον Άγιο Στέφανο) µε δέντρα συµβατά 
µε την ελληνική βιοποικιλότητα, σε συνεργασία µε 
την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Η αρχή έγινε συµβολικά στον Άγιο Στέφανο, σε 
περιοχή που δεν µπορεί να αναγεννηθεί φυσικά, µε 
φύτευση των πρώτων 300 δέντρων (είδη δέντρων: 
χαρουπιές, κουτσουπιές, κουµαριές, κυπαρίσσια, 
πεύκα, σχίνα, αριές).
• Το έργο ξεκίνησε την Κυριακή, 5 Δεκεµβρίου 
2021, Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού, µε τη 
συµβολική συµµετοχή εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.



54 Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
S G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

συλλογικές δράσεις, όπως στις οµάδες εργασίας 

του WBCSD (World Business Council for Sustaina-

ble Development) για τη φύση και τα δάση και το 

Business for Nature, ενώ αξιοποιεί το έργο του 

Δικτύου Επιστηµονικών Στόχων (SBTN, Science 

Based Targets Network). 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ παρακολουθούµε τις 

επιπτώσεις των εργασιών µας στο φυσικό τοπίο της 

χώρας, διασφαλίζοντας την ορθή χρήση γης και 

νερού από τους καλλιεργητές καπνού µε τους 

οποίους συνεργαζόµαστε.

Η βιοποικιλότητα αφορά την ποικιλοµορφία 

του φυσικού πλούτου µιας περιοχής και 

επηρεάζεται άµεσα από την κλιµατική 

αλλαγή, τη λειψυδρία και την καταστροφή 

των δασών. 

Για την κατανόηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας, η µητρική εταιρεία 

συµµετέχει σε διεθνή φόρουµ όπως το 

Biodiversity & Industry Platform του CSR 

Europe και το TNFD (Taskforce on Nature–re-

lated Financial Disclosures), καθώς και σε 

Ταυτόχρονα, παρακολουθούµε την επίδραση της 

χρήσης νερού στο εργοστάσιό µας σε όµορες 

περιοχές µε περιβαλλοντική, οικονοµική ή και 

πολιτιστική σηµασία, όπως για παράδειγµα πηγές, 

πηγάδια, ποτάµια. Η περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιείται το εργοστάσιό µας δεν ανήκει σε 

προστατευόµενη περιοχή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί 

είδη του φυτικού ή ζωικού βασιλείου προς 

εξαφάνιση. Για το έτος 2021 δεν διαπιστώσαµε 

κάποια αρνητική επίδραση στη βιοποικιλότητα των 

περιοχών αυτών.

Ταυτόχρονα, µεριµνούµε για την αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναδάσωσης στην Αττική, µε τη φύτευση 70.000 
δέντρων έως το 2023 και αναλαµβάνοντας τη 
φροντίδα τους µέχρι το 2026. 

Σηµαντικά στοιχεία του έργου:
• Είναι το πρώτο πρόγραµµα Αναδόχου 
Αναδάσωσης που ξεκίνησε να υλοποιείται µετά 
από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.
• Στο επίκεντρο του προγράµµατος αναδάσωσης 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ βρίσκεται η Ιπποκράτειος 
Πολιτεία, περιοχή που δοκιµάστηκε κατά τη 
διάρκεια των πυρκαγιών.
• Συνολικά θα αναδασωθούν 1.000 στρέµµατα 
(500 στρέµµατα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και 500 
στρέµµατα στον Άγιο Στέφανο) µε δέντρα συµβατά 
µε την ελληνική βιοποικιλότητα, σε συνεργασία µε 
την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Η αρχή έγινε συµβολικά στον Άγιο Στέφανο, σε 
περιοχή που δεν µπορεί να αναγεννηθεί φυσικά, µε 
φύτευση των πρώτων 300 δέντρων (είδη δέντρων: 
χαρουπιές, κουτσουπιές, κουµαριές, κυπαρίσσια, 
πεύκα, σχίνα, αριές).
• Το έργο ξεκίνησε την Κυριακή, 5 Δεκεµβρίου 
2021, Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού, µε τη 
συµβολική συµµετοχή εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.



93.000 ώρες εκπαίδευσης των 
ανθρώπων μας σε νέες τεχνολογίες ετησίως 

Το 41% των υψηλόβαθμων διοικητικών μας
θέσεων καλύπτονται από γυναίκες

Με όραµα το τέλος του τσιγάρου και τη βιωσιµότητα στον πυρήνα της λειτουργίας 
µας, επενδύουµε στην έρευνα και την ανάπτυξη προκειµένου να διασφαλίσουµε 
καινοτόµες λύσεις στις προκλήσεις της εποχής µας. 

Στη µετάβασή µας αυτή σε εταιρεία τεχνολογίας µε φάρο την επιστήµη, 
επιδιώκουµε να προσελκύουµε νέα ταλέντα που µοιράζονται το όραµά µας. 
Βασική µας προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων 
µας στις νέες τεχνολογίες και στα εξελιγµένα συστήµατα. Υποστηρίζουµε 
συνολικά τους ανθρώπους µας, εµπλουτίζοντας τις εργασιακές εµπειρίες, 
την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους, ώστε να µεγιστοποιήσουν τις 
γνώσεις τους σ’ έναν κόσµο που αλλάζει διαρκώς. 

Παράλληλα, διασφαλίζουµε την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον 
και ενισχύουµε έµπρακτα τη συµπερίληψη µέσα από µια σειρά 
δυναµικών πρωτοβουλιών, αντιµετωπίζοντας τους εργαζοµένους 
µας µε σεβασµό, αξιοπρέπεια, φροντίδα και δικαιοσύνη.

Μεριµνούµε για την κοινωνία στην οποία λειτουργούµε,
και συµµετέχουµε ενεργά µε δράσεις που στόχο έχουν την 
ενίσχυση και επιµόρφωση των κοινωνικών οµάδων που
την έχουν ανάγκη, τη φροντίδα του περιβάλλοντος
και την εθελοντική προσφορά.   

55Πράξεις #prostokalytero
για τους Εργαζόµενους
και την Κοινωνία
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56 Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

4.1 Επενδύουμε στην
καινοτομία για ένα μέλλον
χωρίς τσιγάρο

4.1.1 Αναγνωρίζουμε και
επικοινωνούμε τις επιπτώσεις 
του τσιγάρου στην υγεία 

Για πολλές δεκαετίες, οι στρατηγικές δηµόσιας 
υγείας για τον έλεγχο του καπνίσµατος είχαν 
επικεντρωθεί στη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα που 
σχετίζονται µε το κάπνισµα, στοχεύοντας σε 2
πυλώνες, σε αυτούς της πρόληψης και της διακοπής 
του καπνίσµατος. 

Εν τούτοις, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας, έως το έτος 2025 θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο 
καπνιστές, καθώς ο πληθυσµός αυξάνεται. 

Το κάπνισµα αποτελεί την πλέον επικίνδυνη µορφή 
χρήσης καπνού και σχετίζεται µε σοβαρές ασθένειες, 
όπως ο καρκίνος του πνεύµονα, η χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. 

ανεπιθύµητα περιστατικά (adverse events) µε βάση 
το σύστηµα παρακολούθησης ασφάλειας που η PMI 
έχει εφαρµόσει για το προϊόν θερµαινόµενου καπνού 
(IQOS). Πιο συγκεκριµένα, τα ανεπιθύµητα περιστατικά 
που αναφέρονται από τους καταναλωτές  
κατατάσσονται σε σοβαρά και µη µε τα ίδια κριτήρια 
που χρησιµοποιεί η ιατρική επιστήµη. 

Συνολικά, η συγκεντρωτική ανάλυση των 
ανεπιθύµητων περιστατικών στην Ελλάδα δεν 
παρουσιάζει θέµατα ασφάλειας και δε προκύπτουν 
νέες τάσεις ή/και διαφορετική συχνότητα σε 
σύγκριση µε τα παγκόσµια δεδοµένα.

Επικεντρώνουµε  τις εµπορικές µας δαπάνες στο να 
εστιάσουµε  στους ενήλικες καπνιστές που δεν 
επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα να στραφούν 
πλήρως σε καλύτερες εναλλακτικές επιλογές. 

Οι εµπορικές µας δραστηριότητες διέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και από ένα σύνολο βασικών 
αρχών:

• Τα προϊόντα PMI είναι µόνο για ενήλικες που 
καπνίζουν ή χρησιµοποιούν άλλα προϊόντα που 
περιέχουν νικοτίνη. 
• Προειδοποιούµε τους καταναλωτές για τις επιπτώσεις 
στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων µας.
• Παρέχουµε πληροφορίες για  τα προϊόντα µας,
ώστε οι ενήλικες καταναλωτές να είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένοι.
• Εµπορευόµαστε τα προϊόντα µας µε ειλικρίνεια και 

GRI 2-25, GRI 3-3, GRI 416-1, GRI 416-2

µε διαφάνεια, µε ισχυρισµούς που είναι ακριβείς 
και όχι παραπλανητικοί.

Είµαστε αφοσιωµένοι στην υπεύθυνη προώθηση 
και πώληση των προϊόντων µας. 

Αντιλαµβανόµαστε τις ανησυχίες που µπορεί να 
υπάρχουν για τα προϊόντα µας και βεβαιώνουµε 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι λαµβάνουµε όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουµε τη µη 
χρήση των προϊόντων µας από ανήλικους. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για το έτος 2021, δεν έχει 
επιβληθεί κανένα πρόστιµο ή άλλη διοικητική 
κύρωση για παραβίαση της νοµοθεσίας αναφορικά 
µε ανεπιθύµητα περιστατικά που απορρέουν από τη 
χρήση των προϊόντων µας. Δεν περιήλθε σε 
γνώση µας καµία περίπτωση επίσηµης όχλησης ή 
επίσηµης καταγγελίας από καταναλωτή σε θέµα 
υγείας. Υπήρξαν αναφορές καταναλωτών για 
ενοχλήσεις τους (π.χ. στο λαιµό ή στα χείλη), 
ενδεχοµένως από προϊόντα µας, αλλά µε βάση την 
υφιστάµενη διαδικασία, αυτά γνωστοποιούνται σε 
τακτική βάση στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας χωρίς να υπάρχει ως σήµερα 
καµία περαιτέρω εµπλοκή ή διαµαρτυρία ή 
κύρωση προς την εταιρεία.

S

Ο καπνός περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι φυσικό 
συστατικό του καπνού και υπάρχει τόσο στα συµβατικά 
καπνικά προϊόντα, όσο και στα θερµαινόµενα 
προϊόντα καπνού. Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν 
περιέχουν καπνό, τα περισσότερα περιέχουν νικοτίνη 
από το φυτό του καπνού.

Η νικοτίνη είναι το πιο γνωστό συστατικό του καπνού. 
Πολλοί άνθρωποι αποδίδουν τους κινδύνους του 
καπνίσµατος στη νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική και 
δεν είναι ακίνδυνη. Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι δεν είναι 
η κύρια αιτία που προκαλεί τις ασθένειες που 

σχετίζονται µε το κάπνισµα. Αυτές οι ασθένειες 
προκαλούνται κυρίως από την χρόνια έκθεση στα 
υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών που εκπέµπονται 
όταν καίγεται ο καπνός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
νικοτίνη είναι βασικό συστατικό στις θεραπείες που 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους καπνιστές 
να σταµατήσουν το κάπνισµα.

H νικοτίνη µπορεί επίσης να προκαλέσει αύξηση του 
καρδιακού ρυθµού ενός ατόµου και της αρτηριακής 
πίεσης. Ανήλικοι, έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες 
µητέρες και άτοµα µε υπάρχουσες ασθένειες όπως 
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Για πολλές δεκαετίες, οι στρατηγικές δηµόσιας 
υγείας για τον έλεγχο του καπνίσµατος είχαν 
επικεντρωθεί στη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα που 
σχετίζονται µε το κάπνισµα, στοχεύοντας σε 2
πυλώνες, σε αυτούς της πρόληψης και της διακοπής 
του καπνίσµατος. 

Εν τούτοις, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας, έως το έτος 2025 θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο 
καπνιστές, καθώς ο πληθυσµός αυξάνεται. 

Το κάπνισµα αποτελεί την πλέον επικίνδυνη µορφή 
χρήσης καπνού και σχετίζεται µε σοβαρές ασθένειες, 
όπως ο καρκίνος του πνεύµονα, η χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. 

ανεπιθύµητα περιστατικά (adverse events) µε βάση 
το σύστηµα παρακολούθησης ασφάλειας που η PMI 
έχει εφαρµόσει για το προϊόν θερµαινόµενου καπνού 
(IQOS). Πιο συγκεκριµένα, τα ανεπιθύµητα περιστατικά 
που αναφέρονται από τους καταναλωτές  
κατατάσσονται σε σοβαρά και µη µε τα ίδια κριτήρια 
που χρησιµοποιεί η ιατρική επιστήµη. 

Συνολικά, η συγκεντρωτική ανάλυση των 
ανεπιθύµητων περιστατικών στην Ελλάδα δεν 
παρουσιάζει θέµατα ασφάλειας και δε προκύπτουν 
νέες τάσεις ή/και διαφορετική συχνότητα σε 
σύγκριση µε τα παγκόσµια δεδοµένα.

Επικεντρώνουµε  τις εµπορικές µας δαπάνες στο να 
εστιάσουµε  στους ενήλικες καπνιστές που δεν 
επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα να στραφούν 
πλήρως σε καλύτερες εναλλακτικές επιλογές. 

Οι εµπορικές µας δραστηριότητες διέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και από ένα σύνολο βασικών 
αρχών:

• Τα προϊόντα PMI είναι µόνο για ενήλικες που 
καπνίζουν ή χρησιµοποιούν άλλα προϊόντα που 
περιέχουν νικοτίνη. 
• Προειδοποιούµε τους καταναλωτές για τις επιπτώσεις 
στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων µας.
• Παρέχουµε πληροφορίες για  τα προϊόντα µας,
ώστε οι ενήλικες καταναλωτές να είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένοι.
• Εµπορευόµαστε τα προϊόντα µας µε ειλικρίνεια και 

καρδιακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη 
ή επιληψία δεν πρέπει να χρησιµοποιούν προϊόντα 
που περιέχουν νικοτίνη.

Επιστηµονικά δεδοµένα που επιβεβαιώνονται και από 
ανεξάρτητους φορείς υποδεικνύουν το ενδεχόµενο 
µείωσης της βλάβης στους καπνιστές που έχουν 
κάνει τη µετάβαση στα εναλλακτικά προϊόντα.

Τα smoke-free προϊόντα γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη.
Η εταιρεία µας είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και 
ανάπτυξη αυτών των προϊόντων, επενδύει σε 
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους και κατέχει 
ηγετική θέση στην τεχνολογία και καινοτοµία στον 
τοµέα αυτό, έχοντας οικοδοµήσει µια ισχυρή θέση και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τα προϊόντα αυτά 
µπορεί να είναι ωφέλιµα για τη δηµοσία υγεία εφόσον 
πληρούν 3 προϋποθέσεις:

1) Το σύνολο των επιστηµονικών στοιχείων πρέπει να 
αποδεικνύει ότι έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν 
σηµαντικά τον κίνδυνο για την υγεία σε σύγκριση µε 
την συνέχιση του καπνίσµατος.
2) Οι ενήλικες καπνιστές πρέπει να τα θεωρούν 
αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις έναντι του 
καπνίσµατος και να είναι πρόθυµοι να µεταβούν σε 
αποκλειστική χρήση τους.
3) Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η χρήση τους από 
κοινά για τα οποία δεν προορίζονται – τους νέους και 
εφήβους, τους µη καπνιστές και τους πρώην καπνιστές.
Η εταιρεία µας εφαρµόζει ένα πρόγραµµα αυστηρής 
επιστηµονικής αξιολόγησης που στηρίζεται στις 

οδηγίες του Αµερικάνικου Οργανισµού Τροφίµων και 
Φαρµάκων (Food and Drug Administration - FDA) 
σχετικά µε τα καπνικά προϊόντα διαφοροποιηµένου 
κινδύνου.

Τον Ιούνιο του 2020, ο FDA ολοκλήρωσε την 
επισκόπηση του φακέλου των επιστηµονικών 
δεδοµένων του προϊόντος θέρµανσης καπνού IQOS 
που κατέθεσε η PMI και ανακοίνωσε την αδειοδότηση 
του IQOS ως καπνικού προϊόντος διαφοροποιηµένου 
κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product- MRTP), µε 
τον ισχυρισµό του µειωµένου σχηµατισµού  
επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών χηµικών ουσιών 
καθώς και της µειωµένης έκθεσης του χρήστη σε 
αυτές. Στα συµπεράσµατα που ανακοίνωσε ο FDA 
συµπεριλαµβάνεται ότι, ο ισχυρισµός υγείας της 
µειωµένης έκθεσης αναµένεται να ωφελήσει τη 
δηµόσια υγεία. 

Είναι η πρώτη φορά που οι ενήλικες καπνιστές στις 
Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να λαµβάνουν έγκριτη 
πληροφόρηση σχετικά µε ένα προϊόν, όπως το IQOS. 
Αυτό σηµαίνει πως περίπου 30  εκατοµµύρια ενήλικες 
καπνιστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
πληροφορηθούν γιατί το IQOS διαφέρει θεµελιωδώς 
από το τσιγάρο, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά 
στην ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα προϊόντα 
θέρµανσης του καπνού.

Στην Ελλάδα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στο πλαίσιο των 
σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
νοµοθεσία, αναφέρει στο Υπουργείο Υγείας  

µε διαφάνεια, µε ισχυρισµούς που είναι ακριβείς 
και όχι παραπλανητικοί.

Είµαστε αφοσιωµένοι στην υπεύθυνη προώθηση 
και πώληση των προϊόντων µας. 

Αντιλαµβανόµαστε τις ανησυχίες που µπορεί να 
υπάρχουν για τα προϊόντα µας και βεβαιώνουµε 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι λαµβάνουµε όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουµε τη µη 
χρήση των προϊόντων µας από ανήλικους. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για το έτος 2021, δεν έχει 
επιβληθεί κανένα πρόστιµο ή άλλη διοικητική 
κύρωση για παραβίαση της νοµοθεσίας αναφορικά 
µε ανεπιθύµητα περιστατικά που απορρέουν από τη 
χρήση των προϊόντων µας. Δεν περιήλθε σε 
γνώση µας καµία περίπτωση επίσηµης όχλησης ή 
επίσηµης καταγγελίας από καταναλωτή σε θέµα 
υγείας. Υπήρξαν αναφορές καταναλωτών για 
ενοχλήσεις τους (π.χ. στο λαιµό ή στα χείλη), 
ενδεχοµένως από προϊόντα µας, αλλά µε βάση την 
υφιστάµενη διαδικασία, αυτά γνωστοποιούνται σε 
τακτική βάση στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας χωρίς να υπάρχει ως σήµερα 
καµία περαιτέρω εµπλοκή ή διαµαρτυρία ή 
κύρωση προς την εταιρεία.

Ο καπνός περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι φυσικό 
συστατικό του καπνού και υπάρχει τόσο στα συµβατικά 
καπνικά προϊόντα, όσο και στα θερµαινόµενα 
προϊόντα καπνού. Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν 
περιέχουν καπνό, τα περισσότερα περιέχουν νικοτίνη 
από το φυτό του καπνού.

Η νικοτίνη είναι το πιο γνωστό συστατικό του καπνού. 
Πολλοί άνθρωποι αποδίδουν τους κινδύνους του 
καπνίσµατος στη νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική και 
δεν είναι ακίνδυνη. Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι δεν είναι 
η κύρια αιτία που προκαλεί τις ασθένειες που 

σχετίζονται µε το κάπνισµα. Αυτές οι ασθένειες 
προκαλούνται κυρίως από την χρόνια έκθεση στα 
υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών που εκπέµπονται 
όταν καίγεται ο καπνός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
νικοτίνη είναι βασικό συστατικό στις θεραπείες που 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους καπνιστές 
να σταµατήσουν το κάπνισµα.

H νικοτίνη µπορεί επίσης να προκαλέσει αύξηση του 
καρδιακού ρυθµού ενός ατόµου και της αρτηριακής 
πίεσης. Ανήλικοι, έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες 
µητέρες και άτοµα µε υπάρχουσες ασθένειες όπως 
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Για πολλές δεκαετίες, οι στρατηγικές δηµόσιας 
υγείας για τον έλεγχο του καπνίσµατος είχαν 
επικεντρωθεί στη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα που 
σχετίζονται µε το κάπνισµα, στοχεύοντας σε 2
πυλώνες, σε αυτούς της πρόληψης και της διακοπής 
του καπνίσµατος. 

Εν τούτοις, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας, έως το έτος 2025 θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο 
καπνιστές, καθώς ο πληθυσµός αυξάνεται. 

Το κάπνισµα αποτελεί την πλέον επικίνδυνη µορφή 
χρήσης καπνού και σχετίζεται µε σοβαρές ασθένειες, 
όπως ο καρκίνος του πνεύµονα, η χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. 

ανεπιθύµητα περιστατικά (adverse events) µε βάση 
το σύστηµα παρακολούθησης ασφάλειας που η PMI 
έχει εφαρµόσει για το προϊόν θερµαινόµενου καπνού 
(IQOS). Πιο συγκεκριµένα, τα ανεπιθύµητα περιστατικά 
που αναφέρονται από τους καταναλωτές  
κατατάσσονται σε σοβαρά και µη µε τα ίδια κριτήρια 
που χρησιµοποιεί η ιατρική επιστήµη. 

Συνολικά, η συγκεντρωτική ανάλυση των 
ανεπιθύµητων περιστατικών στην Ελλάδα δεν 
παρουσιάζει θέµατα ασφάλειας και δε προκύπτουν 
νέες τάσεις ή/και διαφορετική συχνότητα σε 
σύγκριση µε τα παγκόσµια δεδοµένα.

Επικεντρώνουµε  τις εµπορικές µας δαπάνες στο να 
εστιάσουµε  στους ενήλικες καπνιστές που δεν 
επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα να στραφούν 
πλήρως σε καλύτερες εναλλακτικές επιλογές. 

Οι εµπορικές µας δραστηριότητες διέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και από ένα σύνολο βασικών 
αρχών:

• Τα προϊόντα PMI είναι µόνο για ενήλικες που 
καπνίζουν ή χρησιµοποιούν άλλα προϊόντα που 
περιέχουν νικοτίνη. 
• Προειδοποιούµε τους καταναλωτές για τις επιπτώσεις 
στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων µας.
• Παρέχουµε πληροφορίες για  τα προϊόντα µας,
ώστε οι ενήλικες καταναλωτές να είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένοι.
• Εµπορευόµαστε τα προϊόντα µας µε ειλικρίνεια και 

58

µε διαφάνεια, µε ισχυρισµούς που είναι ακριβείς 
και όχι παραπλανητικοί.

Είµαστε αφοσιωµένοι στην υπεύθυνη προώθηση 
και πώληση των προϊόντων µας. 

Αντιλαµβανόµαστε τις ανησυχίες που µπορεί να 
υπάρχουν για τα προϊόντα µας και βεβαιώνουµε 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι λαµβάνουµε όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουµε τη µη 
χρήση των προϊόντων µας από ανήλικους. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για το έτος 2021, δεν έχει 
επιβληθεί κανένα πρόστιµο ή άλλη διοικητική 
κύρωση για παραβίαση της νοµοθεσίας αναφορικά 
µε ανεπιθύµητα περιστατικά που απορρέουν από τη 
χρήση των προϊόντων µας. Δεν περιήλθε σε 
γνώση µας καµία περίπτωση επίσηµης όχλησης ή 
επίσηµης καταγγελίας από καταναλωτή σε θέµα 
υγείας. Υπήρξαν αναφορές καταναλωτών για 
ενοχλήσεις τους (π.χ. στο λαιµό ή στα χείλη), 
ενδεχοµένως από προϊόντα µας, αλλά µε βάση την 
υφιστάµενη διαδικασία, αυτά γνωστοποιούνται σε 
τακτική βάση στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας χωρίς να υπάρχει ως σήµερα 
καµία περαιτέρω εµπλοκή ή διαµαρτυρία ή 
κύρωση προς την εταιρεία.

Ο καπνός περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι φυσικό 
συστατικό του καπνού και υπάρχει τόσο στα συµβατικά 
καπνικά προϊόντα, όσο και στα θερµαινόµενα 
προϊόντα καπνού. Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν 
περιέχουν καπνό, τα περισσότερα περιέχουν νικοτίνη 
από το φυτό του καπνού.

Η νικοτίνη είναι το πιο γνωστό συστατικό του καπνού. 
Πολλοί άνθρωποι αποδίδουν τους κινδύνους του 
καπνίσµατος στη νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική και 
δεν είναι ακίνδυνη. Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι δεν είναι 
η κύρια αιτία που προκαλεί τις ασθένειες που 

σχετίζονται µε το κάπνισµα. Αυτές οι ασθένειες 
προκαλούνται κυρίως από την χρόνια έκθεση στα 
υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών που εκπέµπονται 
όταν καίγεται ο καπνός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
νικοτίνη είναι βασικό συστατικό στις θεραπείες που 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους καπνιστές 
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Για πολλές δεκαετίες, οι στρατηγικές δηµόσιας 
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επικεντρωθεί στη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα που 
σχετίζονται µε το κάπνισµα, στοχεύοντας σε 2
πυλώνες, σε αυτούς της πρόληψης και της διακοπής 
του καπνίσµατος. 

Εν τούτοις, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας, έως το έτος 2025 θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο 
καπνιστές, καθώς ο πληθυσµός αυξάνεται. 

Το κάπνισµα αποτελεί την πλέον επικίνδυνη µορφή 
χρήσης καπνού και σχετίζεται µε σοβαρές ασθένειες, 
όπως ο καρκίνος του πνεύµονα, η χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. 

ανεπιθύµητα περιστατικά (adverse events) µε βάση 
το σύστηµα παρακολούθησης ασφάλειας που η PMI 
έχει εφαρµόσει για το προϊόν θερµαινόµενου καπνού 
(IQOS). Πιο συγκεκριµένα, τα ανεπιθύµητα περιστατικά 
που αναφέρονται από τους καταναλωτές  
κατατάσσονται σε σοβαρά και µη µε τα ίδια κριτήρια 
που χρησιµοποιεί η ιατρική επιστήµη. 

Συνολικά, η συγκεντρωτική ανάλυση των 
ανεπιθύµητων περιστατικών στην Ελλάδα δεν 
παρουσιάζει θέµατα ασφάλειας και δε προκύπτουν 
νέες τάσεις ή/και διαφορετική συχνότητα σε 
σύγκριση µε τα παγκόσµια δεδοµένα.

Επικεντρώνουµε  τις εµπορικές µας δαπάνες στο να 
εστιάσουµε  στους ενήλικες καπνιστές που δεν 
επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα να στραφούν 
πλήρως σε καλύτερες εναλλακτικές επιλογές. 

Οι εµπορικές µας δραστηριότητες διέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και από ένα σύνολο βασικών 
αρχών:

• Τα προϊόντα PMI είναι µόνο για ενήλικες που 
καπνίζουν ή χρησιµοποιούν άλλα προϊόντα που 
περιέχουν νικοτίνη. 
• Προειδοποιούµε τους καταναλωτές για τις επιπτώσεις 
στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων µας.
• Παρέχουµε πληροφορίες για  τα προϊόντα µας,
ώστε οι ενήλικες καταναλωτές να είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένοι.
• Εµπορευόµαστε τα προϊόντα µας µε ειλικρίνεια και 
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µε διαφάνεια, µε ισχυρισµούς που είναι ακριβείς 
και όχι παραπλανητικοί.

Είµαστε αφοσιωµένοι στην υπεύθυνη προώθηση 
και πώληση των προϊόντων µας. 

Αντιλαµβανόµαστε τις ανησυχίες που µπορεί να 
υπάρχουν για τα προϊόντα µας και βεβαιώνουµε 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι λαµβάνουµε όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουµε τη µη 
χρήση των προϊόντων µας από ανήλικους. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για το έτος 2021, δεν έχει 
επιβληθεί κανένα πρόστιµο ή άλλη διοικητική 
κύρωση για παραβίαση της νοµοθεσίας αναφορικά 
µε ανεπιθύµητα περιστατικά που απορρέουν από τη 
χρήση των προϊόντων µας. Δεν περιήλθε σε 
γνώση µας καµία περίπτωση επίσηµης όχλησης ή 
επίσηµης καταγγελίας από καταναλωτή σε θέµα 
υγείας. Υπήρξαν αναφορές καταναλωτών για 
ενοχλήσεις τους (π.χ. στο λαιµό ή στα χείλη), 
ενδεχοµένως από προϊόντα µας, αλλά µε βάση την 
υφιστάµενη διαδικασία, αυτά γνωστοποιούνται σε 
τακτική βάση στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας χωρίς να υπάρχει ως σήµερα 
καµία περαιτέρω εµπλοκή ή διαµαρτυρία ή 
κύρωση προς την εταιρεία.

Η  Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) σε προϊόντα χωρίς 
καύση έχει ξεκινήσει εδώ και δύο δεκαετίες.
H αυξηµένη ευαισθητοποίηση για τις βλάβες του 
καπνίσµατος, οι εξελισσόµενες τεχνολογίες, η 
έρευνα πάνω σε διαφορετικούς τρόπους παροχής 
της νικοτίνης και η καλύτερη κατανόηση της 
συµπεριφοράς που συνδέεται µε το κάπνισµα 
οδήγησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η δυνητική 
µείωση του κινδύνου για την υγεία από τη χρήση 
αυτών των προϊόντων, σε συνδυασµό µε την 
αποδοχή τους από τους ενήλικους καπνιστές και την 
ευρεία διαθεσιµότητά τους, ενισχύει την πλήρη 
µετάβαση από το συµβατικό τσιγάρο. Η δυνατότητα 
των smoke-free προϊόντων να µειώσουν τις 
επιπτώσεις του καπνίσµατος στην υγεία του 
πληθυσµού οδήγησε στην εισαγωγή της 
προοδευτικής στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία
που βασίζεται στην έννοια της µείωσης της βλάβης.
Η στρατηγική αυτή έρχεται να συµπληρώσει µε 
επιτυχία τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές για τον έλεγχο 
του καπνίσµατος, την πρόληψη και τη διακοπή.

H επένδυση της µητρικής εταιρείας PMI στην Έρευνα 
και Ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών, ήταν το 
πρώτο βήµα µας στο ταξίδι για την αντιµετώπιση του 
αντίκτυπου του καπνίσµατος στην υγεία. 
Βελτιώνοντας τις παραγωγικές µας διαδικασίες αλλά 
και την έρευνά µας, αναπτύξαµε προϊόντα που έχουν 
την δυνατότητα να είναι λιγότερο επιβλαβή. Στόχος 
της PMI είναι να χρησιµοποιήσει αυτές τις γνώσεις για 
να εξακολουθεί να αναπτύσσει σηµαντικές 
καινοτοµίες στην ευεξία και την υγεία.

Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει πάνω από 9 
δισεκατοµµύρια δολάρια στην έρευνα, ανάπτυξη 
προϊόντων, παραγωγική ικανότητα, επιστηµονική 
τεκµηρίωση, καθώς και σε µελέτες για την κατανόηση 
της καπνιστικής συµπεριφοράς των ενηλίκων 
καπνιστών.

Η Έρευνα και Ανάπτυξη των smoke-free προϊόντων 
υλοποιούνται αποκλειστικά από τη µητρική µας 
εταιρεία, την Philip Morris International (PMI) και 
έχουν αναγνωριστεί ως ένα από τα πλέον ουσιαστικά 
θέµατα για τη βιώσιµη ανάπτυξη της εταιρείας µας. 
Αξιοποιούµε την επιστήµη έχοντας ως στόχο, µέσω 
της καινοτοµίας, να υλοποιήσουµε το όραµά µας για 
έναν κόσµο χωρίς τσιγάρο.

Τα δύο κέντρα  Έρευνας και Ανάπτυξης της PMI, 
βρίσκονται στην Ελβετία και τη Σιγκαπούρη, και 
απασχολούν εκατοντάδες επιστήµονες, µηχανικούς και 

Ο καπνός περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι φυσικό 
συστατικό του καπνού και υπάρχει τόσο στα συµβατικά 
καπνικά προϊόντα, όσο και στα θερµαινόµενα 
προϊόντα καπνού. Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν 
περιέχουν καπνό, τα περισσότερα περιέχουν νικοτίνη 
από το φυτό του καπνού.

Η νικοτίνη είναι το πιο γνωστό συστατικό του καπνού. 
Πολλοί άνθρωποι αποδίδουν τους κινδύνους του 
καπνίσµατος στη νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική και 
δεν είναι ακίνδυνη. Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι δεν είναι 
η κύρια αιτία που προκαλεί τις ασθένειες που 

σχετίζονται µε το κάπνισµα. Αυτές οι ασθένειες 
προκαλούνται κυρίως από την χρόνια έκθεση στα 
υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών που εκπέµπονται 
όταν καίγεται ο καπνός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
νικοτίνη είναι βασικό συστατικό στις θεραπείες που 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους καπνιστές 
να σταµατήσουν το κάπνισµα.

H νικοτίνη µπορεί επίσης να προκαλέσει αύξηση του 
καρδιακού ρυθµού ενός ατόµου και της αρτηριακής 
πίεσης. Ανήλικοι, έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες 
µητέρες και άτοµα µε υπάρχουσες ασθένειες όπως 
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4.1.2 Επενδύουμε στην
αναζήτηση λύσεων 
GRI 2-25, GRI 3-3

άλλους ειδικούς που εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη 
και αξιολόγηση των smoke-free προϊόντων.
Το 2021, το 99% των δαπανών της PMI σε R&D 
αφορούσε την ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων, 
καθώς και την ανάπτυξη καινοτοµιών σε υλικά και 
σχεδιασµό για να δηµιουργήσουµε καλύτερα και 
περισσότερα βιώσιµα προϊόντα. 

Το υπόλοιπο 1% των συνολικών R&D δαπανών 
αφορούσαν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις 
κανονιστικής συµµόρφωσης αλλά και απαιτήσεις 
και ζητήµατα αειφορίας, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανάπτυξης πιο βιώσιµων υλικών για τα φίλτρα.

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση των µη καιόµενων 
προϊόντων περιλαµβάνει ένα παγκόσµιο δίκτυο 
οργανισµών και φορέων µε τους οποίους 
συνεργάζεται η PMI, συµπεριλαµβανοµένων 
νεοσύστατων οργανισµών (start-ups), ανεξάρτητων 
ερευνητικών εργαστηρίων και πανεπιστηµίων. 

Η πόλη της Λοζάνης στην Ελβετία αποτελεί την 
έδρα του παγκόσµιου Κέντρου Επιχειρήσεων 
(Operations Center - OC) της εταιρείας. Στην πόλη 
Neuchâtel της Ελβετίας η εταιρεία διατηρεί τη 
µεγαλύτερη R&D εγκατάσταση, το “Cube”. 
Το 2021, οι καινοτοµίες από το R&D τµήµα οδήγησαν 
σε 1.770 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τις 
“smoke-free” τεχνολογίες που αναπτύσσουµε,
τα οποία χορηγήθηκαν από τα 5 σηµαντικότερα 
γραφεία πνευµατικής ιδιοκτησίας στον κόσµο. 

Ουσιαστικό θέμα
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στους πνεύµονες και της τοξικότητας στο 
αναπνευστικό σύστηµα.

Η εισαγωγή του IQOS στην παγκόσµια αγορά έγινε το 
2014. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 
του 2016, αρχικά στην Αθήνα, και από τον Μάρτιο 
του 2017 κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα.

Σήµερα, το IQOS είναι διαθέσιµο σε 71 χώρες και 
περίπου 15,3 εκατοµµύρια ενήλικες καπνιστές έχουν 
επιλέξει το IQOS και έχουν εγκαταλείψει εντελώς το 
τσιγάρο.

Συνολικά, από το 2015 έως και το τέλος του 2021, 
έχουν διεξαχθεί 203 τοξικολογικές αναλύσεις, 24 
κλινικές µελέτες και 44 µελέτες συµπεριφοράς και 
αντίληψης για το χαρτοφυλάκιο των “smoke-free” 
προϊόντων.

Κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών προϊόντων 
καπνού, δεδοµένα από διαφορετικές µεθοδολογίες 
και πηγές έρχονται να συµπληρώσουν το ένα το 
άλλο: Στοιχεία από ελεγχόµενα επιστηµονικά 
πειράµατα απαντούν σε ακριβείς, προκαθορισµένες 
ερωτήσεις, ενώ δεδοµένα που συλλέγονται από µη 
ελεγχόµενες συνθήκες του πραγµατικού κόσµου 
(Real World Evidence-RWE) βοηθούν τους ερευνητές 
να κατανοήσουν την πρόσληψη, τη χρήση και τις 
επιπτώσεις κάθε προϊόντος στην υγεία. Μέχρι 
σήµερα, RWE στοιχεία δείχνουν ότι η εισαγωγή 
προϊόντων θερµαινόµενου καπνού στην αγορά 
µπορεί να έχει θετική επίδραση στο σύνολο ενός 

Smoke-free προϊόντα 
Είναι πλέον γνωστό ότι η καύση δηµιουργεί την 
πλειονότητα των επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών 
χηµικών ουσιών (Harmful and Potentially Harmful 
Constituents - HPHCs), που αποτελούν τη βασική 
αιτία των σχετιζόµενων µε το κάπνισµα ασθενειών. 
Στα µη καιόµενα καπνικά προϊόντα (smoke-free 
tobacco products) η θερµοκρασία ελέγχεται µε 
ακρίβεια και παραµένει σε σηµαντικά χαµηλότερο 
επίπεδο από εκείνη στην οποία λαµβάνει χώρα η 
καύση, µε αποτέλεσµα να απελευθερώνεται η 
νικοτίνη, ενώ παράλληλα, µειώνονται τα επίπεδα και 
ο αριθµός των HPHCs που παράγονται. 

Σήµερα, το χαρτοφυλάκιο της PMI περιλαµβάνει 
τέσσερις καινοτόµες πλατφόρµες από τις οποίες 
απουσιάζει η καύση. 

IQOS 
Το IQOS αποτελεί την πιο µελετηµένη και διεξοδικά 
αξιολογηµένη πλατφόρµα των µη καιόµενων 
καπνικών προϊόντων της PMI. Σήµερα είναι διαθέσιµη 
πληθώρα κλινικών και µη κλινικών δεδοµένων που 
υποστηρίζουν την πιθανότητα µείωσης του κινδύνου 
ανάπτυξης σχετιζόµενων µε το κάπνισµα νόσων, σε 
σύγκριση µε τη συνέχιση του καπνίσµατος. 

Στο πρώτο βήµα αξιολόγησης του IQOS έγινε 
σύγκριση της χηµικής  σύστασης του αερολύµατός 
του µε αυτήν του καπνού ενός συµβατικού τσιγάρου. 
Χρησιµοποιήθηκαν τυποποιηµένες και επικυρωµένες 

αναλυτικές µέθοδοι, ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι πιο 
σηµαντικές HPHCs, που είναι γνωστές ως 
καρκινογόνες χηµικές ουσίες ή ουσίες τοξικές για το 
αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό ή άλλα συστήµατα 
του οργανισµού.

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συγκέντρωση των 
HPHCs στο αερόλυµα του IQOS είναι µειωµένη κατά 
95%, κατά µέσο όρο. Ακολούθως, διεξήχθη εκτενής 
χηµικός χαρακτηρισµός του αερολύµατος του IQOS, 
χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής που οδήγησαν 
στη χηµική ανάλυση της συνολικής µάζας του 
αερολύµατος σε ποσοστό 99,8%, εντοπίζοντας όλα 
τα συστατικά σε συγκεντρώσεις
≥100 ng/ράβδο καπνού. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι τα 
συστατικά στο αερόλυµα του IQOS µειώνονται κατά 
περίπου 10 φορές σε σύγκριση µε τον καπνό του 
τσιγάρου αναφοράς.

Διεξήχθησαν επίσης χηµικές και ποιοτικές µελέτες 
του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, αποδεικνύοντας 
πως η χρήση του IQOS δεν επηρεάζει αρνητικά την 
ποιότητα του αέρα σε αυτούς τους χώρους.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η τοξικολογική 
αξιολόγηση του IQOS, τόσο µε in vitro όσο και
in vivo µελέτες, προκειµένου να προσδιοριστεί
κατά πόσο ο µειωµένος σχηµατισµός HPHCs στο 
αερόλυµα οδηγεί σε µειωµένη τοξικότητα σε 
πειραµατικά µοντέλα.  Η in vivo µελέτη έδειξε ότι η 
µειωµένη έκθεση σε τοξικές ουσίες στο αερόλυµα του 
IQOS οδήγησε σε σηµαντική µείωση της φλεγµονής 

• Διενέργεια τακτικών ελέγχων για τα εργαστήρια 
διαβάθµισης και ελέγχου.
• Περιοδική ανανέωση των πιστοποιήσεων 
ISO17025 και Good Laboratory Practices – GLP 
από εθνικές Αρχές.
• Δηµοσίευση των αποτελεσµάτων σε έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά ή σε πλατφόρµες, όπως 
το ClinicalTrials.gov.
• Επαλήθευση των µεθόδων και των 
αποτελεσµάτων µέσω της πλατφόρµας sbv 
IMPROVER.
• Κοινοποίηση των δεδοµένων για τη 
διευκόλυνση της ανάλυσής τους από ανεξάρτητα 
τρίτα µέρη µέσω της πλατφόρµας INTERVALS.
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στους πνεύµονες και της τοξικότητας στο 
αναπνευστικό σύστηµα.

Η εισαγωγή του IQOS στην παγκόσµια αγορά έγινε το 
2014. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 
του 2016, αρχικά στην Αθήνα, και από τον Μάρτιο 
του 2017 κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα.

Σήµερα, το IQOS είναι διαθέσιµο σε 71 χώρες και 
περίπου 15,3 εκατοµµύρια ενήλικες καπνιστές έχουν 
επιλέξει το IQOS και έχουν εγκαταλείψει εντελώς το 
τσιγάρο.

Συνολικά, από το 2015 έως και το τέλος του 2021, 
έχουν διεξαχθεί 203 τοξικολογικές αναλύσεις, 24 
κλινικές µελέτες και 44 µελέτες συµπεριφοράς και 
αντίληψης για το χαρτοφυλάκιο των “smoke-free” 
προϊόντων.

Κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών προϊόντων 
καπνού, δεδοµένα από διαφορετικές µεθοδολογίες 
και πηγές έρχονται να συµπληρώσουν το ένα το 
άλλο: Στοιχεία από ελεγχόµενα επιστηµονικά 
πειράµατα απαντούν σε ακριβείς, προκαθορισµένες 
ερωτήσεις, ενώ δεδοµένα που συλλέγονται από µη 
ελεγχόµενες συνθήκες του πραγµατικού κόσµου 
(Real World Evidence-RWE) βοηθούν τους ερευνητές 
να κατανοήσουν την πρόσληψη, τη χρήση και τις 
επιπτώσεις κάθε προϊόντος στην υγεία. Μέχρι 
σήµερα, RWE στοιχεία δείχνουν ότι η εισαγωγή 
προϊόντων θερµαινόµενου καπνού στην αγορά 
µπορεί να έχει θετική επίδραση στο σύνολο ενός 

• Διενέργεια τακτικών ελέγχων για τα εργαστήρια 
διαβάθµισης και ελέγχου.
• Περιοδική ανανέωση των πιστοποιήσεων 
ISO17025 και Good Laboratory Practices – GLP 
από εθνικές Αρχές.
• Δηµοσίευση των αποτελεσµάτων σε έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά ή σε πλατφόρµες, όπως 
το ClinicalTrials.gov.
• Επαλήθευση των µεθόδων και των 
αποτελεσµάτων µέσω της πλατφόρµας sbv 
IMPROVER.
• Κοινοποίηση των δεδοµένων για τη 
διευκόλυνση της ανάλυσής τους από ανεξάρτητα 
τρίτα µέρη µέσω της πλατφόρµας INTERVALS.

πληθυσµού. Η κυκλοφορία των προϊόντων 
θερµαινόµενου καπνού στην Ιαπωνία συµπίπτει όχι 
µόνο µε µείωση των πωλήσεων τσιγάρων αλλά και 
µε µείωση των ποσοστών νοσηλείας λόγω σοβαρής 
επιδείνωσης της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευµονοπάθειας και της ισχαιµικής καρδιοπάθειας, 
δυο νοσηµάτων που σχετίζονται άµεσα µε το 
κάπνισµα. Θα συνεχίσουµε να συλλέγουµε και να 
αξιολογούµε δεδοµένα, όπως είναι τα επιδηµιολογικά 
δεδοµένα από µακροχρόνιες µελέτες 
παρακολούθησης που περιλαµβάνουν πληροφορίες 
για άλλες µεταβλητές που ενδέχεται να επηρεάσουν 
τον κίνδυνο εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε 
το κάπνισµα, καθώς και τον τρόπο ζωής (π.χ. 
διατροφή, ρύπανση). Τα µέχρι τώρα δεδοµένα για τα 
εναλλακτικά του καπνίσµατος προϊόντα, τόσο αυτά 
που προκύπτουν από ελεγχόµενες, πειραµατικές 
συνθήκες, όσο και αυτά που προέρχονται από την 
καταγραφή των πραγµατικών συνθηκών, δείχνουν 
σταθερά προς την κατεύθυνση της µείωσης της 
βλάβης.

Η αξιολόγηση και η τεκµηρίωση του ισχυρισµού ότι η 
πλήρης µετάβαση σε αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα 
συµβάλλει στη µείωση της βλάβης από το κάπνισµα, 
αποτελεί ευθύνη του κάθε κατασκευαστή. Τα 
δεδοµένα που προκύπτουν από την έρευνα της PMI 
αξιολογούνται και από ανεξάρτητους οργανισµούς, 
ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 
τους. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει µια σειρά από 
προσεγγίσεις για την επαλήθευση των δεδοµένων 
της.

Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαµβάνουν:
• Ανεξάρτητες µελέτες στις οποίες η ΡΜΙ δεν έχει 
καµία παρέµβαση.
• Ενδελεχή έλεγχο των διαδικασιών του τµήµατος 
Έρευνας & Ανάπτυξης και των δεδοµένων του 
ερευνητικού προγράµµατος.

Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιεί η ΡΜΙ στην έρευνα 
είναι ορθές και επικυρωµένες. Τα αποτελέσµατα 
ερµηνεύονται και παρουσιάζονται µε ακριβή και µη 
παραπλανητικό τρόπο.
Η εδραίωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των 
επιστηµονικών µας µεθόδων και αποτελεσµάτων 
είναι πολύ σηµαντική για εµάς. Για αυτόν το λόγο, 
έχουµε προβεί στις παρακάτω δράσεις:
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Την ίδια στιγµή ωστόσο, ο παγκόσµιος ενήλικος 
πληθυσµός αυξάνεται κατά περίπου 70 εκατοµµύρια 
ανθρώπους ανά έτος. Το καθαρό αποτέλεσµα αυτής 
της αύξησης του πληθυσµού και της µείωσης του 
επιπολασµού του καπνίσµατος καταλήγει σε µια 
πρόβλεψη για σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο καπνιστές 
το 2025 — ουσιαστικά ο ίδιος αριθµός µε το 2010. 

Ακόµα κι αν η µείωση του  επιπολασµού του 
καπνίσµατος αγγίξει το στόχο για µείωση κατά 30% 
έως το 2025 έναντι του 2010, η εκτίµηση είναι πως 
θα εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 930 
εκατοµµύρια καπνιστές το 2025.

Στόχος µας είναι όλοι εκείνοι οι ενήλικες που δεν 
διακόπτουν το κάπνισµα να κατανοήσουν τους 
κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων χωρίς καύση 

(smoke-free) σε σύγκριση µε το τσιγάρο. 

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η 
διακοπή του καπνίσµατος και της χρήσης νικοτίνης 
είναι η καλύτερη επιλογή και ότι τα προϊόντα χωρίς 
καύση δεν είναι ακίνδυνα, και περιέχουν νικοτίνη η 
οποία είναι εθιστική.

Εφαρµόζουµε αυστηρές αρχές σχετικά µε τις 
εµπορικές πολιτικές µας σχετικά σε ποιους, µε ποιον 
τρόπο και σε ποια σηµεία επικοινωνούµε τους 
κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων µας χωρίς 
καύση. Επιδιώκουµε να παρέχουµε ακριβείς και µη 
παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε οι ενήλικες που 
διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν να έχουν 
κίνητρο να αλλάξουν. 

Η έλλειψη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα 
προϊόντα χωρίς καύση αποτελεί ένα µεγάλο εµπόδιο 
για την εφαρµογή της µείωσης της βλάβης από το 
κάπνισµα. Οι δηµόσιοι φορείς χάραξης πολιτικής, οι 
ρυθµιστικοί φορείς, η επιστηµονική κοινότητα και η 
κοινωνία των πολιτών παίζουν µεγάλο ρόλο στις 
αποφάσεις των καπνιστών. 

Στις χώρες που κυκλοφορεί το IQOS, εκτιµάται ότι, 
στο τέλος του 2021, µόνο το 25% των ενήλικων 
καπνιστών γνώριζαν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη 
του προϊόντος σε σύγκριση µε το τσιγάρο. 

4.1.3 Γιατί εναλλακτικά
προϊόντα καπνού
GRI 3-3

Ουσιαστικό θέμα

Επιστηµονικό τµήµα
Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, από το 2017, έχουµε 
δηµιουργήσει ένα εξειδικευµένο τµήµα µε έµπειρα 
στελέχη µε πολυετή εµπειρία σε φαρµακευτικές 
εταιρείες που διαχειρίζονται την επικοινωνία µε την 
επιστηµονική και ιατρική κοινότητα. 

Στόχος του τµήµατος είναι η ενίσχυση του διαλόγου 
µε την επιστηµονική κοινότητα για τη στρατηγική 
µείωσης της βλάβης από το κάπνισµα, αλλά και η 
επικοινωνία των αποτελεσµάτων του ερευνητικού 
προγράµµατος της PMI. Η ενηµέρωση για εµάς δεν 
είναι µια µονοµερής διαδικασία, αλλά συνιστά µια 
ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, δεδοµένων και 
κλινικής εµπειρίας, ώστε να µπορούµε συνεχώς να 
βελτιώνουµε την επιστηµονική µας προσέγγιση. 

Προσβασιµότητα στα Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνού 
Για να επιτύχουµε πιο γρήγορα ένα µέλλον χωρίς 
καύση και να αφήσουµε όλοι πίσω µας τη χρήση του 
τσιγάρου, οφείλουµε να διασφαλίσουµε πως οι 
ενήλικες καπνιστές έχουν πρόσβαση σε καλύτερα 
προϊόντα.

Με τον όρο πρόσβαση εννοούµε ότι:
• Οι ενήλικες καπνιστές γνωρίζουν τα οφέλη της 
µετάβασης σε προϊόντα χωρίς καύση σε σύγκριση µε 
συνεχιζόµενη χρήση συµβατικών προϊόντων καπνού.
• Τα προϊόντα αυτά γίνονται δεκτά από ενήλικες 
καπνιστές ως καλύτερη εναλλακτική από τα τσιγάρα.
• Τα προϊόντα είναι διαθέσιµα προς πώληση σε 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
προβλέπει µείωση του επιπολασµού του
καπνίσµατος  από 21,5% το 2010 σε
περίπου 17,1% το 2025.

ενήλικες καπνιστές.
• Τα εναλλακτικά προϊόντα θέρµανσης του καπνού 
είναι προσιτά στους ενήλικες καπνιστές.

Ενηµέρωση
Ενηµέρωση σηµαίνει το κοινό να κατανοήσει ότι η 
καύση είναι αυτή που προκαλεί τη µεγαλύτερη 
βλάβη στην υγεία από το κάπνισµα. Στη συνέχεια, οι 
ενήλικες καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισµα 
πρέπει να ενηµερωθούν για τα εναλλακτικά 
προϊόντα χωρίς καύση, την τεχνολογία και την 
επιστήµη πίσω από αυτά. Στόχος µας είναι να 
παρέχουµε στους ενήλικους καπνιστές ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά µε τα καινοτόµα προϊόντα 
καπνού, έτσι ώστε εκείνοι που σε διαφορετική 
περίπτωση θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να κάνουν 
την αλλαγή.

Αποδοχή
Τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού χωρίς καύση 
είναι σχεδιασµένα ώστε να προσοµοιάζουν στη 
γεύση, απόδοση νικοτίνης και στα τελετουργικά 
χαρακτηριστικά του τσιγάρου, προκειµένου να 
είναι αποδεκτά από τους ενήλικες καπνιστές, 
ώστε να κάνουν τη µετάβαση σε αυτά. 

Διαθεσιµότητα
Πρωταρχικός µας στόχος είναι να αναβαθµίζουµε 
συνεχώς τις παρεχόµενες υπηρεσίες µας. Μέχρι 
σήµερα διαθέτουµε µέσω συνεργατών µας 24 
καταστήµατα IQOS σε 11 πόλεις στην Ελλάδα και 

20.500 παραδοσιακά σηµεία λιανικής πώλησης 
καπνικών προϊόντων.

Το 2021, περισσότεροι από 1 εκατοµµύριο ενήλικες 
καπνιστές επισκέφθηκαν τα φυσικά µας καταστήµατα. 

Επίσης, το IQOS είναι διαθέσιµο στους ενήλικους 
καπνιστές µέσω του ηλεκτρονικού µας 
καταστήµατος. Μέσα από την ιστοσελίδα του IQOS ο 
ενήλικος καπνιστής έχει τη δυνατότητα να 
ενηµερωθεί εκτενώς για την τεχνολογία και την 
επιστήµη πίσω από το IQOS µέσα από αρθρογραφία, 
διαδραστικά βίντεο και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
(live chat, βιντεοκλήση, click to call, live sessions).
Η καταχώρηση και η παράδοση της παραγγελίας 
γίνεται τηρώντας απαρέγκλιτα την ταυτοποίηση 
ενηλικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή 
πρόσβασης των ανήλικων στα προϊόντα, αλλά και να 
µπορεί να επωφεληθεί ο καταναλωτής από 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες online εξυπηρέτησης.

Προσιτή τιµή
Η προσιτή τιµή των προϊόντων καπνού χωρίς καύση 
αποτελεί µια ακόµη απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειµένου όλο και περισσότεροι ενήλικες 
καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισµα να έχουν 
την οικονοµική δυνατότητα να κάνουν την αλλαγή σε 
µια καλύτερη εναλλακτική.

Γιατί το µέλλον χωρίς τσιγάρο οφείλει να είναι από 
κάθε άποψη συµπεριληπτικό.
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Την ίδια στιγµή ωστόσο, ο παγκόσµιος ενήλικος 
πληθυσµός αυξάνεται κατά περίπου 70 εκατοµµύρια 
ανθρώπους ανά έτος. Το καθαρό αποτέλεσµα αυτής 
της αύξησης του πληθυσµού και της µείωσης του 
επιπολασµού του καπνίσµατος καταλήγει σε µια 
πρόβλεψη για σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο καπνιστές 
το 2025 — ουσιαστικά ο ίδιος αριθµός µε το 2010. 

Ακόµα κι αν η µείωση του  επιπολασµού του 
καπνίσµατος αγγίξει το στόχο για µείωση κατά 30% 
έως το 2025 έναντι του 2010, η εκτίµηση είναι πως 
θα εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 930 
εκατοµµύρια καπνιστές το 2025.

Στόχος µας είναι όλοι εκείνοι οι ενήλικες που δεν 
διακόπτουν το κάπνισµα να κατανοήσουν τους 
κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων χωρίς καύση 

(smoke-free) σε σύγκριση µε το τσιγάρο. 

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η 
διακοπή του καπνίσµατος και της χρήσης νικοτίνης 
είναι η καλύτερη επιλογή και ότι τα προϊόντα χωρίς 
καύση δεν είναι ακίνδυνα, και περιέχουν νικοτίνη η 
οποία είναι εθιστική.

Εφαρµόζουµε αυστηρές αρχές σχετικά µε τις 
εµπορικές πολιτικές µας σχετικά σε ποιους, µε ποιον 
τρόπο και σε ποια σηµεία επικοινωνούµε τους 
κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων µας χωρίς 
καύση. Επιδιώκουµε να παρέχουµε ακριβείς και µη 
παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε οι ενήλικες που 
διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν να έχουν 
κίνητρο να αλλάξουν. 

Η έλλειψη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα 
προϊόντα χωρίς καύση αποτελεί ένα µεγάλο εµπόδιο 
για την εφαρµογή της µείωσης της βλάβης από το 
κάπνισµα. Οι δηµόσιοι φορείς χάραξης πολιτικής, οι 
ρυθµιστικοί φορείς, η επιστηµονική κοινότητα και η 
κοινωνία των πολιτών παίζουν µεγάλο ρόλο στις 
αποφάσεις των καπνιστών. 

Στις χώρες που κυκλοφορεί το IQOS, εκτιµάται ότι, 
στο τέλος του 2021, µόνο το 25% των ενήλικων 
καπνιστών γνώριζαν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη 
του προϊόντος σε σύγκριση µε το τσιγάρο. 

Επιστηµονικό τµήµα
Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, από το 2017, έχουµε 
δηµιουργήσει ένα εξειδικευµένο τµήµα µε έµπειρα 
στελέχη µε πολυετή εµπειρία σε φαρµακευτικές 
εταιρείες που διαχειρίζονται την επικοινωνία µε την 
επιστηµονική και ιατρική κοινότητα. 

Στόχος του τµήµατος είναι η ενίσχυση του διαλόγου 
µε την επιστηµονική κοινότητα για τη στρατηγική 
µείωσης της βλάβης από το κάπνισµα, αλλά και η 
επικοινωνία των αποτελεσµάτων του ερευνητικού 
προγράµµατος της PMI. Η ενηµέρωση για εµάς δεν 
είναι µια µονοµερής διαδικασία, αλλά συνιστά µια 
ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, δεδοµένων και 
κλινικής εµπειρίας, ώστε να µπορούµε συνεχώς να 
βελτιώνουµε την επιστηµονική µας προσέγγιση. 

Προσβασιµότητα στα Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνού 
Για να επιτύχουµε πιο γρήγορα ένα µέλλον χωρίς 
καύση και να αφήσουµε όλοι πίσω µας τη χρήση του 
τσιγάρου, οφείλουµε να διασφαλίσουµε πως οι 
ενήλικες καπνιστές έχουν πρόσβαση σε καλύτερα 
προϊόντα.

Με τον όρο πρόσβαση εννοούµε ότι:
• Οι ενήλικες καπνιστές γνωρίζουν τα οφέλη της 
µετάβασης σε προϊόντα χωρίς καύση σε σύγκριση µε 
συνεχιζόµενη χρήση συµβατικών προϊόντων καπνού.
• Τα προϊόντα αυτά γίνονται δεκτά από ενήλικες 
καπνιστές ως καλύτερη εναλλακτική από τα τσιγάρα.
• Τα προϊόντα είναι διαθέσιµα προς πώληση σε 

ενήλικες καπνιστές.
• Τα εναλλακτικά προϊόντα θέρµανσης του καπνού 
είναι προσιτά στους ενήλικες καπνιστές.

Ενηµέρωση
Ενηµέρωση σηµαίνει το κοινό να κατανοήσει ότι η 
καύση είναι αυτή που προκαλεί τη µεγαλύτερη 
βλάβη στην υγεία από το κάπνισµα. Στη συνέχεια, οι 
ενήλικες καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισµα 
πρέπει να ενηµερωθούν για τα εναλλακτικά 
προϊόντα χωρίς καύση, την τεχνολογία και την 
επιστήµη πίσω από αυτά. Στόχος µας είναι να 
παρέχουµε στους ενήλικους καπνιστές ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά µε τα καινοτόµα προϊόντα 
καπνού, έτσι ώστε εκείνοι που σε διαφορετική 
περίπτωση θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να κάνουν 
την αλλαγή.

Αποδοχή
Τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού χωρίς καύση 
είναι σχεδιασµένα ώστε να προσοµοιάζουν στη 
γεύση, απόδοση νικοτίνης και στα τελετουργικά 
χαρακτηριστικά του τσιγάρου, προκειµένου να 
είναι αποδεκτά από τους ενήλικες καπνιστές, 
ώστε να κάνουν τη µετάβαση σε αυτά. 

Διαθεσιµότητα
Πρωταρχικός µας στόχος είναι να αναβαθµίζουµε 
συνεχώς τις παρεχόµενες υπηρεσίες µας. Μέχρι 
σήµερα διαθέτουµε µέσω συνεργατών µας 24 
καταστήµατα IQOS σε 11 πόλεις στην Ελλάδα και 

20.500 παραδοσιακά σηµεία λιανικής πώλησης 
καπνικών προϊόντων.

Το 2021, περισσότεροι από 1 εκατοµµύριο ενήλικες 
καπνιστές επισκέφθηκαν τα φυσικά µας καταστήµατα. 

Επίσης, το IQOS είναι διαθέσιµο στους ενήλικους 
καπνιστές µέσω του ηλεκτρονικού µας 
καταστήµατος. Μέσα από την ιστοσελίδα του IQOS ο 
ενήλικος καπνιστής έχει τη δυνατότητα να 
ενηµερωθεί εκτενώς για την τεχνολογία και την 
επιστήµη πίσω από το IQOS µέσα από αρθρογραφία, 
διαδραστικά βίντεο και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
(live chat, βιντεοκλήση, click to call, live sessions).
Η καταχώρηση και η παράδοση της παραγγελίας 
γίνεται τηρώντας απαρέγκλιτα την ταυτοποίηση 
ενηλικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή 
πρόσβασης των ανήλικων στα προϊόντα, αλλά και να 
µπορεί να επωφεληθεί ο καταναλωτής από 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες online εξυπηρέτησης.

Προσιτή τιµή
Η προσιτή τιµή των προϊόντων καπνού χωρίς καύση 
αποτελεί µια ακόµη απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειµένου όλο και περισσότεροι ενήλικες 
καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισµα να έχουν 
την οικονοµική δυνατότητα να κάνουν την αλλαγή σε 
µια καλύτερη εναλλακτική.

Γιατί το µέλλον χωρίς τσιγάρο οφείλει να είναι από 
κάθε άποψη συµπεριληπτικό.

Συγκεκριµένα το 2021:

Το 65% των εσόδων µας προήλθε
από smoke-free προϊόντα.

1 στους 3 καταναλωτές IQOS ήρθε
σε επαφή µε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα.

2.900.000 επισκέψεις
στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα.

>276.000 παραγγελίες
παραδόθηκαν πανελλαδικά, µε τις µισές
να παραδίδονται µέσα σε 24 ώρες.
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Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
απασχολούνται και εργαζόµενοι τρίτων εταιρειών, στο 
πλαίσιο εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών.
Η πλήρης συµµόρφωση µε την εργατική νοµοθεσία 
αποτελεί συµβατική υποχρέωση όλων των 
προµηθευτών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (εργολάβων, 
παρόχων υπηρεσιών, κλπ.), αλλά και των γραφείων 
ευρέσεως προσωπικού, είτε πρόκειται για απασχόληση 
µέσω σύµβασης παροχής υπηρεσιών είτε για 
προσωπικό προσωρινής απασχόλησης. Συγκεκριµένα 
το 2021 υπήρχαν 277 θέσεις εργασίας (εργαζοµένων 

Το όραµα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για ένα 
µέλλον χωρίς τσιγάρο µας βοηθά να 
προσελκύσουµε νέα ταλέντα.
Η ευκαιρία να συµβάλλουν οι 
εργαζόµενοί µας στην επίτευξη αυτού 
του στόχου, αλλά και να προσφέρουν 
σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 
µάς δίνει την ευκαιρία να προσλάβουµε 
ανθρώπους µε όραµα και όρεξη για 
ένα µέλλον #prostokalytero

Το 2021 συνολικά προσλάβαµε 185 
νέα ταλέντα στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
µια αύξηση 165% του συνολικού 
αριθµού από το 2020. Μετά από έναν 
χρόνο που σηµαδεύτηκε από το 
ξέσπασµα του COVID–19, η αύξηση 
στις προσλήψεις αντανακλά τη 
συνέπειά µας στον επιχειρηµατικό
µας µετασχηµατισµό. 

4.2 Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας

4.2.1 Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

GRI 2-7, GRI 2-8

4.2.2 Προσέλκυση
και ευκαιρίες
ανάπτυξης εργαζομένων

τρίτων εταιρειών) στο τµήµα υποστήριξης 
πληροφοριακών συστηµάτων, στην υποδοχή των 
κεντρικών µας εγκαταστάσεων και στο τµήµα
γενικών υπηρεσιών (workplace experience), στην 
παραγωγή & στα logistics µας, στο εστιατόριο και στις 
υπηρεσίες καθαριότητας και διαχείρισης 
εγκαταστάσεων. Προκειµένου να διασφαλίσουµε την 
ικανοποίηση των υπαλλήλων µας, πραγµατοποιούµε 
3 φορές το έτος έρευνες ικανοποίησης, 2 µε µορφή 
pulse και 1 µε µορφή extended pulse την περίοδο
Οκτωβρίου – Νοεµβρίου.  

Πίνακας 4.1 - Εργαζόμενοι ανά φύλο και είδος σύμβασης

Το 2021 ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ήταν 911. 
Το 84% των εργαζοµένων είναι µε συµβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ οι γυναίκες αποτελούν
το 25% του προσωπικού µας. 

ΆνδρεςΣυµβάσεις
αορίστου
χρόνου

Συµβάσεις
ορισµένου
χρόνου

Γυναίκες

Αριθµός εργαζοµένων 31/12/2021

2018 2019 2020 2021

535

175

81

31

544

182

81

26

549

177

78

19

569

192

115

35

Άνδρες

Γυναίκες
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Αντίστοιχα, η αύξηση του αριθµού αποχωρήσεων 
του προσωπικού το 2021σε σχέση µε το 2020 
αντικατοπτρίζει την ευρύτερη αλλαγή στις τάσεις και 
προτιµήσεις του εργατικού δυναµικού, όπως αυτές 
προέκυψαν µετά τον COVID-19.

H αγορά εργασίας παρέχει στους σηµερινούς υπαλ- 
λήλους διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση σε 
ευκαιρίες εξέλιξης. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αυτό µας 
βοηθά να κινητοποιήσουµε τα διαφορετικά ταλέντα 
σε ολόκληρο τον οργανισµό και να υποστηρίξουµε 

την ανάπτυξη και την ικανοποίησή τους. Η επίτευξη 
υψηλού ποσοστού διατήρησης των εργαζοµένων 
µας ξεκινά µε τις αποτελεσµατικές διαδικασίες 
ενσωµάτωσης των νέων υπαλλήλων, µε αντίστοιχη 
εκπαίδευση που σχετίζεται µε τον τρόπο που 
δηµιουργούµε αξία, µε τα προϊόντα µας, αλλά και 
την προσέγγισή µας στη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
του προσωπικού µας στις διάφορες φάσεις της 
καριέρας τους και µε τον τρόπο αυτό ανταποκρινό- 
µαστε κατάλληλα στις ανάγκες τους. 

Ευκαιρίες εργασιακής µετακίνησης στο εξωτερικό

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δίνουµε την ευκαιρία στους 
εργαζοµένους µας να επιλέξουν να εργαστούν στο 
εξωτερικό, σε άλλες θυγατρικές της µητρικής εταιρείας, 
ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες και νέες γνώσεις µε 
σκοπό να επιστρέψουν και να ενισχύσουν τη δυναµική 
των οµάδων τους.

Οι ευκαιρίες εργασιακής µετακίνησης στο εξωτερικό 
είναι σηµαντικές για την κατάρτιση και εξέλιξη των 
εργαζοµένων στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Οι εργαζόµενοι 
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε νέες 
επαγγελµατικές κουλτούρες, να ενισχύσουν την 
ευελιξία τους και την προσαρµοστικότητά τους και να 
αναπτύξουν το δίκτυο επαφών τους σε διεθνές επίπεδο.Πίνακας 4.2 - Προσλήψεις ανά φύλο και ηλικιακή βαθμίδα Πίνακας 4.3 - Αποχωρήσεις ανά φύλο και ηλικιακή βαθμίδα

Πίνακας 4.4 - Στοιχεία απασχόλησης 2021

<30 ετών

  30-50 

>50 ετών

<30 ετών

  30-50 

>50 ετών

Άνδρες

Γυναίκες

Προσλήψεις

% Εργαζοµένων µε συµβάσεις αορίστου χρόνου

% Εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων

% Νέων προσλήψεων – ηλικίες 30 - 50 ετών 

% Νέων προσλήψεων – ηλικίες 30 και νεότεροι

% Νέων προσλήψεων – ηλικίες άνω των 50 ετών 

Δείκτης κινητικότητας εργαζοµένων

Δείκτης εθελούσιας κινητικότητας

Δείκτης µη εθελούσιας κινητικότητας

Στοιχεία 2021

84%
100%

911
62%

37,1%
0,9%

9,21%
80%
20%

2018 2019 2020 20212018 2019 2020 2021

1

17

2

2

17

2

0

13

1

1

17

39

2

4

1

1

7

0

1

14

2

2

11

8

<30 ετών

  30-50 

>50 ετών

<30 ετών

  30-50 

>50 ετών

Άνδρες

Γυναίκες

Αποχωρήσεις

20

31

0

30

17

0

18

27

4

45

81

2

16

16

0

18

13

1

11

6

0

26

31

0
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αλλάζει, όπως και ο κόσµος της 
εργασίας γενικότερα. Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσουν 
την επιχείρηση και οδηγούν στην αυξανόµενη ανάγκη 
για καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και γνώσεων στους 
εργαζόµενους µας. Η συνεχής ανάπτυξή τους είναι 
απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι 
ευδοκιµούν και µαζί τους βελτιώνεται και η απόδοση 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Στόχος µας είναι να 
ενδυναµώσουµε τους υπαλλήλους µας να αναλάβουν 
την ευθύνη της επαγγελµατικής τους εξέλιξης 
εστιάζοντας στην ισότητα, την παραχώρηση της 
προσβασιµότητας και τον εκδηµοκρατισµό των 
εκπαιδεύσεων για την κατάρτισή τους. 

Οι εκπαιδεύσεις αυτές είχαν ως στόχο την αναβάθµιση 
των δεξιοτήτων των εργαζοµένων µας και πραγµατο- 
ποιήθηκαν εντός των εγκαταστάσεών µας. Συνολικά, 
διατέθηκαν 150.000 ευρώ για την εκπαίδευση των 
εργαζοµένων µας. 

Οι θεµατικές των εκπαιδεύσεών µας εστιάζουν κυρίως 
στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των δεξιο- 
τήτων, και αφορούν, για παράδειγµα, «Αποτελεσµατική 
επικοινωνία», «Συµπερίληψη & διαφορετικότητα και οι 
προτεραιότητές µας», «Ασκώντας ηγεσία µε επιρροή».

Επιπλέον, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτουµε τη 
δυνατότητα χρήσης προγράµµατος άνευ αποδοχών, 
στο πλαίσιο του οποίου κάποιος εργαζόµενος έχει τη 
δυνατότητα χρήσης ορισµένου χρόνου απουσίας από 
την εργασία µε διασφάλιση της θέσης του στην 
επιστροφή του. 

Ταυτόχρονα, φροντίζουµε τους εργαζόµενους που 
αποχωρούν µε εθελουσία, προσφέροντάς τους 
ευκαιρίες εύρεσης εργασίας σε άλλο εργοδότη. 

Απόδοση και εξέλιξη σταδιοδροµίας
 
Όλοι οι υπάλληλοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ανεξαρτήτου 
θέσης, λαµβάνουν τακτικές ενηµερώσεις για την 
επίδοση στην εργασία τους και την εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας τους. Με τον τρόπο αυτό, η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ υποστηρίζει την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου της. 

Η επίσηµη αξιολόγηση πραγµατοποιείται µια φορά το 
έτος, ενώ επιπλέον, τρεις φορές το έτος γίνονται 
µικρότερης εµβέλειας αξιολογήσεις προκειµένου να 
διαπιστωθεί η εξέλιξη αλλά και τα επανορθωτικά 
µέτρα που ίσως κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν. 

Το πρόγραµµα διαχείρισης της απόδοσης εργασίας 
καλύπτει όλες τις διευθυντικές θέσεις και είναι 
ευθυγραµµισµένο µε τον εξελισσόµενο τρόπο 
συνεργασίας στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανάµεσα σε 
οµάδες. 

Στόχος όλων των επίσηµων αξιολογήσεων 
απόδοσης είναι να διασφαλιστεί ότι η σταδιοδροµία 
και εξέλιξη των εργαζοµένων µας συζητούνται µε 
δοµηµένο, αντικειµενικό και δίκαιο τρόπο. 

Επιπλέον, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για κάθε εργαζόµενο 
συντάσσουµε προσωπικό πλάνο ανάπτυξης που 
συµφωνείται µε τον προϊστάµενο του τµήµατος, 
βασισµένο στην λογική επένδυσης στο 10% σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, 20% σε συναντήσεις µε 
υπαλλήλους του οργανισµού για coaching και mentor-
ing, ενώ το 70% του πλάνου ανάπτυξης αφιερώνεται 
σε πρακτική άσκηση στον τοµέα ενδιαφέροντος του 
εργαζοµένου µας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουµε 
πως η ανάπτυξη των εργαζοµένων µας περιλαµβάνει 
τόσο την εκπαίδευση, όσο και την πράξη. 

4.2.3 Εκπαίδευση και
εξέλιξη ικανοτήτων 
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Πίνακας 4.5 - Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά φύλο και βαθμίδα

Ανώτερα
διοικητικά 
στελέχη 

Μεσαία
στελέχη

Άλλοι
εργαζόµενοι 

Άνδρες Γυναίκες

15,8 ώρες 10,4 ώρες

9,8 ώρες 13,2 ώρες

3,2 ώρες 5,8 ώρες

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης
ανά βαθµίδα 2021

Επιπρόσθετα, το 2021, µέσω του πυλώνα της 
ασφάλειας, πραγµατοποιήθηκαν 15 εκπαιδεύσεις 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα εργαλεία για το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
συνολικής διάρκειας 30 ωρών. Λόγω της εξάπλωσης 
της πανδηµίας και της εφαρµογής µέτρων, µεγάλο 
µέρος των εκπαιδεύσεων πραγµατοποιήθηκε 
κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων τηλεδιάσκεψης, 
αποφεύγοντας τη φυσική παρουσία. 

Επιπλέον, διοργανώνουµε σε ετήσια βάση εθελοντικές 
αιµοδοσίες εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 
Λόγω της επιδηµίας του COVID-19 εντός του 2021 
αποφύγαµε την οργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών.

Από το 2019 βελτιώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής 
εκπαιδεύσεων για θέµατα περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας, οι οποίες στο σύνολό τους ήταν 
περισσότερο στοχευµένες και άµεσα συνδεδεµένες 
µε την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας.
Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων αυτοµατοποιήθηκε 
µέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου “Fuse”. 
Με τον παραπάνω τρόπο µπορούν να εντοπίζονται 
αυτόµατα κενά στην εκπαίδευση, να παρακολουθείται 
η πορεία ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων και να 
λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται.

Συγκεκριµένα το 2021, πραγµατοποιήθηκαν 55 
εισαγωγικές εκπαιδεύσεις (induction training) 
σχετιζόµενες µε το περιβάλλον, την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 76 
ωρών. Οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτέλεσαν το 68% επί του συνόλου των 
συµµετεχόντων, ενώ το υπόλοιπο 32% αφορά 
τους εξωτερικούς συνεργάτες. 

Συνολικά το 2021 πραγµατοποιήσαµε
93.000 ώρες εκπαίδευσης των υπαλλήλων µας.  



Επιπρόσθετα, το 2021, µέσω του πυλώνα της 
ασφάλειας, πραγµατοποιήθηκαν 15 εκπαιδεύσεις 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα εργαλεία για το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
συνολικής διάρκειας 30 ωρών. Λόγω της εξάπλωσης 
της πανδηµίας και της εφαρµογής µέτρων, µεγάλο 
µέρος των εκπαιδεύσεων πραγµατοποιήθηκε 
κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων τηλεδιάσκεψης, 
αποφεύγοντας τη φυσική παρουσία. 

Επιπλέον, διοργανώνουµε σε ετήσια βάση εθελοντικές 
αιµοδοσίες εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 
Λόγω της επιδηµίας του COVID-19 εντός του 2021 
αποφύγαµε την οργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών.
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4.2.4 Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
GRI 2-25

Από το 2019 βελτιώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής 
εκπαιδεύσεων για θέµατα περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας, οι οποίες στο σύνολό τους ήταν 
περισσότερο στοχευµένες και άµεσα συνδεδεµένες 
µε την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας.
Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων αυτοµατοποιήθηκε 
µέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου “Fuse”. 
Με τον παραπάνω τρόπο µπορούν να εντοπίζονται 
αυτόµατα κενά στην εκπαίδευση, να παρακολουθείται 
η πορεία ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων και να 
λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται.

Συγκεκριµένα το 2021, πραγµατοποιήθηκαν 55 
εισαγωγικές εκπαιδεύσεις (induction training) 
σχετιζόµενες µε το περιβάλλον, την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 76 
ωρών. Οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτέλεσαν το 68% επί του συνόλου των 
συµµετεχόντων, ενώ το υπόλοιπο 32% αφορά 
τους εξωτερικούς συνεργάτες. 

Εκπαίδευση σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας 

Η διατήρηση της υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων 
µας είναι ηθική και επιχειρηµατική προτεραιότητα για 
την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Έχουµε δεσµευτεί να παρέχουµε 
έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας, ο οποίος 
προωθεί µια κουλτούρα ενδυνάµωσης. Έχουµε 
ενσωµατώσει σαφείς µεθοδολογίες, διαδικασίες και 
ισχυρούς ελέγχους στο εργοστάσιο, τα γραφεία µας 
και στον στόλο µας, µε στόχο να διασφαλιστεί ότι οι 
εργαζόµενοί µας παραµένουν ασφαλείς. 

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων και των 
εργολάβων που συνεργάζονται µαζί µας καλύπτεται 
από συστήµατα διαχείρισης, τα οποία βασίζονται σε 
αναγνωρισµένες κατευθυντήριες γραµµές και 
πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένου του ISO 45001,
ενώ ελέγχονται τακτικά. 

Το σύστηµα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία εφαρµόζεται τόσο από τους εργαζό- 
µενους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας όσο και από τους εξωτερικούς συνεργάτες. 
Για το 2021, συνολικά 277 εξωτερικοί συνεργάτες 
εργάστηκαν ακολουθώντας τις διαδικασίες του 
παραπάνω συστήµατος. 

Επιπλέον, ακολουθώντας τη σχετική νοµοθεσία, η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει ιατρό εργασίας και 
εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό σε 24ωρη 
καθηµερινή λειτουργία. Ο χώρος του Ιατρείου 
βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων και διαθέτει 
ιατρικό εξοπλισµό κατάλληλο για την άµεση παροχή 
πρώτων βοηθειών στους εργαζόµενους, εφόσον 
απαιτηθεί.

Ο ιατρός εργασίας σε συνεργασία µε τον τεχνικό 
ασφαλείας οργανώνουν τη διενέργεια µετρήσεων 
σε παράγοντες που σχετίζονται µε την υγεία, την 
υγιεινή και την εργονοµία στην εργασία. Παράλληλα, 
η εταιρεία προσφέρει στους εργαζοµένους της, σε 
συνεργασία µε µεγάλα ιδιωτικά κέντρα, δωρεάν 
ελέγχους (check-ups) παρακολούθησης της υγείας 
τους.

Το ιατρείο της εταιρείας σε συνεργασία µε το τµήµα 
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 
ενηµερώνουν τακτικά τα πρότυπα ασφαλείας, ενώ, 
είναι αρµόδια για να εκπαιδεύσουν τους εργαζοµέ- 
νους µας σε σχετικά ζητήµατα, όπως ταξιδιωτικές 
οδηγίες ή πρώτες βοήθειες. 
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Επιπρόσθετα, το 2021, µέσω του πυλώνα της 
ασφάλειας, πραγµατοποιήθηκαν 15 εκπαιδεύσεις 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα εργαλεία για το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
συνολικής διάρκειας 30 ωρών. Λόγω της εξάπλωσης 
της πανδηµίας και της εφαρµογής µέτρων, µεγάλο 
µέρος των εκπαιδεύσεων πραγµατοποιήθηκε 
κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων τηλεδιάσκεψης, 
αποφεύγοντας τη φυσική παρουσία. 

Επιπλέον, διοργανώνουµε σε ετήσια βάση εθελοντικές 
αιµοδοσίες εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 
Λόγω της επιδηµίας του COVID-19 εντός του 2021 
αποφύγαµε την οργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών.

Πιο συγκεκριµένα, ο Πυλώνας του EHS – Περιβάλλον 
– Υγεία – Ασφάλεια, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
λιτής παραγωγής OPEN+, αποτελείται από 
εργαζοµένους όλων των τµηµάτων. Στόχος του 
Πυλώνα είναι να αναπτύξει κουλτούρα ασφάλειας
και αίσθηµα υπευθυνότητας σε όλους τους 
εργαζοµένους, χρησιµοποιώντας εργαλεία 
επισήµανσης και πρόληψης του κινδύνου και 
καλλιεργώντας νέες δεξιότητες.

Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό που σχετίζεται 
µε την υγεία και την ασφάλεια, είτε αυτό αφορά 
κάποιο ατύχηµα, είτε κάποιο παρ’ ολίγον ατύχηµα, 
συγκροτείται διατµηµατική οµάδα διερεύνησης του 
περιστατικού. Η οµάδα αυτή, κάνοντας χρήση µιας 
δοµηµένης µεθοδολογίας διερεύνησης 
περιστατικών (Sustainability Incident Management - 
SIM), εξετάζει τις κύριες και δευτερεύουσες αιτίες που 
οδήγησαν στο περιστατικό αυτό, κάνοντας χρήση 
µεθοδολογιών όπως η ανάλυση «5 ΓΙΑΤΙ». 
Παράλληλα, λαµβάνει µέτρα εξάλειψης των 
συνθηκών και συµπεριφορών που οδήγησαν στο 
παραπάνω περιστατικό, στα οποία δίνεται άµεση 
προτεραιότητα. Επιπρόσθετα, η οµάδα διερεύνησης 
ενηµερώνει τον υπόλοιπο οργανισµό για τις 
παραπάνω αιτίες και εξετάζει εάν τα µέτρα εξάλειψης 
µπορούν να εφαρµοστούν σε άλλες περιοχές εντός 
του εργοστασίου ή ακόµα και σε άλλες θυγατρικές 
του οµίλου, εφαρµόζοντας στην πράξη τη δέσµευσή 
µας για την ενεργή πρόληψη. Το 2021, κάνοντας 
χρήση της µεθοδολογίας SIM διερευνήθηκαν και 

Για να είµαστε βιώσιµοι και να ανταποκριθούµε 
επαρκώς στη επιτακτική ανάγκη της εποχής για 
δηµιουργία µιας νέας νοοτροπίας µηδενικών 
απωλειών (zero loss mindset), έχουµε ξεκινήσει ήδη 
ένα ταξίδι προς τη δηµιουργία του εργοστασίου του 
µέλλοντος (Manufacturing of the Future): ένα 
ευέλικτο, έξυπνο εργοστάσιο µε ένα λειτουργικό 
οικοσύστηµα από άκρη σε άκρη, µε προηγµένη 
ψηφιακή τεχνολογία, εξειδικευµένες οµάδες 
διαχείρισης και την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και 
ποιότητα. 

Για να το πετύχουµε αυτό, ακολουθούµε τους 12 
πυλώνες που φαίνονται στο γράφηµα 4.1: 
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Από το 2019 βελτιώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής 
εκπαιδεύσεων για θέµατα περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας, οι οποίες στο σύνολό τους ήταν 
περισσότερο στοχευµένες και άµεσα συνδεδεµένες 
µε την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας.
Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων αυτοµατοποιήθηκε 
µέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου “Fuse”. 
Με τον παραπάνω τρόπο µπορούν να εντοπίζονται 
αυτόµατα κενά στην εκπαίδευση, να παρακολουθείται 
η πορεία ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων και να 
λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται.

Συγκεκριµένα το 2021, πραγµατοποιήθηκαν 55 
εισαγωγικές εκπαιδεύσεις (induction training) 
σχετιζόµενες µε το περιβάλλον, την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 76 
ωρών. Οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτέλεσαν το 68% επί του συνόλου των 
συµµετεχόντων, ενώ το υπόλοιπο 32% αφορά 
τους εξωτερικούς συνεργάτες. 

Χρησιµοποιούµε Σύστηµα Παρατήρησης 
Συµπεριφοράς (BOS - Behavioral Observation
System - BOS) για την επισήµανση µη ασφαλών 
συµπεριφορών στο εργοστάσιό µας ώστε να 
ενσταλάξουµε µια κουλτούρα ασφάλειας µε 
100% ενεργή συµµετοχή του προσωπικού σε 
θέµατα που αφορούν την ασφάλεια, ενισχύοντας 
έµπρακτα την έννοια του ενεργού ενδιαφέροντος 
(active care approach) µεταξύ των εργαζοµένων.  

Συνολικά, µέσω του συστήµατος BOS 
δηµιουργήθηκαν περισσότερες από 21.000 
ευκαιρίες συζήτησης και παροχής 
ανατροφοδότησης µεταξύ των εργαζοµένων. Στο 
πλαίσιο ενίσχυσης του BOS, ο πυλώνας της 
Ασφάλειας βράβευσε 18 εργαζόµενους για τις 
επιδόσεις τους στη χρήση του συγκεκριµένου 
εργαλείου.

Το δεύτερο εργαλείο, ονοµάζεται “Safety Trigger“ και 
συµβάλει στην επισήµανση και αξιολόγηση της επικιν- 
δυνότητας των µη ασφαλών συνθηκών στον χώρο 
εργασίας.

Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται στην αρχή κάθε 
βάρδιας για κάθε περιοχή εργασίας ξεχωριστά και 
οδηγεί στη λήψη άµεσων µέτρων για την εξάλειψη ή 
ελαχιστοποίηση  των κινδύνων. Αρχικά, το Safety 
Trigger συµπληρωνόταν µόνο από τους «Πρωταθλητές 
Ασφάλειας» στην περιοχή ευθύνης τους, ωστόσο, 
χτίζοντας δεξιότητες µέσω εκπαιδεύσεων, επιδιώξαµε 
και πετύχαµε  να χρησιµοποιείται αυτό το εργαλείο από 
όλους τους εργαζόµενους στους χώρους παραγωγής.

Ως αποτέλεσµα όλων των παραπάνω δράσεων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, το έτος 2021 είχαµε µηδενικά 
περιστατικά θανατηφόρων ατυχηµάτων. 

Mission Zero 

Γράφημα 4.1 - Πυλώνες προγράμματος OPEN+

Οι πυλώνες του OPEN+ είναι οι κάτωθι:

1. LDR (Leadership) 

2. EHS

3. Q (Quality)

4. ET (Educational & Training)

5. Org (Organizational)

6. AM (Autonomous Maintenance)

7. PM (Preventive Maintenance)

8. FI (Focused Improvement)

9. WPI (Work Process Improvement)

10. IM (Initiatives Management)

11. SN (Supply Network)

12. DIGI (Digital)

επιλύθηκαν 16 περιστατικά παρ’ ολίγον ατυχηµάτων, 
πρώτων βοηθειών και ατυχηµάτων.

Παράλληλα, µέσω του ενοποιηµένου συστήµατος 
λειτουργίας OPEN+, αναπτύχθηκε ο «Χάρτης 
Ασφάλειας - Safety Map» για τις µηχανές παραγωγής. 
Στο «Χάρτη Ασφάλειας» αποτυπώνονται όλες οι πηγές 
ενέργειας ή κινδύνων, οι προστατευτικές διατάξεις της 
µηχανής (αυτόµατες και µη) καθώς και τα απαραίτητα 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας και εργαλεία, που 
χρειάζεται να έχει κάθε χειριστής, πριν από την 
οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή του µε τη µηχανή.

Ο Χάρτης Ασφάλειας δηµιουργείται από διατµηµατικές 
οµάδες, βρίσκεται πλησίον της κάθε µηχανής στην 
οποία αναφέρεται, είναι επικαιροποιηµένος και 
αναθεωρείται οποτεδήποτε αναγνωρίζονται κρίσιµες 
αλλαγές στον εξοπλισµό. 

Επιπλέον, αναπτύχθηκε το εργαλείο «Γρήγορης Πρόβλε- 
ψης Επικινδυνότητας – Quick Risk Prediction (QRP)». 
Το QRP είναι ένα κατεξοχήν εργαλείο πρόβλεψης. 
Χρησιµοποιείται πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας στο χώρο παραγωγής και πραγµατοποιείται 
είτε από ένα άτοµο είτε από οµάδα. Σκοπός του 
εργαλείου είναι ο προσδιορισµός των κινδύνων που 
ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση µίας συγκεκριµένης 
εργασίας, η λήψη των κατάλληλων µέτρων για τη 
µείωση / εξάλειψη των κινδύνων αυτών και η εξασφά- 
λιση ότι όλα τα απαραίτητα µέτρα έχουν ληφθεί 
προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία µε ασφάλεια. 



Επιπρόσθετα, το 2021, µέσω του πυλώνα της 
ασφάλειας, πραγµατοποιήθηκαν 15 εκπαιδεύσεις 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα εργαλεία για το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
συνολικής διάρκειας 30 ωρών. Λόγω της εξάπλωσης 
της πανδηµίας και της εφαρµογής µέτρων, µεγάλο 
µέρος των εκπαιδεύσεων πραγµατοποιήθηκε 
κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων τηλεδιάσκεψης, 
αποφεύγοντας τη φυσική παρουσία. 

Επιπλέον, διοργανώνουµε σε ετήσια βάση εθελοντικές 
αιµοδοσίες εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 
Λόγω της επιδηµίας του COVID-19 εντός του 2021 
αποφύγαµε την οργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών.

Πιο συγκεκριµένα, ο Πυλώνας του EHS – Περιβάλλον 
– Υγεία – Ασφάλεια, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
λιτής παραγωγής OPEN+, αποτελείται από 
εργαζοµένους όλων των τµηµάτων. Στόχος του 
Πυλώνα είναι να αναπτύξει κουλτούρα ασφάλειας
και αίσθηµα υπευθυνότητας σε όλους τους 
εργαζοµένους, χρησιµοποιώντας εργαλεία 
επισήµανσης και πρόληψης του κινδύνου και 
καλλιεργώντας νέες δεξιότητες.

Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό που σχετίζεται 
µε την υγεία και την ασφάλεια, είτε αυτό αφορά 
κάποιο ατύχηµα, είτε κάποιο παρ’ ολίγον ατύχηµα, 
συγκροτείται διατµηµατική οµάδα διερεύνησης του 
περιστατικού. Η οµάδα αυτή, κάνοντας χρήση µιας 
δοµηµένης µεθοδολογίας διερεύνησης 
περιστατικών (Sustainability Incident Management - 
SIM), εξετάζει τις κύριες και δευτερεύουσες αιτίες που 
οδήγησαν στο περιστατικό αυτό, κάνοντας χρήση 
µεθοδολογιών όπως η ανάλυση «5 ΓΙΑΤΙ». 
Παράλληλα, λαµβάνει µέτρα εξάλειψης των 
συνθηκών και συµπεριφορών που οδήγησαν στο 
παραπάνω περιστατικό, στα οποία δίνεται άµεση 
προτεραιότητα. Επιπρόσθετα, η οµάδα διερεύνησης 
ενηµερώνει τον υπόλοιπο οργανισµό για τις 
παραπάνω αιτίες και εξετάζει εάν τα µέτρα εξάλειψης 
µπορούν να εφαρµοστούν σε άλλες περιοχές εντός 
του εργοστασίου ή ακόµα και σε άλλες θυγατρικές 
του οµίλου, εφαρµόζοντας στην πράξη τη δέσµευσή 
µας για την ενεργή πρόληψη. Το 2021, κάνοντας 
χρήση της µεθοδολογίας SIM διερευνήθηκαν και 

Από το 2019 βελτιώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής 
εκπαιδεύσεων για θέµατα περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας, οι οποίες στο σύνολό τους ήταν 
περισσότερο στοχευµένες και άµεσα συνδεδεµένες 
µε την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας.
Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων αυτοµατοποιήθηκε 
µέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου “Fuse”. 
Με τον παραπάνω τρόπο µπορούν να εντοπίζονται 
αυτόµατα κενά στην εκπαίδευση, να παρακολουθείται 
η πορεία ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων και να 
λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται.

Συγκεκριµένα το 2021, πραγµατοποιήθηκαν 55 
εισαγωγικές εκπαιδεύσεις (induction training) 
σχετιζόµενες µε το περιβάλλον, την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 76 
ωρών. Οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτέλεσαν το 68% επί του συνόλου των 
συµµετεχόντων, ενώ το υπόλοιπο 32% αφορά 
τους εξωτερικούς συνεργάτες. 
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Χρησιµοποιούµε Σύστηµα Παρατήρησης 
Συµπεριφοράς (BOS - Behavioral Observation
System - BOS) για την επισήµανση µη ασφαλών 
συµπεριφορών στο εργοστάσιό µας ώστε να 
ενσταλάξουµε µια κουλτούρα ασφάλειας µε 
100% ενεργή συµµετοχή του προσωπικού σε 
θέµατα που αφορούν την ασφάλεια, ενισχύοντας 
έµπρακτα την έννοια του ενεργού ενδιαφέροντος 
(active care approach) µεταξύ των εργαζοµένων.  

Συνολικά, µέσω του συστήµατος BOS 
δηµιουργήθηκαν περισσότερες από 21.000 
ευκαιρίες συζήτησης και παροχής 
ανατροφοδότησης µεταξύ των εργαζοµένων. Στο 
πλαίσιο ενίσχυσης του BOS, ο πυλώνας της 
Ασφάλειας βράβευσε 18 εργαζόµενους για τις 
επιδόσεις τους στη χρήση του συγκεκριµένου 
εργαλείου.

Το δεύτερο εργαλείο, ονοµάζεται “Safety Trigger“ και 
συµβάλει στην επισήµανση και αξιολόγηση της επικιν- 
δυνότητας των µη ασφαλών συνθηκών στον χώρο 
εργασίας.

Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται στην αρχή κάθε 
βάρδιας για κάθε περιοχή εργασίας ξεχωριστά και 
οδηγεί στη λήψη άµεσων µέτρων για την εξάλειψη ή 
ελαχιστοποίηση  των κινδύνων. Αρχικά, το Safety 
Trigger συµπληρωνόταν µόνο από τους «Πρωταθλητές 
Ασφάλειας» στην περιοχή ευθύνης τους, ωστόσο, 
χτίζοντας δεξιότητες µέσω εκπαιδεύσεων, επιδιώξαµε 
και πετύχαµε  να χρησιµοποιείται αυτό το εργαλείο από 
όλους τους εργαζόµενους στους χώρους παραγωγής.

Ως αποτέλεσµα όλων των παραπάνω δράσεων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, το έτος 2021 είχαµε µηδενικά 
περιστατικά θανατηφόρων ατυχηµάτων. 

επιλύθηκαν 16 περιστατικά παρ’ ολίγον ατυχηµάτων, 
πρώτων βοηθειών και ατυχηµάτων.

Παράλληλα, µέσω του ενοποιηµένου συστήµατος 
λειτουργίας OPEN+, αναπτύχθηκε ο «Χάρτης 
Ασφάλειας - Safety Map» για τις µηχανές παραγωγής. 
Στο «Χάρτη Ασφάλειας» αποτυπώνονται όλες οι πηγές 
ενέργειας ή κινδύνων, οι προστατευτικές διατάξεις της 
µηχανής (αυτόµατες και µη) καθώς και τα απαραίτητα 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας και εργαλεία, που 
χρειάζεται να έχει κάθε χειριστής, πριν από την 
οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή του µε τη µηχανή.

Ο Χάρτης Ασφάλειας δηµιουργείται από διατµηµατικές 
οµάδες, βρίσκεται πλησίον της κάθε µηχανής στην 
οποία αναφέρεται, είναι επικαιροποιηµένος και 
αναθεωρείται οποτεδήποτε αναγνωρίζονται κρίσιµες 
αλλαγές στον εξοπλισµό. 

Επιπλέον, αναπτύχθηκε το εργαλείο «Γρήγορης Πρόβλε- 
ψης Επικινδυνότητας – Quick Risk Prediction (QRP)». 
Το QRP είναι ένα κατεξοχήν εργαλείο πρόβλεψης. 
Χρησιµοποιείται πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας στο χώρο παραγωγής και πραγµατοποιείται 
είτε από ένα άτοµο είτε από οµάδα. Σκοπός του 
εργαλείου είναι ο προσδιορισµός των κινδύνων που 
ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση µίας συγκεκριµένης 
εργασίας, η λήψη των κατάλληλων µέτρων για τη 
µείωση / εξάλειψη των κινδύνων αυτών και η εξασφά- 
λιση ότι όλα τα απαραίτητα µέτρα έχουν ληφθεί 
προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία µε ασφάλεια. 



70 Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

Πίνακας 4.6 - Στοιχεία υγείας και ασφάλειας εργαζομένων Γράφημα 4.2 - Βραβεία για την υγεία και ασφάλεια

Αριθµός θανάτων

Αριθµός θανάτων εργαζοµένων υπεργολάβων

Αριθµός τραυµατισµών

Αριθµός τραυµατισµών υπεργολάβων

Σύνολο ωρών εργασίας

Σύνολο ωρών εργασίας υπεργολάβων

Δείκτης τραυµατισµών (Δείκτης συχνότητας ατυχηµάτων) (tRI)*

Δείκτης τραυµατισµών υπεργολάβων (Δείκτης συχνότητας ατυχηµάτων) (ΙR)*

Αριθµός απολεσθεισών ηµερών εργασίας 

Αριθµός απολεσθεισών ηµερών εργασίας υπεργολάβων

Δείκτης απολεσθεισών ηµερών εργασίας (LDR)**

Δείκτης απολεσθεισών ηµερών εργασίας (LDR) υπεργολάβων**

Αριθµός ηµερών απουσίας (absentee)

Αριθµός ηµερών απουσίας (absentee) υπεργολάβων

0

0

1

1

1.488.277

684.791

3

0,2921

26

10

0,0000175

0,0000146

26

10

*  Το TRI (Total Recordable Incidents) είναι υπολογισμένο βάσει 200.000 ωρών εργασίας ενώ το LDR έχει υπολογιστεί
    διαιρώντας τον αριθμό των απωλεσθεισών ημερών εργασίας (lost days) με το συνολικό αριθμό ωρών εργασίας.
** Ο αριθμός απολεσθεισών ημερών εργασίας (για εργαζόμενους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και υπεργολάβους) είναι ίδιος
    με τον αριθμό ημερών απουσίας.

Το 2021 οι ενέργειές µας για την 

διασφάλιση της υγείας και της 

ασφάλειας επιβραβεύτηκαν µε τα 

παρακάτω βραβεία: 

• Χρυσό βραβείο για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και απόδοσης µέσω 

της χρήσης των εργαλείων OPEN+

• Χρυσό βραβείο για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων µας

• Ασηµένιο βραβείο για την 

στρατηγική διαχείρισης κρίσεων

όσον αφορά την αντιµετώπιση της 

πανδηµίας



Όλοι οι εργαζόµενοι στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
ανεξαρτήτως ρόλου, είδους απασχόλησης ή 
διάρκειας εργασίας έχουν το δικαίωµα στην 
εργασία υπό δίκαιες συνθήκες. Η αντιµετώπιση 
των ανθρώπων µας µε σεβασµό και 
αξιοπρέπεια είναι στις θεµελιώδεις αρχές
που µας καθοδηγούν ως επιχειρηµατική 
συµπεριφορά και µας ενώνουν ως εταιρεία. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ κατανοούµε πως η ίδια 
αµοιβή για την ίδια εργασία είναι βασικό 
προαπαιτούµενο για την ισότητα των φύλων, 
και έχουµε δεσµευτεί να αξιολογούµε και να 
πιστοποιούµε τακτικά ότι οι πρακτικές των 
αµοιβών µας συνάδουν µε τις καλές µας 
προθέσεις. 
 

Σε έναν ιστορικά ανδροκρατούµενο κλάδο, 
όπως εκείνον του τσιγάρου, στην 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεσµευόµαστε για τη 
διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων και τη 
δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας 
για γυναίκες, από τις διοικητικές θέσεις µέχρι 
την παραγωγή, εφαρµόζοντας µε επιτυχία το 
2021 εξειδικευµένο πρόγραµµα προσέλκυσης 
και ανάπτυξης γυναικών µηχανικών
στο εργοστάσιό µας. 

Ορόσηµο, επίσης, όσον αφορά στην ισότητα 
των δυο φύλων στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
αποτελεί και η επίτευξη, σχεδόν 2 χρόνια 
νωρίτερα από τον αρχικό προγραµµατισµό µας, 
του στόχου που είχαµε θέσει για κάλυψη 41% 
των υψηλόβαθµων διοικητικών θέσεων µας 
από γυναίκες. Έτσι, οι ταλαντούχες γυναίκες 
της εταιρείας µας αποκτούν συνεχώς καίριους 
και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε κάθε επίπεδο 
λειτουργίας µας επιβεβαιώνοντας ότι στην 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες 
επαγγελµατικής ανέλιξης.

4.2.5 Πολιτική ίσων ευκαιριών 
GRI 3-3, GRI 401-3, GRI 405-1
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���������� Ισότητα των δύο φύλων 
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Από το 2018 έχουµε πιστοποιηθεί ως
EQUAL-SALARY εργοδότης από τον 
οµώνυµο µη κερδοσκοπικό οργανισµό,
ο οποίος µας ελέγχει κάθε 2 έτη 
διασφαλίζοντας τη συνέχιση της εφαρµογής 
της πολιτικής και των Αρχών της για ένα 
εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών
σε άνδρες και γυναίκες. Το 2020 
πραγµατοποιήθηκε ο σχετικός επανέλεγχος 
και ανανεώθηκε η πιστοποίηση, η οποία
και ισχύει µέχρι το 2022.

https://www.papastratosmazi.gr/ola-ta-nea-ths-papastratos/ergazomenoi-kai-sunergates/isotita-stin-praksi-oi-ginaikes-sto-ergostasio-tis-papastratos


72 Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

Επίσης, το 2021, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη των δύο γονέων, ανεξαρτήτως 
φύλου, να διαθέτουν περισσότερο ποιοτικό 
χρόνο στην φροντίδα και τη σύνδεση µε το 
νεογέννητο ή πρόσφατα υιοθετηµένο παιδί 
τους, αναθεωρήσαµε #prostokalytero τη 
γονική άδεια:

• Στο βασικό άτοµο φροντίδας (συνήθως η 
µητέρα) δίνονται συνολικά 18 εβδοµάδες 
µετά την ηµεροµηνία γέννησης (σε σχέση 
µε τις 12 εβδοµάδες που ισχύουν σήµερα) 
• Στο δευτερεύον άτοµο φροντίδας 
(συνήθως ο πατέρας) δίνονται 8 
εβδοµάδες µετ’ αποδοχών στον πρώτο 
χρόνο από τη γέννηση (σε σχέση µε τις
4 εβδοµάδες που ισχύει σήµερα)

Ως επιβεβαίωση των πρακτικών µας για 
ίσες ευκαιρίες στους εργαζοµένους µας,
το 2021 λάβαµε για έβδοµη συνεχόµενη 
χρονιά το βραβείο του Κορυφαίου 
Εργοδότη στην Ελλάδα από τον διεθνώς 
αναγνωρισµένο οργανισµό Top Employer 
Institute. 

Την τριετία που πέρασε, επικεντρωθήκαµε στον 
διάλογο καθώς και στη συχνότερη διαβούλευση µε 
εκπροσώπους των εργαζοµένων. Ο διάλογος µε 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε περιόδους 
µετασχηµατισµού. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καταγράφει 

µακρά ιστορία επιµέλειας στην αναγνώριση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και στην 
προώθηση ισχυρών εργασιακών σχέσεων.
Σεβόµαστε τα δικαιώµατα της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων των υπαλλήλων µας, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι ελεύθεροι να 
σχηµατίζουν ή να συµµετέχουν σε 
οργανισµούς εκπροσώπησης των 
εργαζοµένων της δικής τους επιλογής και
να διαπραγµατεύονται συλλογικά µέσω των 
εκπροσώπων τους. H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στη 
λειτουργία της ενηµερώνει ή συµβουλεύεται 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους 
τους, εφαρµόζοντας κάθε φορά το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο.

Το 2020, το 88% των εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καλύπτονταν από την 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µε το 
σωµατείο των εργαζοµένων της εταιρείας 
(ισχύς από 1/1/2019 έως και 31/12/2021).
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4.2.6 Σεβασμός στα
ανθρώπινα δικαιώματα 
GRI 2-30, GRI 3-3, GRI 402-1, GRI 405-1, GRI 406-1

Ουσιαστικό θέμα

Η µακροπρόθεσµη επιχειρηµατική µας επιτυχία 
βασίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και συγκεκριµένα 
στην αφοσίωση, το ταλέντο και το πάθος των 
εργαζοµένων µας. Είναι απαραίτητο για όλους εµάς 
στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να διασφαλίζουµε έναν δίκαιο 
και χωρίς αποκλεισµούς χώρο εργασίας που να 
υποστηρίζει τις καλές συνθήκες εργασίας και τα 
εργασιακά δικαιώµατα, να προάγει την ευηµερία και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων µας, και να προσφέρει 
ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης της απασχολησι- 
µότητάς τους. 

Θεωρούµε τη διαφορετικότητα ένα από τα µεγαλύτερα 
περιουσιακά µας στοιχεία και πιστεύουµε ακράδαντα ότι 
µια ποικιλόµορφη και χωρίς αποκλεισµούς κουλτούρα 
προσελκύει καλύτερα ταλέντα, βελτιώνει τη λήψη 
αποφάσεων, την καινοτοµία, τον προσανατολισµό προς 
τον πελάτη και την ικανοποίηση των εργαζοµένων. 

Το 2020, γίναµε ενεργό µέλος της Χάρτας 
Διαφορετικότητας, µια δράση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας 
στον επιχειρηµατικό κόσµο.

Ο Οδηγός Επιτυχίας περιλαµβάνει την πολιτική µας για 
την ακεραιότητα στον χώρο της εργασίας, η οποία 

Έχοντας θέσει τον στόχο έως το 2023 το 
40% των υψηλόβαθµων διοικητικών θέσεων 
µας να καλύπτεται από γυναίκες, είµαστε 
περήφανοι που το έτος 2022 καταφέραµε να 
καλύψουµε το ποσοστό αυτό στο 41%, 
έχοντας ήδη αγγίξει το 37,5% το 2021. 

Συμπερίληψη στη διοίκηση
της εταιρείας

Διαβούλευση και εργασιακά
δικαιώματα 

Πίνακας 4.7 - Εργαζόμενοι ανά θέση και φύλο 

Μέλη ΔΣ

Μέλη
Διοίκησης

Λοιποί
εργαζόµενοι

Άνδρες
<30 <30

Γυναίκες

0 0

0 0

73 47

Άνδρες
30 - 50 30 - 50

Γυναίκες

6 1

39 32

405 131

Άνδρες
>50 >50

Γυναίκες

6 1

9 2

146 13

Εργαζόµενοι ανά θέση και φύλο 2021

ευθυγραµµίζεται µε τη δική µας δέσµευση στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τα σχετικά πρότυπα της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), καθώς και 
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές των 
Ηνωµένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα (UNGPs).

Επιπλέον, εντός του έτους 2021 δεν υπήρξε κάποιο 
περιστατικό διάκρισης µέσα στον οργανισµό της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Την τριετία που πέρασε, επικεντρωθήκαµε στον 
διάλογο καθώς και στη συχνότερη διαβούλευση µε 
εκπροσώπους των εργαζοµένων. Ο διάλογος µε 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε περιόδους 
µετασχηµατισµού. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καταγράφει 

µακρά ιστορία επιµέλειας στην αναγνώριση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και στην 
προώθηση ισχυρών εργασιακών σχέσεων.
Σεβόµαστε τα δικαιώµατα της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων των υπαλλήλων µας, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι ελεύθεροι να 
σχηµατίζουν ή να συµµετέχουν σε 
οργανισµούς εκπροσώπησης των 
εργαζοµένων της δικής τους επιλογής και
να διαπραγµατεύονται συλλογικά µέσω των 
εκπροσώπων τους. H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στη 
λειτουργία της ενηµερώνει ή συµβουλεύεται 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους 
τους, εφαρµόζοντας κάθε φορά το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο.

Το 2020, το 88% των εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καλύπτονταν από την 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µε το 
σωµατείο των εργαζοµένων της εταιρείας 
(ισχύς από 1/1/2019 έως και 31/12/2021).
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Την τριετία που πέρασε, επικεντρωθήκαµε στον 
διάλογο καθώς και στη συχνότερη διαβούλευση µε 
εκπροσώπους των εργαζοµένων. Ο διάλογος µε 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε περιόδους 
µετασχηµατισµού. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καταγράφει 

µακρά ιστορία επιµέλειας στην αναγνώριση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και στην 
προώθηση ισχυρών εργασιακών σχέσεων.
Σεβόµαστε τα δικαιώµατα της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων των υπαλλήλων µας, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι ελεύθεροι να 
σχηµατίζουν ή να συµµετέχουν σε 
οργανισµούς εκπροσώπησης των 
εργαζοµένων της δικής τους επιλογής και
να διαπραγµατεύονται συλλογικά µέσω των 
εκπροσώπων τους. H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στη 
λειτουργία της ενηµερώνει ή συµβουλεύεται 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους 
τους, εφαρµόζοντας κάθε φορά το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο.

Το 2020, το 88% των εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καλύπτονταν από την 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µε το 
σωµατείο των εργαζοµένων της εταιρείας 
(ισχύς από 1/1/2019 έως και 31/12/2021).

τους εργαζοµένους µας δεν αµείβεται κάτω 
από το επιτρεπτό όριο. Ο µισθός διαβίωσης 
διαφέρει από τον κατώτατο µισθό, ορίζεται ως 
ο µισθός που αναλογεί στις κανονικές ώρες 
εργασίας, και παρέχει τα µέσα για την αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για 
την επίτευξη ενός αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου και για τη συσσώρευση ενός 
ελάχιστου επιπέδου αποταµιεύσεων, 
λαµβάνοντας υπόψη του τα κοινωνικά και 
πολιτιστικά πρότυπα της χώρας.
Επιπλέον, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η αναλογία 
της αµοιβής µεταξύ γυναικών και ανδρών 
είναι ίδια, σε οποιαδήποτε µισθολογική 
κλίµακα (equal salary certification). Οι 
µεταβολές στις αποδοχές επηρεάζονται
από την ετήσια αξιολόγηση ή την µετακίνηση 
του εργαζοµένου σε θέση υψηλότερων 
αρµοδιοτήτων και ευθυνών ή από αυξήσεις 
που δίνονται στους εργαζόµενους λόγω 
καλής απόδοσης. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διασφαλίζουµε ότι τα 
άτοµα µε τη χαµηλότερη αµοιβή στον 
οργανισµό µας είναι σε θέση να διατηρήσουν 
ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο και ότι κανένας από 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αντιλαµβανόµαστε την 
κοινωνία ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούµαστε. Αναγνωρίζοντας πως 
µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της 
εποχής µας είναι η κλιµατική κρίση και οι 
συνέπειές της, τόσο για τον άνθρωπο όσο και 
για το περιβάλλον του, 

Κατευθύνουµε τις δράσεις µας κατά 50% 
σε δράσεις για την καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής. Το άλλο 50% των 
δράσεών µας  κατευθύνεται σε ενέργειες 
για την ενδυνάµωση της γυναίκας και του 
ρόλου της στο κοινωνικό σύνολο.

Η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί έναν από 
τους πέντε πυλώνες της ενιαίας στρατηγικής 
βιώσιµης ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 
Μέσα στο 2021 οι δράσεις µας, που 
επικεντρώθηκαν στην κλιµατική κρίση και την 
ενδυνάµωση της γυναίκας, µεταφράστηκαν 
σε συνολική υποστήριξη €870.185. Δίκαιες αμοιβές και παροχές

4.3 Στηρίζουμε την
κοινωνία με τις πράξεις μας 



Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχουµε δεσµευτεί να 
συµβάλουµε, µεταξύ άλλων, στις προσπάθειες 
των τοπικών κοινωνιών για περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουµε την 
εθνική πρωτοβουλία GR-Εco Islands
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
µέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα στα 
ελληνικά νησιά να αναβαθµιστούν ψηφιακά και 
να καταστούν περιοχές πράσινης οικονοµίας και 
βιώσιµης ανάπτυξης, συµβάλλοντας έτσι στην 
ανάπτυξη ενός νέου και περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιηµένου τουρισµού.
 
Συγκεκριµένα στη Χάλκη, το πρώτο νησί που 
εντάχθηκε στην πρωτοβουλία GR-Eco Islands, 
προχωρήσαµε στη δωρεά ενός ηλιακά 
ηλεκτροκίνητου σκάφους για τουριστική χρήση. 
Πρόκειται για µία ενέργεια που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πρόσφατης δηµόσιας δέσµευσης 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, να διαθέτουµε το 50% των 
ετήσιων πόρων κοινωνικής στήριξης προς 
δράσεις για την καταπολέµηση της κλιµατικής 

4.3.1 Κοινωνικές πρωτοβουλίες

Δράσεις για την κλιματική κρίση 
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κρίσης. Το συγκεκριµένο σκάφος έχει µήκος 10 
µέτρα, χωρητικότητα 8-10 ατόµων, κινητήρα 11 kW 
και ενσωµατωµένα πάνελς φωτοβολταϊκών. Διαθέτει 
αυτονοµία 4 έως 6 ωρών και φορτίζει είτε από τον 
ήλιο είτε µε παροχή ρεύµατος. Ο πρωτοποριακός 
σχεδιασµός του έχει βασιστεί σε παραδοσιακή 
ελληνική αρχιτεκτονική σκαφών του 1935 και η 
λεµβολόγηση του γίνεται από την Patmos Marine, µια 
οικογενειακή επιχείρηση µε έδρα την Πάτµο. Με τον 
τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η υποθαλάσσια 
ηχορύπανση,  ενώ η τεχνολογία που διαθέτει µπορεί 
να εφαρµοστεί και σε υπάρχοντα σκάφη προκειµένου 
να επαναχρησιµοποιούνται. Το συγκεκριµένο 
ηλεκτρικό σκάφος αναµένεται να αναλάβει ένα 
µεγάλο µέρος από τις τουριστικές µετακινήσεις 
µειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό τους 

αντίκτυπο ενώ, από µόνη της, η κατασκευή και
ο εξοπλισµός αυτού του τύπου σκαφών θα 
δηµιουργήσει θετικό οικονοµικό αντίκτυπο για 
πολλές µικρές επιχειρήσεις, που στο σύνολό τους 
είναι τοπικές, οικογενειακές και ελληνικές.
 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι η πρώτη εταιρεία στην 
Ελλάδα που συµµετέχει σε κάθε βήµα της 
πρωτοβουλίας GR-Εco Islands. Μέσω της παροχής 
εξοπλισµού ανάλογου µε τις ανάγκες του κάθε 
νησιού στοχεύουµε στην αξιοποίηση των αρχών
της κυκλικής οικονοµίας, την ενίσχυση της τοπικής 
τουριστικής οικονοµίας & της εξωστρέφειας, της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση 
των µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων της 
χώρας.

Την τριετία που πέρασε, επικεντρωθήκαµε στον 
διάλογο καθώς και στη συχνότερη διαβούλευση µε 
εκπροσώπους των εργαζοµένων. Ο διάλογος µε 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε περιόδους 
µετασχηµατισµού. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καταγράφει 

µακρά ιστορία επιµέλειας στην αναγνώριση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και στην 
προώθηση ισχυρών εργασιακών σχέσεων.
Σεβόµαστε τα δικαιώµατα της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων των υπαλλήλων µας, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι ελεύθεροι να 
σχηµατίζουν ή να συµµετέχουν σε 
οργανισµούς εκπροσώπησης των 
εργαζοµένων της δικής τους επιλογής και
να διαπραγµατεύονται συλλογικά µέσω των 
εκπροσώπων τους. H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στη 
λειτουργία της ενηµερώνει ή συµβουλεύεται 
τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους 
τους, εφαρµόζοντας κάθε φορά το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο.

Το 2020, το 88% των εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καλύπτονταν από την 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µε το 
σωµατείο των εργαζοµένων της εταιρείας 
(ισχύς από 1/1/2019 έως και 31/12/2021).

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συµµετέχει στην εθνική
πρωτοβουλία GR-Eco Islands 

https://www.papastratosmazi.gr/ola-ta-nea-ths-papastratos/koinwnia/prwtovoulia-gr-eco-islands-h-summetoxh-ths-papastratos


ροµποτικής. Έτσι, µαθητές και καθηγητές 
οικοδοµούν ένα καλύτερο µέλλον µαζί. 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα 
έχουν βιώσει την εµπειρία περισσότεροι από 2.200 
µαθητές, 210 προπονητές, 900 εθελοντές και 
περισσότεροι από 16.000 θεατές. Μέσα από τους 
διαγωνισµούς και τα εργαστήρια της EDUACT, η 
ροµποτική «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα, από την 
Κρήτη µέχρι τη Θράκη, την Ήπειρο και το Ιόνιο 
Πέλαγος, τα κέντρα κράτησης ανηλίκων της 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας, όπου οι ανήλικοι 
ασχολούνται µε τη ροµποτική, στα παιδιά Ροµά 
στην περιοχή του Δενδροποτάµου στη 
Θεσσαλονίκη και το Δροσερό Ξάνθης, στους 
πρόσφυγες από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και 
στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ γνωρίζουµε καλά πως η 
κοινωνία περιµένει από εµάς να ενεργούµε µε 
κοινωνική υπευθυνότητα και αυτό ακριβώς 
επιλέγουµε να κάνουµε. Το FIRST LEGO League 
2021-2022 δηµιούργησε θετικές επιδράσεις σε 
όλους τους συµµετέχοντες. Χαρακτηριστικά, πάνω 
από το 87% των συµµετεχόντων ενδιαφέρεται να 
καλυτερεύσει τις επιδόσεις στο σχολείο και το 88% 
ενδιαφέρεται πλέον για την εισαγωγή του στο 
πανεπιστήµιο.

Δράσεις για την ενδυνάμωση
της γυναίκας

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ φυτεύει 70.000 δέντρα

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει τον Σύλλογο
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει την έρευνα για τον
χρηµατοοικονοµικό αναλφαβητισµό των
γυναικών στην Ελλάδα
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Έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
καλοκαιριού του 2021 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποφάσισε 
να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναδάσωσης στην Αττική, µε τη φύτευση 70.000 
δέντρων έως το 2023 και τη φροντίδα τους µέχρι το 
2026. Στο επίκεντρο του προγράµµατος αναδάσωσης 
βρίσκεται η Ιπποκράτειος Πολιτεία, περιοχή που 
δοκιµάστηκε κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών του 
καλοκαιριού, ενώ συνολικά θα αναδασωθούν 1.000 
στρέµµατα (500 στρέµµατα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 
και 500 στρέµµατα στον Άγιο Στέφανο) µε δέντρα 
συµβατά στην ελληνική βιοποικιλότητα και σε 
συνεργασία µε την Πολιτεία & την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
 
Το έργο ξεκίνησε, συµβολικά, στις 5 Δεκεµβρίου 
2021, Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού, στον Άγιο 
Στέφανο, σε περιοχή που δεν µπορεί να αναγεννηθεί 
φυσικά, µε φύτευση των πρώτων 300 δέντρων. 
Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
φύτευσαν εκεί χαρουπιές, κουτσουπιές, κουµαριές, 
κυπαρίσσια, πεύκα, σχίνα και αριές. Και επειδή κάθε 
δράση καλό είναι να έχει ουσία και να κινείται µε 
γνώµονα την επιστήµη, το συντονισµό και την εποπτεία 
ανέλαβε οµάδα επιστηµόνων, ενώ εφαρµόστηκαν οι 
βέλτιστες πρακτικές φύτευσης και παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση κάθε φυτευτικής περιόδου,
η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα ενηµερώνει δηµόσια τους 
αρµόδιους φορείς για την πορεία του προγράµµατος, 

του οποίου το συνολικό κόστος αναµένεται να αγγίξει 
το 1 εκατοµµύριο ευρώ. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αντιµετώπισης 
των συνεπειών της κλιµατικής κρίσης και την 
ανάγκη συντονισµού σε περιόδους έκτακτης 
ανάγκης, προχωρήσαµε σε δράσεις µε 
αποδέκτη τον Σύλλογο Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. 

Με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της 
οργάνωσης να επικοινωνεί και να παρέχει 
οδηγίες και πληροφορίες στους χιλιάδες 
πολίτες που απευθύνονται σε αυτήν, η εταιρεία 
προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας 
υποδοχής, µέσω της πρόσληψης ενός ατόµου, 
το οποίο επελέγη µεταξύ των εθελοντών µε 
σκοπό την επικοινωνία µε τους πολίτες, για 
την παροχή οδηγιών και πληροφοριών, καθώς 
και την ανταπόκριση της ΑΝΙΜΑ στο πλήθος 
των µηνυµάτων που λαµβάνει µέσα από 
διάφορες πλατφόρµες επικοινωνίας όπως 
email, Messenger, Viber, WhatsApp.

Επιπλέον, παρείχαµε τα απαραίτητα υλικά και 
εξοπλισµό για τη φροντίδα και θεραπεία σε 
άρρωστα, ορφανά και τραυµατισµένα άγρια 
ζώα. 

Διαχρονικά δίνουµε σηµαντική προτεραιότητα σε 
κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν 
τις γυναίκες. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση 
η εταιρεία υποστήριξε ενεργά την έρευνα που 
πραγµατοποίησαν το Women On Top και η 
αθηΝΕΑ, τον Ιούνιο του 2021, µε θέµα τον 
χρηµατοοικονοµικό αναλφαβητισµό των γυναικών 
στην Ελλάδα, από την οποία προέκυψαν πολλά 
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σχετικά µε το χάσµα 
που υπάρχει µεταξύ των δυο φύλων σε ό,τι αφορά 
την οικονοµική συµπεριφορά και τις πεποιθήσεις 
αναφορικά µε ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης. 
 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έρευνα, παρά το 
γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είναι λιγότερο 
εγγράµµατες από τους άνδρες, σηµειώνουν πολύ 
χαµηλά ποσοστά χρηµατοοικονοµικού 
αλφαβητισµού ιδίως στις ηλικίες 18-24, 55+ και 
στα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί ο χρηµατοοικο- 
νοµικός αναλφαβητισµός επηρεάζει και το 
µισθολογικό χάσµα, µε τη µέση γυναίκα να έχει 
διαφορά 20 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε 
τους άνδρες στη διαπραγµάτευση του µισθού της, 

γεγονός που δίνει έµφαση στην έλλειψη 
αυτοπεποίθησης εκ µέρους των γυναικών 
όσον αφορά τη διαχείριση των οικονοµικών 
τους και τη διαπραγµάτευση των αµοιβών 
τους.
 
Συγκεκριµένα, οι γυναίκες βρίσκουν τα 
οικονοµικά θέµατα περισσότερο αγχωτικά (σε 
ποσοστό 57% έναντι 46% των ανδρών), 
συνδέουν πολύ περισσότερο την οικονοµική 
διαχείριση µε συναισθήµατα ανίας (σε 
ποσοστό 43% έναντι 31% των ανδρών) και 
θεωρούν ότι το να µιλάµε για χρήµατα και να 
επιδιώκουµε την απόκτησή τους έχει αρνητικό 
«ηθικό» πρόσηµο (σε ποσοστό 32% σε σχέση 
µε τον Μ.Ο. που είναι 29%).
 
Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η στήριξη της 
συγκεκριµένης έρευνας αποτελεί απόδειξη της 
δέσµευσής της να διαθέτει το 50% των 
οικονοµικών πόρων, ετησίως, σε τακτικές και 
έκτακτες πρωτοβουλίες στήριξης προς το 
κοινωνικό σύνολο και σε δράσεις για την 
ενδυνάµωση της γυναίκας. Κινούµενοι σε 
αυτό το πλαίσιο, χρηµατοδοτήσαµε τον νέο 
κύκλο επιµορφωτικών σεµιναρίων “Μαθήµατα 
Οικονοµίας”, που διοργάνωσε το Women On 
Top, µε τη συνεργασία της αθηΝΕΑ, µε στόχο 
την ενδυνάµωση των γυναικών µέσα από την 
ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής τους 
εκπαίδευσης.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε στις αξίες και τη 
γνώση που µεταλαµπαδεύονται στις επόµενες 
γενιές. Υποστηρίζουµε την άρση κάθε µορφής 
αποκλεισµού και ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε 
όσους προάγουν την ποιοτική εκπαίδευση, την 
ισότητα των φύλων και µάχονται κατά της 
κοινωνικής ανισότητας. Η EDUACT «Δράση για την 
Εκπαίδευση», µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
σωµατείο, είναι µία τέτοια πρωτοβουλία που 
καταργεί τα όρια της επίσηµης εκπαίδευσης του 
σήµερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για όλα τα παιδιά του αύριο. 

Με οκταετή εµπειρία στον τοµέα της άτυπης 
εκπαίδευσης και µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες 
τεχνολογίες, την κωδικοποίηση και την 
εκπαιδευτική ροµποτική, η EDUACT αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες στον τοµέα της σύγχρονης 
εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας πρακτικές που 
αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτοµίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το FIRST® LEGO® League 
εισάγει την επιστήµη, την τεχνολογία, τη µηχανική 
και τα µαθηµατικά (STEM) σε παιδιά ηλικίας 4-16 
ετών µέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής 
πρακτικής µάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν 
πραγµατική εµπειρία επίλυσης προβληµάτων µέσω 
ενός καθοδηγούµενου, παγκόσµιου προγράµµατος 



ροµποτικής. Έτσι, µαθητές και καθηγητές 
οικοδοµούν ένα καλύτερο µέλλον µαζί. 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα 
έχουν βιώσει την εµπειρία περισσότεροι από 2.200 
µαθητές, 210 προπονητές, 900 εθελοντές και 
περισσότεροι από 16.000 θεατές. Μέσα από τους 
διαγωνισµούς και τα εργαστήρια της EDUACT, η 
ροµποτική «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα, από την 
Κρήτη µέχρι τη Θράκη, την Ήπειρο και το Ιόνιο 
Πέλαγος, τα κέντρα κράτησης ανηλίκων της 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας, όπου οι ανήλικοι 
ασχολούνται µε τη ροµποτική, στα παιδιά Ροµά 
στην περιοχή του Δενδροποτάµου στη 
Θεσσαλονίκη και το Δροσερό Ξάνθης, στους 
πρόσφυγες από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και 
στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ γνωρίζουµε καλά πως η 
κοινωνία περιµένει από εµάς να ενεργούµε µε 
κοινωνική υπευθυνότητα και αυτό ακριβώς 
επιλέγουµε να κάνουµε. Το FIRST LEGO League 
2021-2022 δηµιούργησε θετικές επιδράσεις σε 
όλους τους συµµετέχοντες. Χαρακτηριστικά, πάνω 
από το 87% των συµµετεχόντων ενδιαφέρεται να 
καλυτερεύσει τις επιδόσεις στο σχολείο και το 88% 
ενδιαφέρεται πλέον για την εισαγωγή του στο 
πανεπιστήµιο.

Διαχρονικά δίνουµε σηµαντική προτεραιότητα σε 
κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν 
τις γυναίκες. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση 
η εταιρεία υποστήριξε ενεργά την έρευνα που 
πραγµατοποίησαν το Women On Top και η 
αθηΝΕΑ, τον Ιούνιο του 2021, µε θέµα τον 
χρηµατοοικονοµικό αναλφαβητισµό των γυναικών 
στην Ελλάδα, από την οποία προέκυψαν πολλά 
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σχετικά µε το χάσµα 
που υπάρχει µεταξύ των δυο φύλων σε ό,τι αφορά 
την οικονοµική συµπεριφορά και τις πεποιθήσεις 
αναφορικά µε ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης. 
 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έρευνα, παρά το 
γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είναι λιγότερο 
εγγράµµατες από τους άνδρες, σηµειώνουν πολύ 
χαµηλά ποσοστά χρηµατοοικονοµικού 
αλφαβητισµού ιδίως στις ηλικίες 18-24, 55+ και 
στα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί ο χρηµατοοικο- 
νοµικός αναλφαβητισµός επηρεάζει και το 
µισθολογικό χάσµα, µε τη µέση γυναίκα να έχει 
διαφορά 20 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε 
τους άνδρες στη διαπραγµάτευση του µισθού της, 

γεγονός που δίνει έµφαση στην έλλειψη 
αυτοπεποίθησης εκ µέρους των γυναικών 
όσον αφορά τη διαχείριση των οικονοµικών 
τους και τη διαπραγµάτευση των αµοιβών 
τους.
 
Συγκεκριµένα, οι γυναίκες βρίσκουν τα 
οικονοµικά θέµατα περισσότερο αγχωτικά (σε 
ποσοστό 57% έναντι 46% των ανδρών), 
συνδέουν πολύ περισσότερο την οικονοµική 
διαχείριση µε συναισθήµατα ανίας (σε 
ποσοστό 43% έναντι 31% των ανδρών) και 
θεωρούν ότι το να µιλάµε για χρήµατα και να 
επιδιώκουµε την απόκτησή τους έχει αρνητικό 
«ηθικό» πρόσηµο (σε ποσοστό 32% σε σχέση 
µε τον Μ.Ο. που είναι 29%).
 
Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η στήριξη της 
συγκεκριµένης έρευνας αποτελεί απόδειξη της 
δέσµευσής της να διαθέτει το 50% των 
οικονοµικών πόρων, ετησίως, σε τακτικές και 
έκτακτες πρωτοβουλίες στήριξης προς το 
κοινωνικό σύνολο και σε δράσεις για την 
ενδυνάµωση της γυναίκας. Κινούµενοι σε 
αυτό το πλαίσιο, χρηµατοδοτήσαµε τον νέο 
κύκλο επιµορφωτικών σεµιναρίων “Μαθήµατα 
Οικονοµίας”, που διοργάνωσε το Women On 
Top, µε τη συνεργασία της αθηΝΕΑ, µε στόχο 
την ενδυνάµωση των γυναικών µέσα από την 
ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής τους 
εκπαίδευσης.
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει τις γυναίκες - θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας

Με καταφανή την έξαρση του φαινοµένου της 
ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια, όπου οι 
γυναίκες είναι τα περισσότερα θύµατα, στηρίξαµε για 
ακόµη µια φορά σχετικές πρωτοβουλίες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας.

Πιο συγκεκριµένα, αναλάβαµε την εξ ολοκλήρου 
δηµιουργία έξι συνολικά γραφείων στην Αττική και
τη Θεσσαλονίκη, έχοντας καλύψει το κόστος της 
διαµόρφωσης του χώρου και υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού του γραφείου. Πρόκειται για ειδικά 
σχεδιασµένους χώρους όπου φιλοξενούνται 
γυναίκες - θύµατα  ενδοοικογενειακής βίας. 
Επιπλέον, συνδράµαµε στην εκστρατεία ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης «Σπάσε τη Σιωπή. Είµαστε 
Εδώ», της κοινωνίας, που διοργάνωσαν τα Γραφεία 
Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Γενικής 
Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής, καλύπτοντας, 
παράλληλα, τα έξοδα του υλικού επικοινωνίας της.
Tα συγκεκριµένα γραφεία χειρίστηκαν συνολικά 560 
υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Είναι πολύ σηµαντικό, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., τα 
θύµατα να πάρουν την απόφαση και να αναφέρουν 
αυτό που τους συµβαίνει και να θυµούνται ότι δεν 
είναι µόνα τους. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στέκεται αρωγός 
σε κάθε πρωτοβουλία για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε στις αξίες και τη 
γνώση που µεταλαµπαδεύονται στις επόµενες 
γενιές. Υποστηρίζουµε την άρση κάθε µορφής 
αποκλεισµού και ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε 
όσους προάγουν την ποιοτική εκπαίδευση, την 
ισότητα των φύλων και µάχονται κατά της 
κοινωνικής ανισότητας. Η EDUACT «Δράση για την 
Εκπαίδευση», µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
σωµατείο, είναι µία τέτοια πρωτοβουλία που 
καταργεί τα όρια της επίσηµης εκπαίδευσης του 
σήµερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για όλα τα παιδιά του αύριο. 

Με οκταετή εµπειρία στον τοµέα της άτυπης 
εκπαίδευσης και µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες 
τεχνολογίες, την κωδικοποίηση και την 
εκπαιδευτική ροµποτική, η EDUACT αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες στον τοµέα της σύγχρονης 
εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας πρακτικές που 
αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτοµίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το FIRST® LEGO® League 
εισάγει την επιστήµη, την τεχνολογία, τη µηχανική 
και τα µαθηµατικά (STEM) σε παιδιά ηλικίας 4-16 
ετών µέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής 
πρακτικής µάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν 
πραγµατική εµπειρία επίλυσης προβληµάτων µέσω 
ενός καθοδηγούµενου, παγκόσµιου προγράµµατος 

Λοιπές δράσεις για την κοινωνία
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ υποστηρίζει την εκπαίδευση
του αύριο
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ροµποτικής. Έτσι, µαθητές και καθηγητές 
οικοδοµούν ένα καλύτερο µέλλον µαζί. 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα 
έχουν βιώσει την εµπειρία περισσότεροι από 2.200 
µαθητές, 210 προπονητές, 900 εθελοντές και 
περισσότεροι από 16.000 θεατές. Μέσα από τους 
διαγωνισµούς και τα εργαστήρια της EDUACT, η 
ροµποτική «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα, από την 
Κρήτη µέχρι τη Θράκη, την Ήπειρο και το Ιόνιο 
Πέλαγος, τα κέντρα κράτησης ανηλίκων της 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας, όπου οι ανήλικοι 
ασχολούνται µε τη ροµποτική, στα παιδιά Ροµά 
στην περιοχή του Δενδροποτάµου στη 
Θεσσαλονίκη και το Δροσερό Ξάνθης, στους 
πρόσφυγες από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και 
στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ γνωρίζουµε καλά πως η 
κοινωνία περιµένει από εµάς να ενεργούµε µε 
κοινωνική υπευθυνότητα και αυτό ακριβώς 
επιλέγουµε να κάνουµε. Το FIRST LEGO League 
2021-2022 δηµιούργησε θετικές επιδράσεις σε 
όλους τους συµµετέχοντες. Χαρακτηριστικά, πάνω 
από το 87% των συµµετεχόντων ενδιαφέρεται να 
καλυτερεύσει τις επιδόσεις στο σχολείο και το 88% 
ενδιαφέρεται πλέον για την εισαγωγή του στο 
πανεπιστήµιο.
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ υποστηρίζει την εκπαίδευση 
των νέων στην καινοτοµία

Σχολικές τσάντες σε 350 µαθητές
του Δ. Ασπροπύργου

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει
τη δημόσια υγεία
Δωρεά προµηθειών στο Υπουργείο Υγείας 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η τεχνολογία και η επιστήµη 
είναι οι κινητήριες δυνάµεις µας. Και οι νέες και οι 
νέοι αυτοί που θα µας οδηγήσουν σ’ ένα καλύτερο 
µέλλον. 

Έτσι, το 2021 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε συνεργασία µε 
το ReGeneration, το µεγαλύτερο και πιο 
πολυσυµµετοχικό πρόγραµµα απασχόλησης και 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δηµιούργησε το 
ReGeneration Academy on Data Science,
το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης στην Επιστήµη Δεδοµένων, έναν 
τοµέα αιχµής, µε µεγάλη απήχηση και ανάπτυξη 
στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
έχει στόχο να µεταφέρει εξειδικευµένες, πρακτικές 
γνώσεις σε νέους πτυχιούχους, ώστε να 
διεκδικήσουν οργανικές θέσεις στην ελληνική 
αγορά και να αναδείξει τους επόµενους 
επιστήµονες στον τοµέα της ανάλυσης 
δεδοµένων. 

Το πρόγραµµα έχει συνολική διάρκεια 100 
διδακτικών ωρών και υλοποιείται ψηφιακά σε 
διάστηµα 6 εβδοµάδων, υπό την καθοδήγηση της 
Code.Hub, το πρώτο Hub πληροφορικής στην 
Ελλάδα από developers για developers.
Οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα 
παρακολούθησης µιας σειράς εντατικών 
εργαστηρίων θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης, ενώ µε την ολοκλήρωση της 

Ακαδηµίας θα µπορούν να απασχοληθούν σε 
ελκυστικές θέσεις όπως data analyst, business 
intelligence engineer, data scientist κ.ά.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δώρισε 350 σχολικές τσάντες 
εξοπλισµένες µε όλον τον απαραίτητο µαθητικό 
εξοπλισµό στους µαθητές πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου 
Ασπροπύργου. Η δωρεά µας βοήθησε 350 
µαθητές να ξεκινήσουν πλήρως εξοπλισµένοι τη 
σχολική τους χρονιά, παρέχοντας όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για την 
οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Καθώς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ξεκίνησε τους 
µαζικούς εµβολιασµούς, έχοντας λάβει τις πρώτες 
παρτίδες των εµβολίων COVID-19, δηµιουργήθηκε 
η ανάγκη για κρίσιµο ιατρικό εξοπλισµό, όπως 
σύριγγες και βελόνες. Η οικογένεια της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποφάσισε να παράσχει κάθε 
δυνατή βοήθεια σε αυτή την κρίση δηµόσιας 
υγείας και να προχωρήσει ταχύτατα στη δωρεά 
των αναγκαίων προµηθειών.    

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε στις αξίες και τη 
γνώση που µεταλαµπαδεύονται στις επόµενες 
γενιές. Υποστηρίζουµε την άρση κάθε µορφής 
αποκλεισµού και ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε 
όσους προάγουν την ποιοτική εκπαίδευση, την 
ισότητα των φύλων και µάχονται κατά της 
κοινωνικής ανισότητας. Η EDUACT «Δράση για την 
Εκπαίδευση», µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
σωµατείο, είναι µία τέτοια πρωτοβουλία που 
καταργεί τα όρια της επίσηµης εκπαίδευσης του 
σήµερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για όλα τα παιδιά του αύριο. 

Με οκταετή εµπειρία στον τοµέα της άτυπης 
εκπαίδευσης και µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες 
τεχνολογίες, την κωδικοποίηση και την 
εκπαιδευτική ροµποτική, η EDUACT αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες στον τοµέα της σύγχρονης 
εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας πρακτικές που 
αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτοµίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το FIRST® LEGO® League 
εισάγει την επιστήµη, την τεχνολογία, τη µηχανική 
και τα µαθηµατικά (STEM) σε παιδιά ηλικίας 4-16 
ετών µέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής 
πρακτικής µάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν 
πραγµατική εµπειρία επίλυσης προβληµάτων µέσω 
ενός καθοδηγούµενου, παγκόσµιου προγράµµατος 

Η δωρεά αφορά 752.000 σύριγγες και 
7.472.000 βελόνες που παραδόθηκαν σε 
νοσοκοµεία και κέντρα υγείας της χώρας, καθώς 
και σε κέντρα περίθαλψης για την κάλυψη των 
αυξηµένων αναγκών τους και τη διευκόλυνση του 
εµβολιασµού για την καταπολέµηση της 
πανδηµίας του COVID-19.

Δωρεά µασκών στα µέλη της Ελληνικής 
Συνοµοσπονδίας Εµπορίου & 
Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ)
Η πανδηµία COVID-19 είχε σηµαντικές και 
πολύπλευρες συνέπειες και για την εµπορική 
κοινότητα. Τόσο οι επιχειρηµατίες όσο και οι 
εργαζόµενοί τους, µέλη των τοπικών εµπορικών 
συλλόγων, αντιµετώπισαν σηµαντικά προβλήµατα 
λόγω της περιορισµένης λειτουργίας των 
καταστηµάτων τους και του φόβου εξάπλωσης του 
ιού κατά την επαναλειτουργία των καταστηµάτων. 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ήταν για ακόµη µια φορά εκεί, 
συµβάλλοντας στην προσπάθεια των επιχειρήσεων 
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της επόµενης 
ηµέρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, µε τη χρήση µάσκας να αποτελεί 
ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα ασφάλειας της 
δηµόσιας υγείας, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δώρισε 
µεγάλο αριθµό προστατευτικών µασκών στις 
επιχειρήσεις – µέλη των εµπορικών συλλόγων της 
Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου & 
Επιχειρηµατικότητας. Πιο αναλυτικά, οι µάσκες 

δόθηκαν σε επιχειρηµατίες του εµπορικού τοµέα, 
σε εργαζόµενους στον κλάδο της βιοµηχανίας και 
σε καταναλωτές.

Δωρεά µασκών στη Μητροπολιτική Εκκλησία 
Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και 
Χαλκηδώνας
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε στη δωρεά 50.000 
προστατευτικών µασκών στη Μητρόπολη Νέας 
Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας. 
Η δωρεά συνέβαλε στην «ασφαλή» λειτουργία 
των φιλανθρωπικών µονάδων και ιδρυµάτων της 
Εκκλησίας που περιλαµβάνουν 2 µονάδες 
φροντίδας ηλικιωµένων, 3 παιδικούς σταθµούς,
2 κοινωνικά παντοπωλεία και 8 κέντρα εστίασης. 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µοίρασε «γεύµατα αγάπης»
Σε συνεργασία µε την εταιρεία catering Γευσήνους, 
µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες συστηµατικής 
εστίασης στην Ελλάδα και συνεργάτη µας, 
µοιράσαµε γεύµατα σε ανθρώπους που τα είχαν 
ανάγκη. Συνεργαστήκαµε και µοιράσαµε 
περισσότερες από 7.800 µερίδες φαγητού στους 
όµορους δήµους (Δ. Ελευσίνας, Δ. Μάνδρας – 
Ειδυλλίας, Ιερός Ναός Ήµερου Τόπου Δ. 
Ασπροπύργου), καθώς επίσης προσφέραµε 
τρόφιµα µακράς διάρκειας στο τοπικό κοινωνικό 
παντοπωλείο Δ. Ασπροπύργου.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει το έργο σηµαντικών 
ΜΚΟ 
Όπως κάθε χρόνο, και το 2021 διοργανώσαµε 
δύο φιλανθρωπικά bazaar κατά τις περιόδους του 
Πάσχα και των Χριστουγέννων, φιλοξενώντας 
συνολικά 13 σηµαντικές ΜΚΟ. Κάναµε τις αγορές 
µας για καλό σκοπό, προσκαλώντας τους 
εργαζόµενους µας να στηρίξουν τους ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη.

https://www.papastratosmazi.gr/ola-ta-nea-ths-papastratos/koinwnia/akadimia-data-science-gia-neous-ptixiouxous


ροµποτικής. Έτσι, µαθητές και καθηγητές 
οικοδοµούν ένα καλύτερο µέλλον µαζί. 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα 
έχουν βιώσει την εµπειρία περισσότεροι από 2.200 
µαθητές, 210 προπονητές, 900 εθελοντές και 
περισσότεροι από 16.000 θεατές. Μέσα από τους 
διαγωνισµούς και τα εργαστήρια της EDUACT, η 
ροµποτική «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα, από την 
Κρήτη µέχρι τη Θράκη, την Ήπειρο και το Ιόνιο 
Πέλαγος, τα κέντρα κράτησης ανηλίκων της 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας, όπου οι ανήλικοι 
ασχολούνται µε τη ροµποτική, στα παιδιά Ροµά 
στην περιοχή του Δενδροποτάµου στη 
Θεσσαλονίκη και το Δροσερό Ξάνθης, στους 
πρόσφυγες από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και 
στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ γνωρίζουµε καλά πως η 
κοινωνία περιµένει από εµάς να ενεργούµε µε 
κοινωνική υπευθυνότητα και αυτό ακριβώς 
επιλέγουµε να κάνουµε. Το FIRST LEGO League 
2021-2022 δηµιούργησε θετικές επιδράσεις σε 
όλους τους συµµετέχοντες. Χαρακτηριστικά, πάνω 
από το 87% των συµµετεχόντων ενδιαφέρεται να 
καλυτερεύσει τις επιδόσεις στο σχολείο και το 88% 
ενδιαφέρεται πλέον για την εισαγωγή του στο 
πανεπιστήµιο.

Καθώς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ξεκίνησε τους 
µαζικούς εµβολιασµούς, έχοντας λάβει τις πρώτες 
παρτίδες των εµβολίων COVID-19, δηµιουργήθηκε 
η ανάγκη για κρίσιµο ιατρικό εξοπλισµό, όπως 
σύριγγες και βελόνες. Η οικογένεια της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποφάσισε να παράσχει κάθε 
δυνατή βοήθεια σε αυτή την κρίση δηµόσιας 
υγείας και να προχωρήσει ταχύτατα στη δωρεά 
των αναγκαίων προµηθειών.    
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Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε στις αξίες και τη 
γνώση που µεταλαµπαδεύονται στις επόµενες 
γενιές. Υποστηρίζουµε την άρση κάθε µορφής 
αποκλεισµού και ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε 
όσους προάγουν την ποιοτική εκπαίδευση, την 
ισότητα των φύλων και µάχονται κατά της 
κοινωνικής ανισότητας. Η EDUACT «Δράση για την 
Εκπαίδευση», µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
σωµατείο, είναι µία τέτοια πρωτοβουλία που 
καταργεί τα όρια της επίσηµης εκπαίδευσης του 
σήµερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για όλα τα παιδιά του αύριο. 

Με οκταετή εµπειρία στον τοµέα της άτυπης 
εκπαίδευσης και µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες 
τεχνολογίες, την κωδικοποίηση και την 
εκπαιδευτική ροµποτική, η EDUACT αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες στον τοµέα της σύγχρονης 
εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας πρακτικές που 
αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτοµίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το FIRST® LEGO® League 
εισάγει την επιστήµη, την τεχνολογία, τη µηχανική 
και τα µαθηµατικά (STEM) σε παιδιά ηλικίας 4-16 
ετών µέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής 
πρακτικής µάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν 
πραγµατική εµπειρία επίλυσης προβληµάτων µέσω 
ενός καθοδηγούµενου, παγκόσµιου προγράµµατος 

Η δωρεά αφορά 752.000 σύριγγες και 
7.472.000 βελόνες που παραδόθηκαν σε 
νοσοκοµεία και κέντρα υγείας της χώρας, καθώς 
και σε κέντρα περίθαλψης για την κάλυψη των 
αυξηµένων αναγκών τους και τη διευκόλυνση του 
εµβολιασµού για την καταπολέµηση της 
πανδηµίας του COVID-19.

Δωρεά µασκών στα µέλη της Ελληνικής 
Συνοµοσπονδίας Εµπορίου & 
Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ)
Η πανδηµία COVID-19 είχε σηµαντικές και 
πολύπλευρες συνέπειες και για την εµπορική 
κοινότητα. Τόσο οι επιχειρηµατίες όσο και οι 
εργαζόµενοί τους, µέλη των τοπικών εµπορικών 
συλλόγων, αντιµετώπισαν σηµαντικά προβλήµατα 
λόγω της περιορισµένης λειτουργίας των 
καταστηµάτων τους και του φόβου εξάπλωσης του 
ιού κατά την επαναλειτουργία των καταστηµάτων. 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ήταν για ακόµη µια φορά εκεί, 
συµβάλλοντας στην προσπάθεια των επιχειρήσεων 
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της επόµενης 
ηµέρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, µε τη χρήση µάσκας να αποτελεί 
ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα ασφάλειας της 
δηµόσιας υγείας, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δώρισε 
µεγάλο αριθµό προστατευτικών µασκών στις 
επιχειρήσεις – µέλη των εµπορικών συλλόγων της 
Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου & 
Επιχειρηµατικότητας. Πιο αναλυτικά, οι µάσκες 

δόθηκαν σε επιχειρηµατίες του εµπορικού τοµέα, 
σε εργαζόµενους στον κλάδο της βιοµηχανίας και 
σε καταναλωτές.

Δωρεά µασκών στη Μητροπολιτική Εκκλησία 
Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και 
Χαλκηδώνας
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε στη δωρεά 50.000 
προστατευτικών µασκών στη Μητρόπολη Νέας 
Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας. 
Η δωρεά συνέβαλε στην «ασφαλή» λειτουργία 
των φιλανθρωπικών µονάδων και ιδρυµάτων της 
Εκκλησίας που περιλαµβάνουν 2 µονάδες 
φροντίδας ηλικιωµένων, 3 παιδικούς σταθµούς,
2 κοινωνικά παντοπωλεία και 8 κέντρα εστίασης. 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µοίρασε «γεύµατα αγάπης»
Σε συνεργασία µε την εταιρεία catering Γευσήνους, 
µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες συστηµατικής 
εστίασης στην Ελλάδα και συνεργάτη µας, 
µοιράσαµε γεύµατα σε ανθρώπους που τα είχαν 
ανάγκη. Συνεργαστήκαµε και µοιράσαµε 
περισσότερες από 7.800 µερίδες φαγητού στους 
όµορους δήµους (Δ. Ελευσίνας, Δ. Μάνδρας – 
Ειδυλλίας, Ιερός Ναός Ήµερου Τόπου Δ. 
Ασπροπύργου), καθώς επίσης προσφέραµε 
τρόφιµα µακράς διάρκειας στο τοπικό κοινωνικό 
παντοπωλείο Δ. Ασπροπύργου.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει το έργο σηµαντικών 
ΜΚΟ 
Όπως κάθε χρόνο, και το 2021 διοργανώσαµε 
δύο φιλανθρωπικά bazaar κατά τις περιόδους του 
Πάσχα και των Χριστουγέννων, φιλοξενώντας 
συνολικά 13 σηµαντικές ΜΚΟ. Κάναµε τις αγορές 
µας για καλό σκοπό, προσκαλώντας τους 
εργαζόµενους µας να στηρίξουν τους ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη.



80 Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία Διακυβέρνηση
G

Ποια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

4.3.2 Εθελοντισμός

Σε όλες τις δράσεις µας, θεµατοφύλακες του οράµατός 
µας για ένα καλύτερο κόσµο είναι οι εργαζόµενοί µας. 

Αναγνωρίζουµε πως ο εθελοντισµός εµπλουτίζει τις 
ζωές των εργαζοµένων µας και τους βοηθά να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να τους ενισχύσει την 
ικανοποίηση εργασίας τους στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Το 2021 οργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 3 
εταιρικές εθελοντικές δράσεις από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 
Οι δύο αφορούσαν καθαρισµούς της παραλίας του 
Ασπρόπυργου. Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο του 2021,
την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, περίπου 100 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συµµετείχαν ως 
εθελοντές στη συλλογή ανακυκλώσιµου υλικού από την 
παραλία του Ασπρόπυργου, συγκεντρώνοντας 300 κιλά 
ανακυκλώσιµο υλικό που στη συνέχεια µεταφέρθηκε σε 
ειδικούς κάδους για την περαιτέρω επεξεργασία του. 
Κατά την αντίστοιχη δράση που πραγµατοποιήθηκε το 
Σεπτέµβριο του 2021, µε αφορµή τη World CleanUp 
Day, συλλέχθηκαν από τους εθελοντές της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 595 κιλά ανακυκλώσιµων 
απορριµµάτων. 

Τον Δεκέµβριο του 2021, την Παγκόσµια Ηµέρα 
Εθελοντισµού και Παγκόσµια Ηµέρα Εδάφους 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συµµετείχαν ως 
εθελοντές στη συµβολική δενδροφύτευση 300 
δέντρων που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του 
Αγίου Στεφάνου, στο πλαίσιο της µεγάλης 

αναδάσωσης που πραγµατοποιεί η εταιρεία στην 
ευρύτερη περιοχή των δήµων Ωρωπού και Διονύσου.

Στα τέλη του 2020, η PMI δηµιούργησε τις κατευθυντή- 
ριες γραµµές για την περαιτέρω ενθάρρυνση των 
εργαζοµένων που επιθυµούν να συνεισφέρουν τον 
χρόνο και την ενέργειά τους για την βελτίωση της 
ζωής στην τοπική κοινωνία. Κάθε υπάλληλος 
δικαιούται να λάβει δύο ηµέρες ανά έτος άδειας µε 

αποδοχές για εθελοντικές δραστηριότητες. Επιπλέον,
η εταιρεία δεσµεύεται µε έως και 5 επιπλέον ηµέρες 
άδειας µετ’ αποδοχών, για οποιαδήποτε πρόσθετη 
εθελοντική εργασία επιλέγουν να κάνουν µόνοι τους. 

Ισχύει βέβαια και η υπάρχουσα πρακτική παροχής 
άδειας µετ’ αποδοχών στους εργαζοµένους που 
συµµετέχουν σε πρωτοβουλίες που διοργανώνει η 
επιχείρηση τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 



Στο επίκεντρο της λειτουργίας µας
βρίσκεται ο Οδηγός Επιτυχίας μας
(Guidebook for Success)

€1.000.000 σε δράσεις
κατά του παράνομου εμπορίου 
καπνού έως το 2025

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αξιοποιούµε τη στρατηγική µας

για να δηµιουργήσουµε αξία για τα ενδιαφερόµενα 

µέρη µας, συµβάλλοντας στην εθνική οικονοµία,

την απασχόληση και την κοινωνία συνολικά.

Σκοπός µας είναι η δίκαιη και ουσιαστική

κατανοµή του ανθρώπινου, πνευµατικού, 

φυσικού, βιοµηχανικού, κοινωνικού και 

οικονοµικού κεφαλαίου µας.  

81Πράξεις #prostokalytero
για τη Διακυβέρνηση

GOVERNANCE

G
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5.1 Οικονομική επίδοση
και διαφάνεια 

Θέλουµε να παραµένουµε µια κερδοφόρα 
επιχείρηση, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας 
για τους εργαζόµενους µας, αναγνωρίζοντας 
πως η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνεισφέρει στα κρατικά 
ταµεία περίπου €1 δισ. ετησίως, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 1,7% των εσόδων του τακτικού 
προϋπολογισµού το 2021 για την ελληνική 
οικονοµία. 

GRI 3-3, GRI 201-1, GRI 207-1

Από το 2016, έχουµε χαράξει µια νέα 

πορεία, στηρίζοντας το µέλλον της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην αντικατάσταση

των συµβατικών τσιγάρων µε καινοτόµες, 

επιστηµονικά τεκµηριωµένες, καλύτερες 

εναλλακτικές. 

Τόσο η µητρική µας εταιρεία όσο και η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, υπερασπιζόµαστε ένα 
κανονιστικό πλαίσιο που αναγνωρίζει ότι δεν 
είναι όλα τα προϊόντα που περιέχουν καπνό και 
νικοτίνη ίδια.

Η φορολογία θα πρέπει να είναι αυξηµένη στα 
πιο επιζήµια προϊόντα, ενθαρρύνοντας µε αυτό 
τον τρόπο τους ενήλικες που διαφορετικά θα 
συνέχιζαν το κάπνισµα να µεταβούν σε 
καλύτερες εναλλακτικές. 

Ουσιαστικό θέμα

Πίνακας 5.1 - Πωλήσεις και κέρδη 2019-2021

Άμεση οικονομική αξία
που δημιουργείται (€)

2021

513.589.543

17% 83%

Άμεση οικονομική
αξία που διανέμεται (€)

Σύνολο οικονομικής
αξίας που διατηρείται (€)

2019 2020 2021 Μεταβολή

€ 123 εκ.

€ 157 εκ.

€ 257 εκ.

€ 414 εκ.

€ 110 εκ.

€ 176 εκ.

€ 252 εκ.

€ 428 εκ.

€ 146 εκ.

€ 200 εκ.

€ 270 εκ.

€ 469 εκ.

33%

14%

7%

10%Καθαρές
πωλήσεις

Λειτουργικά
κέρδη (EBITDA)

Μικτό
κέρδος

Κόστος
πωληθέντων
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Γράφημα 5.1 - Άμεση παραγόμενη και διανεμόμενη οικονομική αξία
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Πίνακας 5.2 - Άμεση παραγόμενη και διανεμόμενη οικονομική αξία
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την άµεση οικονοµική αξία που 
παρήγαγε και διένειµε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ τα έτη 2020, 2019 και 2018:

2020 2021

Πληρωµές προς Φορείς Χρηµατοδότησης (€)

Πληρωµές / εισφορές προς το κράτος (€)

Επενδύσεις στην κοινωνία (€)

Έσοδα (€)

Άµεση οικονοµική αξία που διανέµεται (€)

Λειτουργικά κόστη (€)

Μισθοί και επιδόµατα εργαζοµένων (€)

Κύκλος εργασιών συµπ. του ΕΦΚ (€)

Άµεση οικονοµική αξία που δηµιουργείται (€)

1.299.035.939,73

465.051.870

465.051.870,37

383.455.580,00

314.536.894,06

50.117.020,00

398.555,00

17.185.783,00

1.217.328,00

81.596.290,00

1.363.789.960,24

513.589.543,02

513.589.543,02

412.943.134,60

346.920.404,80

45.478.219,57

539.163,45

19.135.161,06

870.185,72

100.646.408,42Σύνολο οικονοµικής αξίας που διατηρείται (€)

Γράφημα 5.2 - Έσοδα ανά κατηγορία προϊόντων

35% 65%

Προσαρμοσμένα
καθαρά έσοδα της

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
για το 2021

Smoke-free προϊόντα

Kαιόμενα προϊόντα



5.2 Εταιρική διακυβέρνηση
GRI 2-9, GRI 2-10, GRI 2-11, GRI 2-14, GRI 2-16, GRI 2-17, GRI 2-18, GRI 2-19, GRI 2-20, GRI 2-21
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Οικονοµικό Διευθυντή
• Τον κύριο Κώστα Μουλακάκη, Γενικό Διευθυντή 
Marketing Combustible Cigarettes (παραδοσιακά 
προϊόντα καύσης, τσιγάρα κλπ.)
• Την κυρία Beatriz Banuelos, Επικεφαλής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Την κυρία Κωνσταντίνα Ψαρράκου, Γενική 
Διευθύντρια Marketing (Νέων Προϊόντων) & 
Digital
• Τον κύριο Γιώργο Τυρέλη, Γενικό Διευθυντή 
Consumer Experience
• Τον κύριο Στάθη Φασόλη, Γενικό Διευθυντή 
Πληροφορικής
• Toν κύριο Βαγγέλη Αντύπα, Γενικό Διευθυντή 
Στρατηγικής & Project Management

Steering Committee
Επιλεγµένα µέλη της Οµάδας Διοίκησης 
απαρτίζουν την Steering Committee (SC), η οποία 
ασχολείται µε θέµατα που αφορούν τη θέση και 
κυκλοφορία στην αγορά των νέων, µη καιόµενων 
προϊόντων νικοτίνης, ελέγχοντας την πρόοδο 
υλοποίησης διακριτών έργων (project based 
organization). 

Συνέρχεται κάθε εβδοµάδα, ενώ τα θέµατα τα 
καθορίζουν οι εισηγήσεις των υπευθύνων των 
έργων (project managers).
 

Commercial Steering Committee 
Οι διευθυντές των εµπορικών τµηµάτων, της 
νοµικής και της οικονοµικής υπηρεσίας και του 
τµήµατος πληροφορικής, απαρτίζουν το Commer-
cial Steering Committee, το οποίο συνέρχεται 
συνήθως σε εβδοµαδιαία βάση και απασχολείται 
µε ειδικά εµπορικά θέµατα, καθώς και µε τη 
πρόοδο έργων (projects) χαµηλότερου 
προϋπολογισµού. 

Sustainability Governance Team
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει Οµάδα 
Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας. 
Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα Sustainability Govern-
ance Team, αποτελείται από 7 µέλη:
• Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Marketing
• Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Μαρία Δηµοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & 
Βιωσιµότητας
• Σπύρο Θέµελη, Νοµικό Σύµβουλο
• Γιώργο Κωσταρέλη, Διευθυντή Βιωσιµότητας 
(εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)
• Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Διαχείρισης Ταλέντων Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών 
Υποθέσεων

Η οµάδα συναντιέται 1 φορά τον µήνα και όταν 
υπάρχει ειδική ανάγκη γίνονται έκτακτες 

συναντήσεις και συζητάει πάνω σε όλους τους 
πυλώνες και τα KPIs, µε στόχο να καταγράφεται η 
πρόοδος. Επιπλέον, η οµάδα δουλεύει και πίσω 
από τα µεγάλα στρατηγικά στοιχήµατα της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όσον αφορά στη βιωσιµότητα.

Sustainability Committee
Δυο φορές τον χρόνο η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας συναντιέται µε το 
Sustainability Committee που απαρτίζεται από τα 
µέλη του Governance Team και τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων τµηµάτων και παρουσιάζει τη 
συνολική πρόοδο, τα µεγάλα projects που είναι 
υπό υλοποίηση και αυτά που έρχονται στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα.

Το Sustainability Committee είναι υπεύθυνο για 
την έγκριση των projects, την ανατροφοδότηση, 
καθώς και την οριστικοποίηση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων.

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη 
για την εξωτερική & εσωτερική επικοινωνία και 
παρουσίαση της εταιρείας σε όλα τα ενδιαφερό- 
µενα µέρη, όπως, επίσης, και για την καθηµερινή 
διαχείριση θεµάτων βιωσιµότητας. 
 
Μέρος των αρµοδιοτήτων της οµάδας είναι η 
χάραξη της ενιαίας µηνυµατικής εταιρικής 
στρατηγικής και της επικοινωνιακής πολιτικής, η 
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Η δοµή της διακυβέρνησης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτελεί τη βάση στην οποία η εταιρεία µας 
λειτουργεί, διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση µε τα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα, αλλά και 
εξασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Διοικητικό Συµβούλιο 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διοικείται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 µέλη, τα 
οποία συνεδριάζουν περίπου 3 φορές τον µήνα, 
συζητώντας σηµαντικά θέµατα που αφορούν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, την τρέχουσα 
νοµοθεσία (που αφορά µεταξύ άλλων 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέµατα 
διακυβέρνησης), αλλά και την καταστατική 
λειτουργία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 

Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Stefan Bauer, εκπρόσωπο στο 
Διοικητικό Συµβούλιο της µητρικής PMI. 

Βάσει των πολιτικών και πρακτικών της µητρικής 
ΡΜΙ, ένα από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
πρέπει να εκπροσωπεί τη µητρική. Με εξαίρεση 
τον εκπρόσωπο της PMI, το σύνολο των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου αποτελούν εκτελεστικά 
στελέχη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Bάσει της πρακτικής της εταιρείας και της 
ελληνικής νοµοθεσίας, τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παραίτησης 
µέλους, δύναται να προταθεί νέο µέλος από τον 
Πρόεδρο της εταιρείας. Το µέλος αυτό εγκρίνεται 
από τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου και εν συνεχεία η εγκριτική απόφαση 
περί της αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου λόγω παραίτησης και η εκλογή του 
νέου µέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που κατέχουν 
πολυετή εµπειρία, θέσεις ευθύνης µέσω των 
οποίων συµµετέχουν στη στρατηγική κατεύθυνση 

της εταιρείας, και λαµβάνοντας υπόψιν τη γνώµη 
σηµαντικών και πολυπληθών οµάδων µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών.

Οµάδα Διοίκησης
Μια φορά την εβδοµάδα συνέρχεται η Οµάδα 
Διοίκησης για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 
της. 

Η Οµάδα Διοίκησης αποτελείται από 14 µέλη :

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 
Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Λεωνίδα Τόλη, Γενικό Διευθυντή 
Νοµικών Υπηρεσιών
• Την κυρία Λένα Πλαΐτη, Γενική Διευθύντρια 
Επικοινωνίας
• Τον κύριο Johan Bink, Γενικό Διευθυντή 
Παραγωγής
• Τον κύριο Δηµήτρη Γιαννόπουλο, Γενικό 
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Οικονοµικό Διευθυντή
• Τον κύριο Κώστα Μουλακάκη, Γενικό Διευθυντή 
Marketing Combustible Cigarettes (παραδοσιακά 
προϊόντα καύσης, τσιγάρα κλπ.)
• Την κυρία Beatriz Banuelos, Επικεφαλής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Την κυρία Κωνσταντίνα Ψαρράκου, Γενική 
Διευθύντρια Marketing (Νέων Προϊόντων) & 
Digital
• Τον κύριο Γιώργο Τυρέλη, Γενικό Διευθυντή 
Consumer Experience
• Τον κύριο Στάθη Φασόλη, Γενικό Διευθυντή 
Πληροφορικής
• Toν κύριο Βαγγέλη Αντύπα, Γενικό Διευθυντή 
Στρατηγικής & Project Management

Steering Committee
Επιλεγµένα µέλη της Οµάδας Διοίκησης 
απαρτίζουν την Steering Committee (SC), η οποία 
ασχολείται µε θέµατα που αφορούν τη θέση και 
κυκλοφορία στην αγορά των νέων, µη καιόµενων 
προϊόντων νικοτίνης, ελέγχοντας την πρόοδο 
υλοποίησης διακριτών έργων (project based 
organization). 

Συνέρχεται κάθε εβδοµάδα, ενώ τα θέµατα τα 
καθορίζουν οι εισηγήσεις των υπευθύνων των 
έργων (project managers).
 

Commercial Steering Committee 
Οι διευθυντές των εµπορικών τµηµάτων, της 
νοµικής και της οικονοµικής υπηρεσίας και του 
τµήµατος πληροφορικής, απαρτίζουν το Commer-
cial Steering Committee, το οποίο συνέρχεται 
συνήθως σε εβδοµαδιαία βάση και απασχολείται 
µε ειδικά εµπορικά θέµατα, καθώς και µε τη 
πρόοδο έργων (projects) χαµηλότερου 
προϋπολογισµού. 

Sustainability Governance Team
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει Οµάδα 
Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας. 
Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα Sustainability Govern-
ance Team, αποτελείται από 7 µέλη:
• Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Marketing
• Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Μαρία Δηµοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & 
Βιωσιµότητας
• Σπύρο Θέµελη, Νοµικό Σύµβουλο
• Γιώργο Κωσταρέλη, Διευθυντή Βιωσιµότητας 
(εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)
• Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Διαχείρισης Ταλέντων Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών 
Υποθέσεων

Η οµάδα συναντιέται 1 φορά τον µήνα και όταν 
υπάρχει ειδική ανάγκη γίνονται έκτακτες 

συναντήσεις και συζητάει πάνω σε όλους τους 
πυλώνες και τα KPIs, µε στόχο να καταγράφεται η 
πρόοδος. Επιπλέον, η οµάδα δουλεύει και πίσω 
από τα µεγάλα στρατηγικά στοιχήµατα της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όσον αφορά στη βιωσιµότητα.

Sustainability Committee
Δυο φορές τον χρόνο η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας συναντιέται µε το 
Sustainability Committee που απαρτίζεται από τα 
µέλη του Governance Team και τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων τµηµάτων και παρουσιάζει τη 
συνολική πρόοδο, τα µεγάλα projects που είναι 
υπό υλοποίηση και αυτά που έρχονται στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα.

Το Sustainability Committee είναι υπεύθυνο για 
την έγκριση των projects, την ανατροφοδότηση, 
καθώς και την οριστικοποίηση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων.

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη 
για την εξωτερική & εσωτερική επικοινωνία και 
παρουσίαση της εταιρείας σε όλα τα ενδιαφερό- 
µενα µέρη, όπως, επίσης, και για την καθηµερινή 
διαχείριση θεµάτων βιωσιµότητας. 
 
Μέρος των αρµοδιοτήτων της οµάδας είναι η 
χάραξη της ενιαίας µηνυµατικής εταιρικής 
στρατηγικής και της επικοινωνιακής πολιτικής, η 
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Η δοµή της διακυβέρνησης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτελεί τη βάση στην οποία η εταιρεία µας 
λειτουργεί, διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση µε τα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα, αλλά και 
εξασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Διοικητικό Συµβούλιο 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διοικείται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 µέλη, τα 
οποία συνεδριάζουν περίπου 3 φορές τον µήνα, 
συζητώντας σηµαντικά θέµατα που αφορούν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, την τρέχουσα 
νοµοθεσία (που αφορά µεταξύ άλλων 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέµατα 
διακυβέρνησης), αλλά και την καταστατική 
λειτουργία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 

Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Stefan Bauer, εκπρόσωπο στο 
Διοικητικό Συµβούλιο της µητρικής PMI. 

Βάσει των πολιτικών και πρακτικών της µητρικής 
ΡΜΙ, ένα από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
πρέπει να εκπροσωπεί τη µητρική. Με εξαίρεση 
τον εκπρόσωπο της PMI, το σύνολο των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου αποτελούν εκτελεστικά 
στελέχη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Bάσει της πρακτικής της εταιρείας και της 
ελληνικής νοµοθεσίας, τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παραίτησης 
µέλους, δύναται να προταθεί νέο µέλος από τον 
Πρόεδρο της εταιρείας. Το µέλος αυτό εγκρίνεται 
από τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου και εν συνεχεία η εγκριτική απόφαση 
περί της αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου λόγω παραίτησης και η εκλογή του 
νέου µέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που κατέχουν 
πολυετή εµπειρία, θέσεις ευθύνης µέσω των 
οποίων συµµετέχουν στη στρατηγική κατεύθυνση 

της εταιρείας, και λαµβάνοντας υπόψιν τη γνώµη 
σηµαντικών και πολυπληθών οµάδων µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών.

Οµάδα Διοίκησης
Μια φορά την εβδοµάδα συνέρχεται η Οµάδα 
Διοίκησης για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 
της. 

Η Οµάδα Διοίκησης αποτελείται από 14 µέλη :

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 
Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Λεωνίδα Τόλη, Γενικό Διευθυντή 
Νοµικών Υπηρεσιών
• Την κυρία Λένα Πλαΐτη, Γενική Διευθύντρια 
Επικοινωνίας
• Τον κύριο Johan Bink, Γενικό Διευθυντή 
Παραγωγής
• Τον κύριο Δηµήτρη Γιαννόπουλο, Γενικό 
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Οικονοµικό Διευθυντή
• Τον κύριο Κώστα Μουλακάκη, Γενικό Διευθυντή 
Marketing Combustible Cigarettes (παραδοσιακά 
προϊόντα καύσης, τσιγάρα κλπ.)
• Την κυρία Beatriz Banuelos, Επικεφαλής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Την κυρία Κωνσταντίνα Ψαρράκου, Γενική 
Διευθύντρια Marketing (Νέων Προϊόντων) & 
Digital
• Τον κύριο Γιώργο Τυρέλη, Γενικό Διευθυντή 
Consumer Experience
• Τον κύριο Στάθη Φασόλη, Γενικό Διευθυντή 
Πληροφορικής
• Toν κύριο Βαγγέλη Αντύπα, Γενικό Διευθυντή 
Στρατηγικής & Project Management

Steering Committee
Επιλεγµένα µέλη της Οµάδας Διοίκησης 
απαρτίζουν την Steering Committee (SC), η οποία 
ασχολείται µε θέµατα που αφορούν τη θέση και 
κυκλοφορία στην αγορά των νέων, µη καιόµενων 
προϊόντων νικοτίνης, ελέγχοντας την πρόοδο 
υλοποίησης διακριτών έργων (project based 
organization). 

Συνέρχεται κάθε εβδοµάδα, ενώ τα θέµατα τα 
καθορίζουν οι εισηγήσεις των υπευθύνων των 
έργων (project managers).
 

Commercial Steering Committee 
Οι διευθυντές των εµπορικών τµηµάτων, της 
νοµικής και της οικονοµικής υπηρεσίας και του 
τµήµατος πληροφορικής, απαρτίζουν το Commer-
cial Steering Committee, το οποίο συνέρχεται 
συνήθως σε εβδοµαδιαία βάση και απασχολείται 
µε ειδικά εµπορικά θέµατα, καθώς και µε τη 
πρόοδο έργων (projects) χαµηλότερου 
προϋπολογισµού. 

Sustainability Governance Team
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει Οµάδα 
Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας. 
Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα Sustainability Govern-
ance Team, αποτελείται από 7 µέλη:
• Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Marketing
• Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Μαρία Δηµοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & 
Βιωσιµότητας
• Σπύρο Θέµελη, Νοµικό Σύµβουλο
• Γιώργο Κωσταρέλη, Διευθυντή Βιωσιµότητας 
(εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)
• Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Διαχείρισης Ταλέντων Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών 
Υποθέσεων

Η οµάδα συναντιέται 1 φορά τον µήνα και όταν 
υπάρχει ειδική ανάγκη γίνονται έκτακτες 

συναντήσεις και συζητάει πάνω σε όλους τους 
πυλώνες και τα KPIs, µε στόχο να καταγράφεται η 
πρόοδος. Επιπλέον, η οµάδα δουλεύει και πίσω 
από τα µεγάλα στρατηγικά στοιχήµατα της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όσον αφορά στη βιωσιµότητα.

Sustainability Committee
Δυο φορές τον χρόνο η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας συναντιέται µε το 
Sustainability Committee που απαρτίζεται από τα 
µέλη του Governance Team και τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων τµηµάτων και παρουσιάζει τη 
συνολική πρόοδο, τα µεγάλα projects που είναι 
υπό υλοποίηση και αυτά που έρχονται στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα.

Το Sustainability Committee είναι υπεύθυνο για 
την έγκριση των projects, την ανατροφοδότηση, 
καθώς και την οριστικοποίηση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων.

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη 
για την εξωτερική & εσωτερική επικοινωνία και 
παρουσίαση της εταιρείας σε όλα τα ενδιαφερό- 
µενα µέρη, όπως, επίσης, και για την καθηµερινή 
διαχείριση θεµάτων βιωσιµότητας. 
 
Μέρος των αρµοδιοτήτων της οµάδας είναι η 
χάραξη της ενιαίας µηνυµατικής εταιρικής 
στρατηγικής και της επικοινωνιακής πολιτικής, η 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιµά 
πως σήµερα υπάρχουν περίπου 1,1 
δισεκατοµµύρια χρήστες προϊόντων καπνού 
παγκόσµια. Παρά τη γενικότερη τάση µείωσης του 
καπνίσµατος, ο Π.Ο.Υ. προβλέπει πως αυτός ο 
αριθµός θα παραµείνει σχετικά σταθερός ως το 
2025 λαµβάνοντας υπόψη και τον ετήσιο ρυθµό 
αύξησης του πληθυσµού. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται η ίδια τάση µείωσης 
των ατόµων που χρησιµοποιούν κάποιο καπνικό 
προϊόν, µε τους χρήστες καιόµενων καπνικών 
προϊόντων να ανέρχονται στα 1,95 εκατοµµύρια, 
ενώ σε αυτούς προστίθενται οι χρήστες 
θερµαινόµενων προϊόντων καπνού και οι χρήστες 
ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν 
άτοµα που κάνουν παράλληλη χρήση κάποιων 
από τα παραπάνω προϊόντα. Έτσι, η συνολική 
αγορά των χρηστών νικοτίνης στην Ελλάδα, 
ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατοµµύρια 
ανθρώπους.  

Ρυθµιστικό και φορολογικό περιβάλλον
Στην αγορά της Ελλάδας κυκλοφορούν καιόµενα 
προϊόντα καπνού (τσιγάρα, στριφτά, πούρα, 
πουράκια) και µη καιόµενα προϊόντα καπνού 

αποτελεσµατική και ουσιαστική προβολή της 
εταιρείας στα γενικά και ειδικά κοινά, ο 
καθορισµός των KPIs, η διοργάνωση µίας σειράς 
πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στα KPIs και 
η συστηµατική παρακολούθηση της πορείας της 
εταιρείας, όσον αφορά τις απαιτήσεις ESG
(environmental = περιβάλλον, social = κοινωνία, 
governance = διακυβέρνηση). 
 
Επίσης, είναι υπεύθυνη και για την κατάρτιση της 
ετήσιας Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης, 
στην οποία συµµετέχουν και οι κάτοχοι των 
απαιτούµενων δεδοµένων και πληροφοριών από 
όλα τα τµήµατα της εταιρείας. 

Αποζηµιώσεις διοικητικού προσωπικού 
Το πρόγραµµα αποζηµιώσεων και παροχών της 
µητρικής µας εταιρείας υποστηρίζει τους 
επιχειρηµατικούς, οικονοµικούς και στρατηγικούς 
µας στόχους και στοχεύει:

• Να υποστηρίξει την ικανότητά µας να 
προσελκύουµε, να αναπτύσσουµε και να 
διατηρούµε ηγέτες παγκόσµιας κλάσης σε µια 
αµφιλεγόµενη βιοµηχανία
• Να ευθυγραµµίσει τα συµφέροντα των στελεχών 
και των µετόχων
• Να επιβραβεύσει την απόδοση των µελών της 
διοίκησής µας έναντι προκαθορισµένων στόχων 
• Να υποστηρίξει την µακροπρόθεσµη 
επιχειρηµατική ανάπτυξη, τα καλύτερα οικονοµικά 
αποτελέσµατα, τις προσπάθειες βιώσιµης 

ανάπτυξης και την ακεραιότητα. 
• Να προωθήσει την εσωτερική δικαιοσύνη και 
την πειθαρχία στην αξιολόγηση της απόδοσης
• Να ευθυγραµµίσει τα κίνητρα των στελεχών µε 
τους στόχους διαχείρισης κινδύνου

Αυτοί οι στόχοι παρέχουν το πλαίσιο για τις 
παροχές του διοικητικού µας προσωπικού, που 
αντανακλά και τη δέσµευσή µας να θέτουµε την 
βιωσιµότητα στον πυρήνα της εταιρικής µας 
στρατηγικής.

Οι τρεις συνιστώσες της συνολικής άµεσης 
αποζηµίωσης για τα στελέχη µας είναι ο βασικός 
µισθός, η ετήσια αποζηµίωση κινήτρων βάσει 
απόδοσης και η µακροπρόθεσµη συµµετοχή στο 
µετοχικό κεφάλαιο.

Μεριµνούµε ώστε να διατηρούµε τις αµοιβές 
ανάµεσα στο προσωπικό και την διοίκηση σε 
δίκαια επίπεδα, µε την αναλογία µεταξύ της 
αµοιβής του Διευθύνοντος Συµβούλου και της 
µέσης αµοιβής των εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να είναι 11,6, ενώ το µέσο 
ετήσιο ποσοστό αύξησης της συνολικής ετήσιας 
αµοιβής είναι 0,9%.

για την καταπολέµησή του. Σύµφωνα µε την 
πανευρωπαϊκή µελέτη της KPMG, το 2021 το 
παράνοµο εµπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα 
συνεχίζει να παραµένει σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ, 
κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση 
µετά τη Γαλλία. Είναι ένα θέµα το οποίο µας 
αφορά όλους. Για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου απαιτείται συνεργασία 
µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, 
αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από το 
2012, έχουµε επενδύσει περισσότερα από 6 
εκατοµµύρια ευρώ σε πρωτοβουλίες για την 
καταπολέµησή του.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο 2020, η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη προχώρησαν σε υπογραφή 
Μνηµονίου µε στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού.
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Η δοµή της διακυβέρνησης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτελεί τη βάση στην οποία η εταιρεία µας 
λειτουργεί, διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση µε τα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα, αλλά και 
εξασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Διοικητικό Συµβούλιο 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διοικείται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 µέλη, τα 
οποία συνεδριάζουν περίπου 3 φορές τον µήνα, 
συζητώντας σηµαντικά θέµατα που αφορούν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, την τρέχουσα 
νοµοθεσία (που αφορά µεταξύ άλλων 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέµατα 
διακυβέρνησης), αλλά και την καταστατική 
λειτουργία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 

Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Stefan Bauer, εκπρόσωπο στο 
Διοικητικό Συµβούλιο της µητρικής PMI. 

Βάσει των πολιτικών και πρακτικών της µητρικής 
ΡΜΙ, ένα από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
πρέπει να εκπροσωπεί τη µητρική. Με εξαίρεση 
τον εκπρόσωπο της PMI, το σύνολο των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου αποτελούν εκτελεστικά 
στελέχη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Bάσει της πρακτικής της εταιρείας και της 
ελληνικής νοµοθεσίας, τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παραίτησης 
µέλους, δύναται να προταθεί νέο µέλος από τον 
Πρόεδρο της εταιρείας. Το µέλος αυτό εγκρίνεται 
από τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου και εν συνεχεία η εγκριτική απόφαση 
περί της αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου λόγω παραίτησης και η εκλογή του 
νέου µέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που κατέχουν 
πολυετή εµπειρία, θέσεις ευθύνης µέσω των 
οποίων συµµετέχουν στη στρατηγική κατεύθυνση 

της εταιρείας, και λαµβάνοντας υπόψιν τη γνώµη 
σηµαντικών και πολυπληθών οµάδων µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών.

Οµάδα Διοίκησης
Μια φορά την εβδοµάδα συνέρχεται η Οµάδα 
Διοίκησης για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 
της. 

Η Οµάδα Διοίκησης αποτελείται από 14 µέλη :

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 
Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Λεωνίδα Τόλη, Γενικό Διευθυντή 
Νοµικών Υπηρεσιών
• Την κυρία Λένα Πλαΐτη, Γενική Διευθύντρια 
Επικοινωνίας
• Τον κύριο Johan Bink, Γενικό Διευθυντή 
Παραγωγής
• Τον κύριο Δηµήτρη Γιαννόπουλο, Γενικό 

5.3 Ρυθμιστικό και
φορολογικό περιβάλλον
GRI 207-1
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Οικονοµικό Διευθυντή
• Τον κύριο Κώστα Μουλακάκη, Γενικό Διευθυντή 
Marketing Combustible Cigarettes (παραδοσιακά 
προϊόντα καύσης, τσιγάρα κλπ.)
• Την κυρία Beatriz Banuelos, Επικεφαλής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Την κυρία Κωνσταντίνα Ψαρράκου, Γενική 
Διευθύντρια Marketing (Νέων Προϊόντων) & 
Digital
• Τον κύριο Γιώργο Τυρέλη, Γενικό Διευθυντή 
Consumer Experience
• Τον κύριο Στάθη Φασόλη, Γενικό Διευθυντή 
Πληροφορικής
• Toν κύριο Βαγγέλη Αντύπα, Γενικό Διευθυντή 
Στρατηγικής & Project Management

Steering Committee
Επιλεγµένα µέλη της Οµάδας Διοίκησης 
απαρτίζουν την Steering Committee (SC), η οποία 
ασχολείται µε θέµατα που αφορούν τη θέση και 
κυκλοφορία στην αγορά των νέων, µη καιόµενων 
προϊόντων νικοτίνης, ελέγχοντας την πρόοδο 
υλοποίησης διακριτών έργων (project based 
organization). 

Συνέρχεται κάθε εβδοµάδα, ενώ τα θέµατα τα 
καθορίζουν οι εισηγήσεις των υπευθύνων των 
έργων (project managers).
 

Commercial Steering Committee 
Οι διευθυντές των εµπορικών τµηµάτων, της 
νοµικής και της οικονοµικής υπηρεσίας και του 
τµήµατος πληροφορικής, απαρτίζουν το Commer-
cial Steering Committee, το οποίο συνέρχεται 
συνήθως σε εβδοµαδιαία βάση και απασχολείται 
µε ειδικά εµπορικά θέµατα, καθώς και µε τη 
πρόοδο έργων (projects) χαµηλότερου 
προϋπολογισµού. 

Sustainability Governance Team
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει Οµάδα 
Διακυβέρνησης για θέµατα βιωσιµότητας. 
Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα Sustainability Govern-
ance Team, αποτελείται από 7 µέλη:
• Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Marketing
• Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Μαρία Δηµοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & 
Βιωσιµότητας
• Σπύρο Θέµελη, Νοµικό Σύµβουλο
• Γιώργο Κωσταρέλη, Διευθυντή Βιωσιµότητας 
(εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)
• Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια 
Διαχείρισης Ταλέντων Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών 
Υποθέσεων

Η οµάδα συναντιέται 1 φορά τον µήνα και όταν 
υπάρχει ειδική ανάγκη γίνονται έκτακτες 

συναντήσεις και συζητάει πάνω σε όλους τους 
πυλώνες και τα KPIs, µε στόχο να καταγράφεται η 
πρόοδος. Επιπλέον, η οµάδα δουλεύει και πίσω 
από τα µεγάλα στρατηγικά στοιχήµατα της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όσον αφορά στη βιωσιµότητα.

Sustainability Committee
Δυο φορές τον χρόνο η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας συναντιέται µε το 
Sustainability Committee που απαρτίζεται από τα 
µέλη του Governance Team και τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων τµηµάτων και παρουσιάζει τη 
συνολική πρόοδο, τα µεγάλα projects που είναι 
υπό υλοποίηση και αυτά που έρχονται στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα.

Το Sustainability Committee είναι υπεύθυνο για 
την έγκριση των projects, την ανατροφοδότηση, 
καθώς και την οριστικοποίηση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων.

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη 
για την εξωτερική & εσωτερική επικοινωνία και 
παρουσίαση της εταιρείας σε όλα τα ενδιαφερό- 
µενα µέρη, όπως, επίσης, και για την καθηµερινή 
διαχείριση θεµάτων βιωσιµότητας. 
 
Μέρος των αρµοδιοτήτων της οµάδας είναι η 
χάραξη της ενιαίας µηνυµατικής εταιρικής 
στρατηγικής και της επικοινωνιακής πολιτικής, η 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιµά 
πως σήµερα υπάρχουν περίπου 1,1 
δισεκατοµµύρια χρήστες προϊόντων καπνού 
παγκόσµια. Παρά τη γενικότερη τάση µείωσης του 
καπνίσµατος, ο Π.Ο.Υ. προβλέπει πως αυτός ο 
αριθµός θα παραµείνει σχετικά σταθερός ως το 
2025 λαµβάνοντας υπόψη και τον ετήσιο ρυθµό 
αύξησης του πληθυσµού. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται η ίδια τάση µείωσης 
των ατόµων που χρησιµοποιούν κάποιο καπνικό 
προϊόν, µε τους χρήστες καιόµενων καπνικών 
προϊόντων να ανέρχονται στα 1,95 εκατοµµύρια, 
ενώ σε αυτούς προστίθενται οι χρήστες 
θερµαινόµενων προϊόντων καπνού και οι χρήστες 
ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν 
άτοµα που κάνουν παράλληλη χρήση κάποιων 
από τα παραπάνω προϊόντα. Έτσι, η συνολική 
αγορά των χρηστών νικοτίνης στην Ελλάδα, 
ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατοµµύρια 
ανθρώπους.  

Ρυθµιστικό και φορολογικό περιβάλλον
Στην αγορά της Ελλάδας κυκλοφορούν καιόµενα 
προϊόντα καπνού (τσιγάρα, στριφτά, πούρα, 
πουράκια) και µη καιόµενα προϊόντα καπνού 

για την καταπολέµησή του. Σύµφωνα µε την 
πανευρωπαϊκή µελέτη της KPMG, το 2021 το 
παράνοµο εµπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα 
συνεχίζει να παραµένει σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ, 
κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση 
µετά τη Γαλλία. Είναι ένα θέµα το οποίο µας 
αφορά όλους. Για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου απαιτείται συνεργασία 
µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, 
αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από το 
2012, έχουµε επενδύσει περισσότερα από 6 
εκατοµµύρια ευρώ σε πρωτοβουλίες για την 
καταπολέµησή του.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο 2020, η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη προχώρησαν σε υπογραφή 
Μνηµονίου µε στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού.

(θερµαινόµενα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά 
τσιγάρα µε ή χωρίς νικοτίνη). Οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται µε το κάπνισµα έχουν οδηγήσει τις 
χώρες – µεταξύ αυτών και την Ελλάδα – σε 
αυστηρή ρύθµιση των προϊόντων καπνού, που 
βασίζεται: α) Στη σύµβαση-πλαίσιο του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο 
του καπνού, β) στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 40/2014 
που ρυθµίζει την κατασκευή, την παρουσίαση και 
την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων.

Επιπλέον, στην Ελλάδα βρίσκεται σε ισχύ από το 
2019 το εθνικό σχέδιο δράσης κατά του 
καπνίσµατος που στηρίζεται σε τέσσερις 
πυλώνες:
1) Πρόληψη και προαγωγή της υγείας, ώστε να 
αποτραπεί η έναρξη του καπνίσµατος,
2) Αντικαπνιστικός νόµος, προστασία δηλαδή 
των µη καπνιστών από τη βλαβερή συνήθεια των 
καπνιστών. Όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα καπνού 
υπόκεινται στις ρυθµίσεις του αντικαπνιστικού 
νόµου,
3) Διακοπή καπνίσµατος,
4) Έλεγχος και ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν 
τα νέα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα, µε έµφαση στην ενδεχόµενη µείωση της 
βλάβης που αυτά µπορεί να επιφέρουν στην υγεία 
των καπνιστών, σε σχέση µε τα συµβατικά, 
καιόµενα τσιγάρα. 

Με ισχύ την 1/8/2020, υλοποιήθηκε ο τέταρτος 

πυλώνας του εθνικού σχεδίου δράσης κατά του 
καπνίσµατος. Ειδικότερα, µε το ν. 4715/2020 
απαγορεύεται η επικοινωνία ισχυρισµών µε 
εξαίρεση των επιστηµονικά τεκµηριωµένων, 
σύµφωνα µε τους οποίους η χρήση νέων 
προϊόντων καπνού, νικοτινούχων, µη ηλεκτρονικών 
τσιγάρων και λοιπών νικοτινούχων προϊόντων 
εµφανίζει σηµαντικά µειωµένο κίνδυνο για την 
υγεία, µείωση στις εκποµπές τοξικών ουσιών ή 
µειωµένη τοξικότητα σε σχέση µε το συµβατικό 
τσιγάρο. Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία αυτή 
θα συνοδεύεται από εµφανή και ευανάγνωστη 
προειδοποίηση ότι η χρήση του νέου προϊόντος 
καπνού ή του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή άλλου 
νικοτινούχου προϊόντος δεν είναι ασφαλής.

Αντίστοιχα, η φορολογία των καπνικών προϊόντων 
στη χώρα µας ρυθµίζεται από τον Εθνικό Τελωνειακό 
Κώδικα 2960/2001, σε συµµόρφωση προς την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 64/2011. Αξίζει να επισηµανθεί 
ότι τα µη καιόµενα προϊόντα νικοτίνης ρυθµίζονται 
µόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν συµπεριλαµβά- 
νονται - προς το παρόν - στην σχετική Ευρωπαϊκή 
Οδηγία. Τέλος, η Ελλάδα είναι µια από τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις υψηλότερες 
φορολογικές επιβαρύνσεις για τα καπνικά 
προϊόντα, παρά το γεγονός ότι η τελευταία αύξηση 
συντελεστών έγινε το 2017.    

Λόγω του παγκόσµιου φαινοµένου του παράνοµου 
εµπορίου προϊόντων καπνού, είναι στρατηγική 
προτεραιότητα της εταιρείας η ανάληψη δράσεων 

S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης
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Η δοµή της διακυβέρνησης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
αποτελεί τη βάση στην οποία η εταιρεία µας 
λειτουργεί, διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση µε τα 
υψηλότερα ηθικά πρότυπα, αλλά και 
εξασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Διοικητικό Συµβούλιο 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διοικείται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 µέλη, τα 
οποία συνεδριάζουν περίπου 3 φορές τον µήνα, 
συζητώντας σηµαντικά θέµατα που αφορούν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, την τρέχουσα 
νοµοθεσία (που αφορά µεταξύ άλλων 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέµατα 
διακυβέρνησης), αλλά και την καταστατική 
λειτουργία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 

Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Stefan Bauer, εκπρόσωπο στο 
Διοικητικό Συµβούλιο της µητρικής PMI. 

Βάσει των πολιτικών και πρακτικών της µητρικής 
ΡΜΙ, ένα από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
πρέπει να εκπροσωπεί τη µητρική. Με εξαίρεση 
τον εκπρόσωπο της PMI, το σύνολο των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου αποτελούν εκτελεστικά 
στελέχη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Bάσει της πρακτικής της εταιρείας και της 
ελληνικής νοµοθεσίας, τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παραίτησης 
µέλους, δύναται να προταθεί νέο µέλος από τον 
Πρόεδρο της εταιρείας. Το µέλος αυτό εγκρίνεται 
από τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου και εν συνεχεία η εγκριτική απόφαση 
περί της αντικατάστασης µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου λόγω παραίτησης και η εκλογή του 
νέου µέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που κατέχουν 
πολυετή εµπειρία, θέσεις ευθύνης µέσω των 
οποίων συµµετέχουν στη στρατηγική κατεύθυνση 

της εταιρείας, και λαµβάνοντας υπόψιν τη γνώµη 
σηµαντικών και πολυπληθών οµάδων µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών.

Οµάδα Διοίκησης
Μια φορά την εβδοµάδα συνέρχεται η Οµάδα 
Διοίκησης για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 
της. 

Η Οµάδα Διοίκησης αποτελείται από 14 µέλη :

• Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Τον κύριο Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 
νόµιµο εκπρόσωπό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
• Την κυρία Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπων & Κουλτούρας
• Τον κύριο Θέµη Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή 
Εµπορικών Λειτουργιών
• Τον κύριο Λεωνίδα Τόλη, Γενικό Διευθυντή 
Νοµικών Υπηρεσιών
• Την κυρία Λένα Πλαΐτη, Γενική Διευθύντρια 
Επικοινωνίας
• Τον κύριο Johan Bink, Γενικό Διευθυντή 
Παραγωγής
• Τον κύριο Δηµήτρη Γιαννόπουλο, Γενικό 
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5.4 Υποδειγματική
λειτουργία 
GRI 2-15, GRI 2-24, GRI 2-26, GRI 2-27,
GRI 3-3, GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 206-1

Ουσιαστικό θέμα ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δραστηριοποιούµαστε 
ηθικά και µε ακεραιότητα. Ορίζουµε ξεκάθαρα 
τις προσδοκίες δεοντολογίας και συµµόρφωσης 
που έχουµε για τους εργαζόµενους και τα τρίτα 
µέρη µε τα οποία συνεργαζόµαστε και 
υποστηρίζουµε αυτές τις προσδοκίες µε 
συστήµατα ορθής διακυβέρνησης και 
διαχείρισης για να βεβαιωθούµε ότι θα είµαστε 
αποτελεσµατικοί.
 
Η διαχείριση της ηθικής είναι αναπόσπαστο µέρος 
κάθε επιτυχηµένου επιχειρηµατικού µοντέλου 
λειτουργίας και σηµαντικές αποφάσεις που 
επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα µιας 
εταιρείας συχνά περιλαµβάνουν ερωτήσεις 

σχετικά µε την ηθική. Όλοι εξαρτόµαστε από 
συστήµατα που εφαρµόζουν τους νόµους δίκαια 
και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Χωρίς νόµους, είναι δύσκολο για τις εταιρείες να 
λειτουργήσουν µε επιτυχία.

Ζητήµατα όπως η διαφθορά, ο αθέµιτος 
ανταγωνισµός και οι µη ασφαλείς χώροι εργασίας 
υπονοµεύουν την κοινωνική ευηµερία. Ωστόσο, 
ενώ η τήρηση των κανόνων είναι κρίσιµη, 
ορισµένες φορές δεν επαρκεί. Είναι δυνατό 
κάποιος να συµπεριφέρεται ανήθικα παρότι 
συµµορφώνεται µε τον νόµο ή άλλους κανόνες.

Η καλή ηθική κρίση µάς βοηθά στην 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να προφυλαχθούµε από τέτοιες 
αποτυχίες και να οικοδοµήσουµε µια συνεχόµενα 
υπεύθυνη και διαφανή επιχειρηµατική λειτουργία.

Το αρµόδιο τµήµα Συµµόρφωσης και 
Δεοντολογίας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εφαρµόζει το 
πρόγραµµα Compliance & Integrity για να 
διασφαλίσει την ακεραιότητα του συνόλου των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Η ορθή δεοντολογική κρίση απαιτεί ειλικρίνεια, 
σεβασµό και αίσθηµα δικαίου. Αυτές οι κοινές 
δεοντολογικές αξίες αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος του επιχειρηµατικού µοντέλου στην 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Οδηγός για την Επιτυχία 
µας (Guidebook for Success),     εφεξής ο 
“Οδηγός µας”, ο οποίος αποτελεί τον κώδικα 
δεοντολογίας µας και περιέχει πολιτικές και 
πρακτικές που, µε πυρήνα τις αξίες µας, µας 
ενώνουν και µας καθοδηγούν.

Ειλικρίνεια
Όλα καταλήγουν στην αξιοπιστία: µπορούν, και 
πρέπει, οι άνθρωποι εντός και εκτός της εταιρείας 
να µας πιστεύουν; Κάνουµε πράξη όσα λέµε; Είναι 
αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να συνεργάζεται, 
να συµβουλεύεται ή να αγοράζει προϊόντα από 
κάποιον που διαστρεβλώνει τα δεδοµένα ή 
προσπαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο να 
παραπλανήσει. Ενεργούµε µε αυτοπεποίθηση γιατί 
δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε.

Σεβασµός
Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασµό, όπως και όλες 
οι ιδέες. Ο σεβασµός έχει να κάνει µε την 
αξιοπρέπεια, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και 
τη συµπόνια. Οι διαφωνίες, η αµφισβήτηση, ακόµα 
και οι διαξιφισµοί συµβάλλουν στην πρόοδο όταν 
συνδυάζονται µε σεβασµό, διαφορετικά οδηγούν 
στην καταστροφή.

Αίσθηµα δικαίου
Κάτι που είναι δίκαιο για κάποιον µπορεί να µην 
είναι δίκαιο για κάποιον άλλο. Το να λειτουργούµε 

µε αίσθηµα δικαίου σηµαίνει ότι λαµβάνουµε υπόψη 
όλους όσους εµπλέκονται σε ή επηρεάζονται από 
µια απόφαση. Το να λειτουργούµε µε αίσθηµα 
δικαίου προϋποθέτει ότι λαµβάνουµε υπόψη τις 
περιστάσεις που αντιµετωπίζει κάθε άνθρωπος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, το να λειτουργούµε µε 
αίσθηµα δικαίου απαιτεί πολλή σκέψη και πολλή 
προσπάθεια. Και θα υπάρχει αβεβαιότητα. Η άνιση 
εφαρµογή κανόνων είναι άδικη, καθώς εξαιρεί 
ανθρώπους ή τις ιδέες τους λόγω του φύλου, της 
εθνικότητας, της θρησκείας, των σεξουαλικών 
προτιµήσεων ή άλλων παρόµοιων παραγόντων.

Εφαρµόζοντας τον Οδηγό Επιτυχίας µαζί µε τις 
υποστηρικτικές αρχές και πρακτικές του, ο οποίος 
αφορά τους κώδικες συµπεριφοράς της PMI, 
θέτουµε σαφή πρότυπα και προσδοκίες για όλους 
τους υπαλλήλους και τα στελέχη της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Στο έγγραφο αυτό, περιλαµβάνονται και οι βασικοί 
τοµείς κινδύνου καθώς και οι κατευθύνσεις και 
δεσµεύσεις της εταιρείας:  
• καταπολέµηση της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς
• αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές
• σύγκρουση συµφερόντων, δώρα και ψυχαγωγία
• προστασία πληροφοριών ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας δεδοµένων
• υπεύθυνο µάρκετινγκ και πωλήσεις

• επιστηµονική ακεραιότητα
• ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας
• ακεραιότητα στο χώρο εργασίας

Δωροδοκία και διαφθορά
Υπάρχει ειδική πολιτική που ρυθµίζει µε ένα 
αυστηρό πλαίσιο τις οποιεσδήποτε επαφές µε 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και συνεργάτες. Η 
διαφθορά µε κύρια έκφανσή της τη δωροδοκία, 
υπονοµεύει το κράτος δικαίου και υποσκάπτει την 
κοινωνική ευηµερία. Οποιοδήποτε τρίτο µέρος 
αλληλεπιδρά µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους εκ 
µέρους µας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες µε εµάς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς 
αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου βιώσιµης 
ανάπτυξης της επιχείρησής µας. Η αποτελεσµατική 
εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού καθώς και 
τρίτων συνεργατών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
του προγράµµατός µας για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και την υλοποίηση της σχετικής 
δέσµευσής µας.

Η στρατηγική µας: 
• Πρόβλεψη πιθανών κινδύνων διαφθοράς και 
ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών σχεδίων 
συµµόρφωσης.
• Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και εργαλείων 
στους διευθυντές και εργαζόµενους ώστε να 
κατανοήσουν τους κινδύνους της αγοράς µας και 
να συµµορφωθούν µε την πολιτική. H εκπαίδευση 

ανανεώνεται κάθε 2-3 χρόνια και επίσης 
παρέχεται άµεσα στους νεοπροσλαµβανόµενους 
και τους νέους συνεργάτες.
• Πρόληψη και αντιµετώπιση της πιθανής 
διαφθοράς µε την ξεκάθαρη και συνεπή 
επικοινωνία των αρχών µας µέσα από τον Οδηγό 
µας για την επιτυχία και µε την παροχή πρακτικής, 
διαδραστικής και αποτελεσµατικής εκπαίδευσης.

Συγκρούσεις συµφερόντων - Δώρα και 
ψυχαγωγία
Η πολιτική µας όσον αφορά τη σύγκρουση 
συµφερόντων προωθεί τη λήψη δίκαιων 
αποφάσεων, καθώς απαιτεί την κοινοποίηση, τον 
έλεγχο και τον πιθανό περιορισµό των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων που 
ίσως επηρεάσουν την επαγγελµατική µας 
αµεροληψία. Παροµοίως, οι κανόνες µας που 
αφορούν τα δώρα και την ψυχαγωγία 
απαγορεύουν την αποδοχή ή την προσφορά 
οποιουδήποτε αντικειµένου θα µπορούσε να 
επηρεάσει την επαγγελµατική µας κρίση. Η 
διαδικασία κοινοποίησης περιπτώσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων είναι απλή, 
εµπιστευτική και δίκαιη. Η εταιρεία παρέχει στους 
εργαζόµενους απλά εργαλεία για την κοινοποίηση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων.

Προστασία πληροφορίων
Προστατεύουµε πληροφορίες για εµπορικούς, 

νοµικούς και δεοντολογικούς λόγους, δεν 
αποκρύπτουµε πληροφορίες, ακόµα κι αν δεν είναι 
καθόλου κολακευτικές, εάν το κοινό οφείλει να τις 
γνωρίζει. Σεβόµαστε την εµπιστευτικότητα και τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και 
τους ανθρώπους που σχετίζονται µε τα δεδοµένα 
που συλλέγουµε και ακολουθούµε τους βασικούς 
κανόνες προστασίας του απορρήτου.

Speak up
Προωθούµε τη συνεργασία, ζητάµε βοήθεια όταν 
τη χρειαζόµαστε και µιλάµε για πράγµατα που δεν 
φαίνονται ορθά. Ερευνούµε τις αναφορές που 
αφορούν υποψίες παραπτωµάτων, παραβιάσεις 
του κώδικα δεοντολογίας, των πολιτικών και της 
νοµοθεσίας µας. Τα πρότυπα έρευνας της PMI 
διέπουν κάθε έρευνα του τµήµατος Δεοντολογίας 
και Συµµόρφωσης, ενώ εφαρµόζουµε πρόγραµµα 
διασφάλισης ποιότητας µετά την έρευνα για να 
διασφαλίζουµε ότι η διαδικασία παραµένει δίκαιη, 
αµερόληπτη και µε σεβασµό στις αρχές µας. Είναι 
επίσης διαθέσιµη µια γραµµή βοήθειας για θέµατα 
συµµόρφωσης, την οποία διαχειρίζεται τρίτο µέρος 
και η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά µέρες 
την εβδοµάδα, σε όλες τις γλώσσες που 
χρησιµοποιούνται στην PMI. 
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https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/our_company/code-of-conduct/english_code_of_conduct_external_online_180116.pdf?sfvrsn=f5c386b5_8
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Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Οδηγός για την Επιτυχία 
µας (Guidebook for Success),     εφεξής ο 
“Οδηγός µας”, ο οποίος αποτελεί τον κώδικα 
δεοντολογίας µας και περιέχει πολιτικές και 
πρακτικές που, µε πυρήνα τις αξίες µας, µας 
ενώνουν και µας καθοδηγούν.

Ειλικρίνεια
Όλα καταλήγουν στην αξιοπιστία: µπορούν, και 
πρέπει, οι άνθρωποι εντός και εκτός της εταιρείας 
να µας πιστεύουν; Κάνουµε πράξη όσα λέµε; Είναι 
αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να συνεργάζεται, 
να συµβουλεύεται ή να αγοράζει προϊόντα από 
κάποιον που διαστρεβλώνει τα δεδοµένα ή 
προσπαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο να 
παραπλανήσει. Ενεργούµε µε αυτοπεποίθηση γιατί 
δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε.

Σεβασµός
Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασµό, όπως και όλες 
οι ιδέες. Ο σεβασµός έχει να κάνει µε την 
αξιοπρέπεια, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και 
τη συµπόνια. Οι διαφωνίες, η αµφισβήτηση, ακόµα 
και οι διαξιφισµοί συµβάλλουν στην πρόοδο όταν 
συνδυάζονται µε σεβασµό, διαφορετικά οδηγούν 
στην καταστροφή.

Αίσθηµα δικαίου
Κάτι που είναι δίκαιο για κάποιον µπορεί να µην 
είναι δίκαιο για κάποιον άλλο. Το να λειτουργούµε 

µε αίσθηµα δικαίου σηµαίνει ότι λαµβάνουµε υπόψη 
όλους όσους εµπλέκονται σε ή επηρεάζονται από 
µια απόφαση. Το να λειτουργούµε µε αίσθηµα 
δικαίου προϋποθέτει ότι λαµβάνουµε υπόψη τις 
περιστάσεις που αντιµετωπίζει κάθε άνθρωπος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, το να λειτουργούµε µε 
αίσθηµα δικαίου απαιτεί πολλή σκέψη και πολλή 
προσπάθεια. Και θα υπάρχει αβεβαιότητα. Η άνιση 
εφαρµογή κανόνων είναι άδικη, καθώς εξαιρεί 
ανθρώπους ή τις ιδέες τους λόγω του φύλου, της 
εθνικότητας, της θρησκείας, των σεξουαλικών 
προτιµήσεων ή άλλων παρόµοιων παραγόντων.

Εφαρµόζοντας τον Οδηγό Επιτυχίας µαζί µε τις 
υποστηρικτικές αρχές και πρακτικές του, ο οποίος 
αφορά τους κώδικες συµπεριφοράς της PMI, 
θέτουµε σαφή πρότυπα και προσδοκίες για όλους 
τους υπαλλήλους και τα στελέχη της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Στο έγγραφο αυτό, περιλαµβάνονται και οι βασικοί 
τοµείς κινδύνου καθώς και οι κατευθύνσεις και 
δεσµεύσεις της εταιρείας:  
• καταπολέµηση της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς
• αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές
• σύγκρουση συµφερόντων, δώρα και ψυχαγωγία
• προστασία πληροφοριών ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας δεδοµένων
• υπεύθυνο µάρκετινγκ και πωλήσεις

• επιστηµονική ακεραιότητα
• ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας
• ακεραιότητα στο χώρο εργασίας

Δωροδοκία και διαφθορά
Υπάρχει ειδική πολιτική που ρυθµίζει µε ένα 
αυστηρό πλαίσιο τις οποιεσδήποτε επαφές µε 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και συνεργάτες. Η 
διαφθορά µε κύρια έκφανσή της τη δωροδοκία, 
υπονοµεύει το κράτος δικαίου και υποσκάπτει την 
κοινωνική ευηµερία. Οποιοδήποτε τρίτο µέρος 
αλληλεπιδρά µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους εκ 
µέρους µας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες µε εµάς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς 
αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου βιώσιµης 
ανάπτυξης της επιχείρησής µας. Η αποτελεσµατική 
εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού καθώς και 
τρίτων συνεργατών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
του προγράµµατός µας για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και την υλοποίηση της σχετικής 
δέσµευσής µας.

Η στρατηγική µας: 
• Πρόβλεψη πιθανών κινδύνων διαφθοράς και 
ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών σχεδίων 
συµµόρφωσης.
• Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και εργαλείων 
στους διευθυντές και εργαζόµενους ώστε να 
κατανοήσουν τους κινδύνους της αγοράς µας και 
να συµµορφωθούν µε την πολιτική. H εκπαίδευση 

ανανεώνεται κάθε 2-3 χρόνια και επίσης 
παρέχεται άµεσα στους νεοπροσλαµβανόµενους 
και τους νέους συνεργάτες.
• Πρόληψη και αντιµετώπιση της πιθανής 
διαφθοράς µε την ξεκάθαρη και συνεπή 
επικοινωνία των αρχών µας µέσα από τον Οδηγό 
µας για την επιτυχία και µε την παροχή πρακτικής, 
διαδραστικής και αποτελεσµατικής εκπαίδευσης.

Συγκρούσεις συµφερόντων - Δώρα και 
ψυχαγωγία
Η πολιτική µας όσον αφορά τη σύγκρουση 
συµφερόντων προωθεί τη λήψη δίκαιων 
αποφάσεων, καθώς απαιτεί την κοινοποίηση, τον 
έλεγχο και τον πιθανό περιορισµό των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων που 
ίσως επηρεάσουν την επαγγελµατική µας 
αµεροληψία. Παροµοίως, οι κανόνες µας που 
αφορούν τα δώρα και την ψυχαγωγία 
απαγορεύουν την αποδοχή ή την προσφορά 
οποιουδήποτε αντικειµένου θα µπορούσε να 
επηρεάσει την επαγγελµατική µας κρίση. Η 
διαδικασία κοινοποίησης περιπτώσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων είναι απλή, 
εµπιστευτική και δίκαιη. Η εταιρεία παρέχει στους 
εργαζόµενους απλά εργαλεία για την κοινοποίηση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων.

Προστασία πληροφορίων
Προστατεύουµε πληροφορίες για εµπορικούς, 

νοµικούς και δεοντολογικούς λόγους, δεν 
αποκρύπτουµε πληροφορίες, ακόµα κι αν δεν είναι 
καθόλου κολακευτικές, εάν το κοινό οφείλει να τις 
γνωρίζει. Σεβόµαστε την εµπιστευτικότητα και τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και 
τους ανθρώπους που σχετίζονται µε τα δεδοµένα 
που συλλέγουµε και ακολουθούµε τους βασικούς 
κανόνες προστασίας του απορρήτου.

Speak up
Προωθούµε τη συνεργασία, ζητάµε βοήθεια όταν 
τη χρειαζόµαστε και µιλάµε για πράγµατα που δεν 
φαίνονται ορθά. Ερευνούµε τις αναφορές που 
αφορούν υποψίες παραπτωµάτων, παραβιάσεις 
του κώδικα δεοντολογίας, των πολιτικών και της 
νοµοθεσίας µας. Τα πρότυπα έρευνας της PMI 
διέπουν κάθε έρευνα του τµήµατος Δεοντολογίας 
και Συµµόρφωσης, ενώ εφαρµόζουµε πρόγραµµα 
διασφάλισης ποιότητας µετά την έρευνα για να 
διασφαλίζουµε ότι η διαδικασία παραµένει δίκαιη, 
αµερόληπτη και µε σεβασµό στις αρχές µας. Είναι 
επίσης διαθέσιµη µια γραµµή βοήθειας για θέµατα 
συµµόρφωσης, την οποία διαχειρίζεται τρίτο µέρος 
και η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά µέρες 
την εβδοµάδα, σε όλες τις γλώσσες που 
χρησιµοποιούνται στην PMI. 
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Εκπαίδευση σε θέματα
συμμόρφωσης και δεοντολογίας

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Οδηγός για την Επιτυχία 
µας (Guidebook for Success),     εφεξής ο 
“Οδηγός µας”, ο οποίος αποτελεί τον κώδικα 
δεοντολογίας µας και περιέχει πολιτικές και 
πρακτικές που, µε πυρήνα τις αξίες µας, µας 
ενώνουν και µας καθοδηγούν.

Ειλικρίνεια
Όλα καταλήγουν στην αξιοπιστία: µπορούν, και 
πρέπει, οι άνθρωποι εντός και εκτός της εταιρείας 
να µας πιστεύουν; Κάνουµε πράξη όσα λέµε; Είναι 
αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να συνεργάζεται, 
να συµβουλεύεται ή να αγοράζει προϊόντα από 
κάποιον που διαστρεβλώνει τα δεδοµένα ή 
προσπαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο να 
παραπλανήσει. Ενεργούµε µε αυτοπεποίθηση γιατί 
δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε.

Σεβασµός
Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασµό, όπως και όλες 
οι ιδέες. Ο σεβασµός έχει να κάνει µε την 
αξιοπρέπεια, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και 
τη συµπόνια. Οι διαφωνίες, η αµφισβήτηση, ακόµα 
και οι διαξιφισµοί συµβάλλουν στην πρόοδο όταν 
συνδυάζονται µε σεβασµό, διαφορετικά οδηγούν 
στην καταστροφή.

Αίσθηµα δικαίου
Κάτι που είναι δίκαιο για κάποιον µπορεί να µην 
είναι δίκαιο για κάποιον άλλο. Το να λειτουργούµε 

µε αίσθηµα δικαίου σηµαίνει ότι λαµβάνουµε υπόψη 
όλους όσους εµπλέκονται σε ή επηρεάζονται από 
µια απόφαση. Το να λειτουργούµε µε αίσθηµα 
δικαίου προϋποθέτει ότι λαµβάνουµε υπόψη τις 
περιστάσεις που αντιµετωπίζει κάθε άνθρωπος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, το να λειτουργούµε µε 
αίσθηµα δικαίου απαιτεί πολλή σκέψη και πολλή 
προσπάθεια. Και θα υπάρχει αβεβαιότητα. Η άνιση 
εφαρµογή κανόνων είναι άδικη, καθώς εξαιρεί 
ανθρώπους ή τις ιδέες τους λόγω του φύλου, της 
εθνικότητας, της θρησκείας, των σεξουαλικών 
προτιµήσεων ή άλλων παρόµοιων παραγόντων.

Εφαρµόζοντας τον Οδηγό Επιτυχίας µαζί µε τις 
υποστηρικτικές αρχές και πρακτικές του, ο οποίος 
αφορά τους κώδικες συµπεριφοράς της PMI, 
θέτουµε σαφή πρότυπα και προσδοκίες για όλους 
τους υπαλλήλους και τα στελέχη της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Στο έγγραφο αυτό, περιλαµβάνονται και οι βασικοί 
τοµείς κινδύνου καθώς και οι κατευθύνσεις και 
δεσµεύσεις της εταιρείας:  
• καταπολέµηση της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς
• αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές
• σύγκρουση συµφερόντων, δώρα και ψυχαγωγία
• προστασία πληροφοριών ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας δεδοµένων
• υπεύθυνο µάρκετινγκ και πωλήσεις

• επιστηµονική ακεραιότητα
• ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας
• ακεραιότητα στο χώρο εργασίας

Δωροδοκία και διαφθορά
Υπάρχει ειδική πολιτική που ρυθµίζει µε ένα 
αυστηρό πλαίσιο τις οποιεσδήποτε επαφές µε 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και συνεργάτες. Η 
διαφθορά µε κύρια έκφανσή της τη δωροδοκία, 
υπονοµεύει το κράτος δικαίου και υποσκάπτει την 
κοινωνική ευηµερία. Οποιοδήποτε τρίτο µέρος 
αλληλεπιδρά µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους εκ 
µέρους µας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες µε εµάς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς 
αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου βιώσιµης 
ανάπτυξης της επιχείρησής µας. Η αποτελεσµατική 
εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού καθώς και 
τρίτων συνεργατών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
του προγράµµατός µας για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και την υλοποίηση της σχετικής 
δέσµευσής µας.

Η στρατηγική µας: 
• Πρόβλεψη πιθανών κινδύνων διαφθοράς και 
ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών σχεδίων 
συµµόρφωσης.
• Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και εργαλείων 
στους διευθυντές και εργαζόµενους ώστε να 
κατανοήσουν τους κινδύνους της αγοράς µας και 
να συµµορφωθούν µε την πολιτική. H εκπαίδευση 

ανανεώνεται κάθε 2-3 χρόνια και επίσης 
παρέχεται άµεσα στους νεοπροσλαµβανόµενους 
και τους νέους συνεργάτες.
• Πρόληψη και αντιµετώπιση της πιθανής 
διαφθοράς µε την ξεκάθαρη και συνεπή 
επικοινωνία των αρχών µας µέσα από τον Οδηγό 
µας για την επιτυχία και µε την παροχή πρακτικής, 
διαδραστικής και αποτελεσµατικής εκπαίδευσης.

Συγκρούσεις συµφερόντων - Δώρα και 
ψυχαγωγία
Η πολιτική µας όσον αφορά τη σύγκρουση 
συµφερόντων προωθεί τη λήψη δίκαιων 
αποφάσεων, καθώς απαιτεί την κοινοποίηση, τον 
έλεγχο και τον πιθανό περιορισµό των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων που 
ίσως επηρεάσουν την επαγγελµατική µας 
αµεροληψία. Παροµοίως, οι κανόνες µας που 
αφορούν τα δώρα και την ψυχαγωγία 
απαγορεύουν την αποδοχή ή την προσφορά 
οποιουδήποτε αντικειµένου θα µπορούσε να 
επηρεάσει την επαγγελµατική µας κρίση. Η 
διαδικασία κοινοποίησης περιπτώσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων είναι απλή, 
εµπιστευτική και δίκαιη. Η εταιρεία παρέχει στους 
εργαζόµενους απλά εργαλεία για την κοινοποίηση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων.

Προστασία πληροφορίων
Προστατεύουµε πληροφορίες για εµπορικούς, 

νοµικούς και δεοντολογικούς λόγους, δεν 
αποκρύπτουµε πληροφορίες, ακόµα κι αν δεν είναι 
καθόλου κολακευτικές, εάν το κοινό οφείλει να τις 
γνωρίζει. Σεβόµαστε την εµπιστευτικότητα και τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και 
τους ανθρώπους που σχετίζονται µε τα δεδοµένα 
που συλλέγουµε και ακολουθούµε τους βασικούς 
κανόνες προστασίας του απορρήτου.

Speak up
Προωθούµε τη συνεργασία, ζητάµε βοήθεια όταν 
τη χρειαζόµαστε και µιλάµε για πράγµατα που δεν 
φαίνονται ορθά. Ερευνούµε τις αναφορές που 
αφορούν υποψίες παραπτωµάτων, παραβιάσεις 
του κώδικα δεοντολογίας, των πολιτικών και της 
νοµοθεσίας µας. Τα πρότυπα έρευνας της PMI 
διέπουν κάθε έρευνα του τµήµατος Δεοντολογίας 
και Συµµόρφωσης, ενώ εφαρµόζουµε πρόγραµµα 
διασφάλισης ποιότητας µετά την έρευνα για να 
διασφαλίζουµε ότι η διαδικασία παραµένει δίκαιη, 
αµερόληπτη και µε σεβασµό στις αρχές µας. Είναι 
επίσης διαθέσιµη µια γραµµή βοήθειας για θέµατα 
συµµόρφωσης, την οποία διαχειρίζεται τρίτο µέρος 
και η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά µέρες 
την εβδοµάδα, σε όλες τις γλώσσες που 
χρησιµοποιούνται στην PMI. 

Χρησιµοποιούµε την εκπαίδευση και την 
επικοινωνία για να βοηθήσουµε τους 
εργαζόµενούς µας να κατανοήσουν τα πρότυπα 
που αφορούν τους ρόλους τους και τον τρόπο 
εφαρµογής τους στην καθηµερινή τους εργασία. 

Το 2021, δώσαµε πρόσβαση σε e-trainings σε 
383 εργαζοµένους µας. Εντός του 2021, 246 
ολοκλήρωσαν τις εκπαιδεύσεις τους, ενώ οι 
υπόλοιποι συνεχίζουν την εκµάθηση και εντός του 
έτους 2022. 

Τα θέµατα εκπαίδευσης αφορούν την ακεραιότητα 
στο χώρο εργασίας, συγκρούσεις συµφερόντων, 
υπεύθυνο µάρκετινγκ, πνευµατική ιδιοκτησία, 
εµπιστευτικές πληροφορίες για το εµπόριο, 
προστασία πληροφοριών, δίκαιο ανταγωνισµό, και 
την καταπολέµηση της διαφθοράς καθώς και 
εκπαίδευση στον Οδηγό Επιτυχίας.

Πιο συγκεκριµένα, οι βασικές κατηγορίες των 
εκπαιδεύσεων που αφορούν το τµήµα 
Συµµόρφωσης & Δεοντολογίας είναι οι εξής:

1. Οδηγός Επιτυχίας (Guidebook for Success): 
αφορά τις βασικές αρχές και τον τρόπο που 
λειτουργούµε. Την εκπαίδευση την λαµβάνουν οι 
καινούριοι εργαζόµενοι στην εταιρεία, ενώ γίνεται 

και επικαιροποίηση για τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους, µε πραγµατικά παραδείγµατα 
αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων.

2. Αντι-διαφθορά και δωροδοκία - Παγκόσµια 
καταπολέµηση της διαφθοράς:
παρέχει µια επισκόπηση του παγκόσµιου τοπίου 
κατά της διαφθοράς, εστιάζοντας στα βασικά 
σηµεία της νοµοθεσίας κατά της δωροδοκίας 
παγκοσµίως. Μέσω διαδραστικών ασκήσεων και 
µιας σειράς πραγµατικών σεναρίων, οι 
εργαζόµενοί µας εξερευνούν τις βέλτιστες 
πρακτικές για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
και τη λειτουργία µε ακεραιότητα στις διεθνείς
επιχειρήσεις.

3. “See it, Say it, Sort it”: αφορά την πολιτική µας 
για τo speak up, τη δυνατότητα δηλαδή όλοι οι 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να µιλούν άφοβα 
για περιστατικά που τους συνέβησαν στο 
εργασιακό περιβάλλον και έχει να κάνει µε µη 
ενδεδειγµένες συµπεριφορές. Προσφέρεται σε 
όλους τους εργαζόµενους.

4. Κατανόηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού: 
αφορά στο πλαίσιο του δίκαιου
ανταγωνισµού, ώστε η δραστηριοποίησή µας να 
είναι σύµφωνη µε τους κανόνες περί 
ανταγωνισµού.

Η ενσωµάτωση της ηθικής στην εταιρική 

κουλτούρα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ξεκινά µε την 
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών. Παρέχουµε 
προσαρµοσµένα προγράµµατα κατάρτισης και 
στους συνεργάτες µας. Επιπρόσθετα, ειδική 
εκπαίδευση σχετικά µε τα θέµατα σύγχρονης 
δουλείας και την εµπορία ανθρώπων παρέχεται σε 
εργαζόµενους στην αλυσίδα εφοδιασµού.
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Δίκαιες πρακτικές ανταγωνισμού

Στήριξη του κλάδου της Μικρής 
Λιανικής 

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Οδηγός για την Επιτυχία 
µας (Guidebook for Success),     εφεξής ο 
“Οδηγός µας”, ο οποίος αποτελεί τον κώδικα 
δεοντολογίας µας και περιέχει πολιτικές και 
πρακτικές που, µε πυρήνα τις αξίες µας, µας 
ενώνουν και µας καθοδηγούν.

Ειλικρίνεια
Όλα καταλήγουν στην αξιοπιστία: µπορούν, και 
πρέπει, οι άνθρωποι εντός και εκτός της εταιρείας 
να µας πιστεύουν; Κάνουµε πράξη όσα λέµε; Είναι 
αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να συνεργάζεται, 
να συµβουλεύεται ή να αγοράζει προϊόντα από 
κάποιον που διαστρεβλώνει τα δεδοµένα ή 
προσπαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο να 
παραπλανήσει. Ενεργούµε µε αυτοπεποίθηση γιατί 
δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε.

Σεβασµός
Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασµό, όπως και όλες 
οι ιδέες. Ο σεβασµός έχει να κάνει µε την 
αξιοπρέπεια, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και 
τη συµπόνια. Οι διαφωνίες, η αµφισβήτηση, ακόµα 
και οι διαξιφισµοί συµβάλλουν στην πρόοδο όταν 
συνδυάζονται µε σεβασµό, διαφορετικά οδηγούν 
στην καταστροφή.

Αίσθηµα δικαίου
Κάτι που είναι δίκαιο για κάποιον µπορεί να µην 
είναι δίκαιο για κάποιον άλλο. Το να λειτουργούµε 

µε αίσθηµα δικαίου σηµαίνει ότι λαµβάνουµε υπόψη 
όλους όσους εµπλέκονται σε ή επηρεάζονται από 
µια απόφαση. Το να λειτουργούµε µε αίσθηµα 
δικαίου προϋποθέτει ότι λαµβάνουµε υπόψη τις 
περιστάσεις που αντιµετωπίζει κάθε άνθρωπος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, το να λειτουργούµε µε 
αίσθηµα δικαίου απαιτεί πολλή σκέψη και πολλή 
προσπάθεια. Και θα υπάρχει αβεβαιότητα. Η άνιση 
εφαρµογή κανόνων είναι άδικη, καθώς εξαιρεί 
ανθρώπους ή τις ιδέες τους λόγω του φύλου, της 
εθνικότητας, της θρησκείας, των σεξουαλικών 
προτιµήσεων ή άλλων παρόµοιων παραγόντων.

Εφαρµόζοντας τον Οδηγό Επιτυχίας µαζί µε τις 
υποστηρικτικές αρχές και πρακτικές του, ο οποίος 
αφορά τους κώδικες συµπεριφοράς της PMI, 
θέτουµε σαφή πρότυπα και προσδοκίες για όλους 
τους υπαλλήλους και τα στελέχη της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Στο έγγραφο αυτό, περιλαµβάνονται και οι βασικοί 
τοµείς κινδύνου καθώς και οι κατευθύνσεις και 
δεσµεύσεις της εταιρείας:  
• καταπολέµηση της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς
• αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές
• σύγκρουση συµφερόντων, δώρα και ψυχαγωγία
• προστασία πληροφοριών ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας δεδοµένων
• υπεύθυνο µάρκετινγκ και πωλήσεις

• επιστηµονική ακεραιότητα
• ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας
• ακεραιότητα στο χώρο εργασίας

Δωροδοκία και διαφθορά
Υπάρχει ειδική πολιτική που ρυθµίζει µε ένα 
αυστηρό πλαίσιο τις οποιεσδήποτε επαφές µε 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και συνεργάτες. Η 
διαφθορά µε κύρια έκφανσή της τη δωροδοκία, 
υπονοµεύει το κράτος δικαίου και υποσκάπτει την 
κοινωνική ευηµερία. Οποιοδήποτε τρίτο µέρος 
αλληλεπιδρά µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους εκ 
µέρους µας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες µε εµάς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς 
αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου βιώσιµης 
ανάπτυξης της επιχείρησής µας. Η αποτελεσµατική 
εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού καθώς και 
τρίτων συνεργατών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
του προγράµµατός µας για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και την υλοποίηση της σχετικής 
δέσµευσής µας.

Η στρατηγική µας: 
• Πρόβλεψη πιθανών κινδύνων διαφθοράς και 
ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών σχεδίων 
συµµόρφωσης.
• Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και εργαλείων 
στους διευθυντές και εργαζόµενους ώστε να 
κατανοήσουν τους κινδύνους της αγοράς µας και 
να συµµορφωθούν µε την πολιτική. H εκπαίδευση 

ανανεώνεται κάθε 2-3 χρόνια και επίσης 
παρέχεται άµεσα στους νεοπροσλαµβανόµενους 
και τους νέους συνεργάτες.
• Πρόληψη και αντιµετώπιση της πιθανής 
διαφθοράς µε την ξεκάθαρη και συνεπή 
επικοινωνία των αρχών µας µέσα από τον Οδηγό 
µας για την επιτυχία και µε την παροχή πρακτικής, 
διαδραστικής και αποτελεσµατικής εκπαίδευσης.

Συγκρούσεις συµφερόντων - Δώρα και 
ψυχαγωγία
Η πολιτική µας όσον αφορά τη σύγκρουση 
συµφερόντων προωθεί τη λήψη δίκαιων 
αποφάσεων, καθώς απαιτεί την κοινοποίηση, τον 
έλεγχο και τον πιθανό περιορισµό των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων που 
ίσως επηρεάσουν την επαγγελµατική µας 
αµεροληψία. Παροµοίως, οι κανόνες µας που 
αφορούν τα δώρα και την ψυχαγωγία 
απαγορεύουν την αποδοχή ή την προσφορά 
οποιουδήποτε αντικειµένου θα µπορούσε να 
επηρεάσει την επαγγελµατική µας κρίση. Η 
διαδικασία κοινοποίησης περιπτώσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων είναι απλή, 
εµπιστευτική και δίκαιη. Η εταιρεία παρέχει στους 
εργαζόµενους απλά εργαλεία για την κοινοποίηση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων.

Προστασία πληροφορίων
Προστατεύουµε πληροφορίες για εµπορικούς, 

νοµικούς και δεοντολογικούς λόγους, δεν 
αποκρύπτουµε πληροφορίες, ακόµα κι αν δεν είναι 
καθόλου κολακευτικές, εάν το κοινό οφείλει να τις 
γνωρίζει. Σεβόµαστε την εµπιστευτικότητα και τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και 
τους ανθρώπους που σχετίζονται µε τα δεδοµένα 
που συλλέγουµε και ακολουθούµε τους βασικούς 
κανόνες προστασίας του απορρήτου.

Speak up
Προωθούµε τη συνεργασία, ζητάµε βοήθεια όταν 
τη χρειαζόµαστε και µιλάµε για πράγµατα που δεν 
φαίνονται ορθά. Ερευνούµε τις αναφορές που 
αφορούν υποψίες παραπτωµάτων, παραβιάσεις 
του κώδικα δεοντολογίας, των πολιτικών και της 
νοµοθεσίας µας. Τα πρότυπα έρευνας της PMI 
διέπουν κάθε έρευνα του τµήµατος Δεοντολογίας 
και Συµµόρφωσης, ενώ εφαρµόζουµε πρόγραµµα 
διασφάλισης ποιότητας µετά την έρευνα για να 
διασφαλίζουµε ότι η διαδικασία παραµένει δίκαιη, 
αµερόληπτη και µε σεβασµό στις αρχές µας. Είναι 
επίσης διαθέσιµη µια γραµµή βοήθειας για θέµατα 
συµµόρφωσης, την οποία διαχειρίζεται τρίτο µέρος 
και η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά µέρες 
την εβδοµάδα, σε όλες τις γλώσσες που 
χρησιµοποιούνται στην PMI. 

Χρησιµοποιούµε την εκπαίδευση και την 
επικοινωνία για να βοηθήσουµε τους 
εργαζόµενούς µας να κατανοήσουν τα πρότυπα 
που αφορούν τους ρόλους τους και τον τρόπο 
εφαρµογής τους στην καθηµερινή τους εργασία. 

Το 2021, δώσαµε πρόσβαση σε e-trainings σε 
383 εργαζοµένους µας. Εντός του 2021, 246 
ολοκλήρωσαν τις εκπαιδεύσεις τους, ενώ οι 
υπόλοιποι συνεχίζουν την εκµάθηση και εντός του 
έτους 2022. 

Τα θέµατα εκπαίδευσης αφορούν την ακεραιότητα 
στο χώρο εργασίας, συγκρούσεις συµφερόντων, 
υπεύθυνο µάρκετινγκ, πνευµατική ιδιοκτησία, 
εµπιστευτικές πληροφορίες για το εµπόριο, 
προστασία πληροφοριών, δίκαιο ανταγωνισµό, και 
την καταπολέµηση της διαφθοράς καθώς και 
εκπαίδευση στον Οδηγό Επιτυχίας.

Πιο συγκεκριµένα, οι βασικές κατηγορίες των 
εκπαιδεύσεων που αφορούν το τµήµα 
Συµµόρφωσης & Δεοντολογίας είναι οι εξής:

1. Οδηγός Επιτυχίας (Guidebook for Success): 
αφορά τις βασικές αρχές και τον τρόπο που 
λειτουργούµε. Την εκπαίδευση την λαµβάνουν οι 
καινούριοι εργαζόµενοι στην εταιρεία, ενώ γίνεται 

και επικαιροποίηση για τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους, µε πραγµατικά παραδείγµατα 
αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων.

2. Αντι-διαφθορά και δωροδοκία - Παγκόσµια 
καταπολέµηση της διαφθοράς:
παρέχει µια επισκόπηση του παγκόσµιου τοπίου 
κατά της διαφθοράς, εστιάζοντας στα βασικά 
σηµεία της νοµοθεσίας κατά της δωροδοκίας 
παγκοσµίως. Μέσω διαδραστικών ασκήσεων και 
µιας σειράς πραγµατικών σεναρίων, οι 
εργαζόµενοί µας εξερευνούν τις βέλτιστες 
πρακτικές για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
και τη λειτουργία µε ακεραιότητα στις διεθνείς
επιχειρήσεις.

3. “See it, Say it, Sort it”: αφορά την πολιτική µας 
για τo speak up, τη δυνατότητα δηλαδή όλοι οι 
εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να µιλούν άφοβα 
για περιστατικά που τους συνέβησαν στο 
εργασιακό περιβάλλον και έχει να κάνει µε µη 
ενδεδειγµένες συµπεριφορές. Προσφέρεται σε 
όλους τους εργαζόµενους.

4. Κατανόηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού: 
αφορά στο πλαίσιο του δίκαιου
ανταγωνισµού, ώστε η δραστηριοποίησή µας να 
είναι σύµφωνη µε τους κανόνες περί 
ανταγωνισµού.

Η ενσωµάτωση της ηθικής στην εταιρική 

κουλτούρα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ξεκινά µε την 
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών. Παρέχουµε 
προσαρµοσµένα προγράµµατα κατάρτισης και 
στους συνεργάτες µας. Επιπρόσθετα, ειδική 
εκπαίδευση σχετικά µε τα θέµατα σύγχρονης 
δουλείας και την εµπορία ανθρώπων παρέχεται σε 
εργαζόµενους στην αλυσίδα εφοδιασµού.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχουµε δεσµευτεί να 
είµαστε ένας καλός εταιρικός πολίτης. Για τον 
σκοπό αυτό και λειτουργούµε µε γνώµονα την 
υπεύθυνη εµπορική λειτουργία της εταιρείας µας, 
σεβόµενοι τόσο τους καταναλωτές µας όσο και 
την εφοδιαστική µας αλυσίδα αλλά και τους 
συνεργάτες µας. 
Συλλέγουµε πληροφορίες που αφορούν τις 
εµπορικές ενέργειες των ανταγωνιστών µας 
σύµφωνα µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού, 
όπως έχουν οριστεί στον Οδηγό Επιτυχίας αλλά 
και µε τους τρέχοντες νοµικούς περιορισµούς. 
Κατά τη διάρκεια του 2021 ως και σήµερα 
εκκρεµούσε η έκδοση απόφασης σε 2 αγωγές που 
αφορούσαν καταγγελθέντες πρατηριούχους µε 
οµαδικές αγωγές αποζηµίωσης και επαναφοράς 
σε προηγούµενο πρατηριακό καθεστώς, η µία σε 
πρώτο βαθµό (συνολικής απαίτησης 

€2.452.653,76), η οποία επανεκδικάστηκε λόγω 
παραίτησης του αρχικού δικαστή, και η άλλη σε 
δεύτερο βαθµό (συνολικής απαίτησης 
€233.853,32) η οποία θα συζητηθεί την 
5/10/2023. Αναµένεται ότι ως τα µέσα του 2024 
θα έχουν ολοκληρωθεί υπέρ της εταιρείας το 
σύνολο των υποθέσεων αφού ήδη υπάρχουν για 
την ίδια αιτία σχετικές αποφάσεις του Αρείου 
Πάγου και των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς 
που δικαιώνουν την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Συνεπώς, καµία απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή 
Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν υπάρχει, ακόµη και 
σε πρώτο βαθµό, που να έκρινε ότι υπήρξε τυχόν 
αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά και παραβιάσεις 
αντιµονοπωλιακής και µονοπωλιακής νοµοθεσίας 
από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζει την σηµασία του 
κλάδου της Μικρής Λιανικής στην οµαλή 
λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας, και έχει 
εντάξει τη στήριξή της στο πλαίσιο της δέσµευσής 
της για ένα υγιές οικοσύστηµα. 

Το έτος 2021, και ως συνέχεια του εκτεταµένου 
προγράµµατος στήριξης της Μικρής Λιανικής που 

έτρεξε το 2020 εν µέσω πανδηµίας, 
προχωρήσαµε στις παρακάτω δράσεις:
• Ενισχύσαµε την ρευστότητα µε πίστωση 
€2.000.000 µέσω άτοκων πιστώσεων σε 
συνεργασία µε τους συνεργάτες µας 
Αποκλειστικούς Διανοµείς. 
• Προκειµένου να συνδράµουµε στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των λιανοπωλητών, εµπλουτίσαµε τα 
διαθέσιµα εκπαιδευτικά υλικά στον τοµέα της 
διαχείρισης της ατοµικής τους επιχείρησης µέσω 
του www.papastratosopen.gr.
• Στην πλατφόρµα µας OPEN εντάξαµε 
φοροτεχνικό σύµβουλο.

Επιπλέον, µε αφορµή τις καταστροφές από τις 
πυρκαγιές και τους σεισµούς και  λόγω των 
τραγικών συνεπειών που έφεραν στην τοπική 
κοινωνία του Αρκαλοχωρίου Κρήτης και Βόρειας 
Εύβοιας, προχωρήσαµε σε στοχευµένες ενέργειες 
για την υποστήριξη των σηµείων λιανικής 
πώλησης των αντίστοιχων περιοχών:
• Προσφορά €500 σε µορφή πόντων µέσω του 
PapastratosOpen.gr: Tο PapastratosOpen είναι η 
πλατφόρµα  άµεσης επικοινωνίας µε τους λιανοπω- 
λητές και  µέσω αυτής αποδίδονται οι επιβραβεύ- 
σεις τους σε µορφή πόντων (bonus system). Οι 
πόντοι εξαργυρώνονται είτε σε πιστωτικό προς τον 
αποκλειστικό διανοµέα από τον οποίο 
προµηθεύονται προϊόντα είτε σε διάφορα δώρα. 
• Διπλασιασµός των επιβραβεύσεων στα εµπορικά 
προγράµµατα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, µέχρι 31/12/2021. 
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Πρόγραμμα αναγεννητικής
γεωργίας «Νέα γη» 

Στην πορεία µας προς ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο, 
επιθυµία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι κανείς να µη 
µείνει πίσω. Με στόχο τη στήριξη των 
καπνοκαλλιεργητών, παραδοσιακών συνεργατών 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ τα τελευταία 90 χρόνια, στην 
προσαρµογή τους στις δυναµικές αλλαγές και 
νέες συνθήκες που δηµιουργεί ο µετασχηµατισµός 
µας σε εταιρεία τεχνολογίας, το 2021 τέθηκε σε 
πιλοτική εφαρµογή το πρόγραµµα αναγεννητικής 
γεωργίας «Νέα γη». Το πρόγραµµα, που 
σχεδιάστηκε και πραγµατοποιείται σε συνεργασία 
µε το βραβευµένο αγροτικό συνεταιρισµό Stevia 
Hellas, προτείνει και διευκολύνει τη µετάβαση στην 

καλλιέργεια στέβιας, που αποτελεί µία βιώσιµη 
εναλλακτική στην καλλιέργεια καπνού. Μέσω του 
προγράµµατος «Νέα γη» εφαρµόζονται τεχνικές 
αναγεννητικής καλλιέργειας και εξασφαλίζεται η 
απορρόφηση της παραγωγής, ενώ κατά την πρώτη 
φάση εφαρµογής του συµµετείχαν 50 παραγωγοί 
από τις περιοχές της Κοµοτηνής και της Ξάνθης, 
καλύπτοντας περίπου 100 στρέµµατα γης µε νέες 
φυτείες στέβιας.

Η στέβια αποτελεί µία βιώσιµη και αποδοτική 
καλλιέργεια, καθώς, µε βάση τα σηµερινά 
δεδοµένα, µπορεί να αποδώσει µεγαλύτερο 
κέρδος ανά στρέµµα σε σχέση µε τον καπνό, 
ταιριάζει µε το ελληνικό κλίµα και διαθέτει πολύ 
καλές εξαγωγικές προοπτικές. Η καλλιέργεια της 
στέβιας απαιτεί, επίσης, µικρότερες ποσότητες 
νερού λόγω του βιολογικού της κύκλου και της 
παραγόµενης βιοµάζας. Εφαρµόζοντας πρακτικές 
βιολογικής καλλιέργειας, δε γίνεται χρήση 
φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων, ενώ πριν 
τη φύτευση πραγµατοποιείται χλωρή λίπανση, 
κυρίως µέσω της σποράς βίκου. Η µετάβαση από 
την καλλιέργεια καπνού στην καλλιέργεια στέβιας 
διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι δύο 
καλλιέργειες έχουν παρόµοιες απαιτήσεις σε 
καλλιεργητικό µηχανολογικό εξοπλισµό, αλλά και 
καλλιεργητικές πρακτικές. Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος, που είναι τριετούς διάρκειας, η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ χρηµατοδοτεί τη µετάβαση στην 
καλλιέργεια στέβιας, παρέχοντας το 

πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόρο), το φυτόχωµα, το 
γεωύφασµα για την εγκατάσταση του σπορείου και 
συστήµατα στάγδην άρδευσης.

Εντός του δεύτερου χρόνου εφαρµογής του 
προγράµµατος, οι παραγωγοί ίδρυσαν τον 
αγροτικό συνεταιρισµό “Στέβια Θράκης”. Το 
σύνολο της παραγωγής που παρήχθη αγοράστηκε 
από τη Stevia Hellas .Όλα τα χωράφια εντάσσονται 
στο πρόγραµµα βιολογικής καλλιέργειας για να 
λάβουν την πιστοποίηση βιολογικού προϊόντος, 
µιας και δεν έγινε καµία χρήση φυτοφαρµάκων, 
ζιζανιοκτόνων ή χηµικών λιπασµάτων. Επιπλέον, 
για τις ανάγκες άρδευσης χρησιµοποιήθηκε 
σύστηµα στάγδην άρδευσης εξοικονοµώντας έτσι 
µεγάλες ποσότητες νερού. Τέλος, το 2022, 
ξεκίνησε ερευνητικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε 
την Αµερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του 
οποίου θα εφαρµοστούν δοκιµαστικά τεχνικές 
αναγεννητικής γεωργίας και ευφυούς γεωργίας, 
ενώ µε την υποστήριξη της σχολής θα γίνει χρήση 
οργανικής ουσίας, διαθέσιµης στην περιοχή, για τη 
λίπανση των χωραφιών, εφαρµόζοντας έτσι στην 
πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας.

Μέσα από το πρόγραµµα «Νέα γη» η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ φιλοδοξεί να πιστοποιήσει την 
στέβια ως µία αξιόπιστη εναλλακτική καλλιέργεια 
για όσους καπνοπαραγωγούς αποφασίσουν να 
στραφούν σε αυτήν.  Μία αλλαγή #prostokalytero, 
µε οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία.



5.5 Επιχειρηματική
συνέχεια 
GRI 2-12, GRI 2-13

Διαχείριση κινδύνων
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Η µακροπρόθεσµή µας επιτυχία απαιτεί να παρα- 
κολουθούµε, να προβλέπουµε και να ανταποκρι- 
νόµαστε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 
διαµορφώνουν την πραγµατικότητά µας σήµερα 
και στο µέλλον.

Διασταυρώνουµε τις παγκόσµιες τάσεις µε τις 
στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες µας και τις 
ανανεώνουµε, ώστε να προφυλάσσουµε τη 
λειτουργία της εταιρείας µας. Oι παγκόσµιες 
προκλήσεις, είτε στον τοµέα της υγείας ή είτε της 
γεωπολιτικής, όπως η πανδηµία και ο πρόσφατος 
πόλεµος στην Ουκρανία, επιδρούν στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και στις 
επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες. Οι 
επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής, 
αποτελούν κάποιες από τις βασικές συνθήκες που 
οφείλουµε να λάβουµε υπόψιν µας.

Με την καθοδήγηση της µητρικής εταιρείας PMI 
έχουµε σχεδιάσει ένα σύστηµα για την αναγνώριση 
και τη διαχείριση κινδύνων, αναπτύσσοντας 
πρακτικές ελέγχου για την αντιµετώπιση όλων των 

Εντοπίζουµε και ιεραρχούµε βασικούς τοµείς 
κινδύνου σε τέσσερις διαστάσεις: 

• Στον αντίκτυπό του στη λειτουργία της εταιρείας µας 
• Στην πιθανότητα να συµβεί
• Στην ταχύτητα µε την οποία µπορεί να προκύψει
• Στη σύνδεσή του µε άλλους κινδύνους.

Στο πλαίσιο των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου, 
η µητρική εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή 
Διακυβέρνησης Εταιρικού Κινδύνου (CRGC) που 
αποτελείται από ανώτερα εκτελεστικά στελέχη, 
συµπεριλαµβανοµένων του Γενικού Οικονοµικού 
Διευθυντή, του Ανώτερου Αντιπροέδρου & 
Γενικού Συµβούλου, του Chief Digital & Informa-
tion Officer, του Αντιπροέδρου & Ελεγκτή, του 
Global Head of Risk & Controls, του Chief Infor-
mation Security Officer, του Αντιπροέδρου και 
Chief Ethics & Compliance Officer, και του 
Αντιπροέδρου για τον Εταιρικό Έλεγχο. 

Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά για αυτούς τους 
κινδύνους τις αρµόδιες επιτροπές του Διοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς και ολόκληρο το Διοικητικό 
Συµβούλιο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η εκτίµηση κινδύνων που 
διεξάγουµε αποτελείται από πολλές 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένου του 

σηµαντικών και αναδυόµενων κινδύνων που θα 
µπορούσαν να υπονοµεύσουν την ικανότητά µας 
να επιτύχουµε τους επιχειρηµατικούς µας στόχους 
και να δηµιουργήσουµε αξία µε την πάροδο του 
χρόνου.

Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που σχετίζονται µε το 
ESG λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των 
πρακτικών διαχείρισης επιχειρηµατικού κινδύνου.

Η διαχείριση κινδύνων διευκολύνεται µέσω 
περιοδικών ελέγχων κινδύνων «πρώτης γραµµής», 
«δεύτερης γραµµής» και διαχείριση και λειτουργίες 
«τρίτης γραµµής» του Εταιρικού Ελέγχου. 

Το 2021, δηµιουργήθηκε µια λειτουργία 
Συµµόρφωσης Ποιότητας για την εφαρµογή του 
υφιστάµενου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στους 
τοµείς των ερευνητικών πρακτικών, της ποιότητας 
των προϊόντων και της διαχείρισης και της 
κανονιστικής συµµόρφωσης.

Ο Εταιρικός Έλεγχος, µια ανεξάρτητη επιτροπή, 
παρέχει στα ανώτερα στελέχη και την Ελεγκτική 
Επιτροπή συµβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν 
σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας των πόρων, ώστε να 
εντοπίζονται, να αξιολογούνται συνεχώς και να 
ανταποκρίνονται σε εξελισσόµενους κινδύνους 
που αφορούν έργα υπό ανάπτυξη.

Διακυβέρνηση κινδύνου
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προσδιορισµού κινδύνων, της ιεράρχησης και του 
καθορισµού σχετικών ενεργειών αντιµετώπισής 
τους. Ο πρωταρχικός σκοπός της ετήσιας 
εκτίµησης κινδύνων είναι να επαναπροσδιοριστεί 
το βασικό τοπίο κινδύνων σε επίπεδο επιχείρησης, 
να κατανοηθεί πλήρως το πού εξελίσσονται και 
αναδύονται οι κίνδυνοι και, τέλος, να σχεδιαστούν 
οι κατάλληλες ενέργειες αντιµετώπισης χρησιµο- 
ποιώντας τους πόρους και την τεχνογνωσία µας. 
Το αποτέλεσµα της ετήσιας εκτίµησης κινδύνων 
θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός βασικού 
σχεδίου δράσης για την επόµενη χρονιά.

Το 2020, δοµήσαµε τους κινδύνους µας σε 
τέσσερις (4) βασικούς τοµείς: στρατηγικός, 
εξωτερικός, εγγενής διαδικασία, ανάπτυξη.
Με βάση τις δραστηριότητες εντοπισµού των 
κινδύνων, ενοποιήσαµε τους σχετικούς κινδύνους 
σε 24 κρίσιµες περιοχές κινδύνου που παρακολου- 
θήσαµε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το έτος 2021, η µητρική εταιρεία PMI αναγνώρισε 
κάποιες παγκόσµιες τάσεις που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την λειτουργία της εταιρείας µας και 
ως ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ οργανώσαµε δράσεις που θα 
µειώσουν την πιθανότητα οι τάσεις να δηµιουργή- 
σουν κινδύνους για την εταιρεία και τους 
ανθρώπους µας. 

Α. Υγιεινός τρόπος ζωής 

Η κοινωνία, πλέον, είναι περισσότερο προσανατο- 
λισµένη στην ψυχική ευεξία και τη σωµατική υγεία, 
κάνοντας πιο συνειδητές επιλογές. Οι επιχειρήσεις 
αναµένεται να επεκτείνουν ή και να µετατοπίσουν 
τα χαρτοφυλάκιά τους για να ενσωµατώσουν νέες 
υπηρεσίες και προσφορές προϊόντων που 
συµβάλλουν στην καλύτερη υγεία, δίνοντας 
προσοχή στις ανάγκες των νεότερων γενεών. 
Ακολουθώντας αυτή την παγκόσµια τάση η PMI, το 
2022, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της εντάσσοντας νέες κατηγορίες προϊόντων 
υγείας. 

Επιπλέον, για την προσέλκυση, διατήρηση και 
εξέλιξη των ταλέντων, οι εργοδότες οφείλουν να 
δώσουν προτεραιότητα στην ψυχική και σωµατική 
ευεξία στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα ενόσω η εξ 
αποστάσεως και η υβριδική εργασία εφαρµόζεται 
όλο και περισσότερο. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
επενδύουµε σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες 
ευηµερίας των εργαζοµένων µας, καθώς θεωρούµε 
σηµαντικό η έννοια της ευεξίας να περιλαµβάνει 
την καλή ψυχική και σωµατική υγεία, την αίσθηση 
ικανοποίησης και ευτυχίας για τη ζωή µας.

Το ολιστικό πρόγραµµα “Well-being in Action” 
ξεκίνησε το 2020 και κάθε χρόνο ανανεώνεται για 
να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων 
µας, όπως αυτές αποτυπώνονται µέσα από 

έρευνες εργαζοµένων που γίνονται τρεις φορές το 
χρόνο. 

Το ανανεωµένο “Well-being in Action” αποτελείται 
από τους τρεις παρακάτω πυλώνες:

• Υποστήριξη εργαζοµένων
• Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
• Υποστήριξη γονεϊκότητας

Υποστήριξη εργαζοµένων
Ο πρώτος πυλώνας ανταποκρίνεται σε 2 
διαφορετικές, αν και πολλές φορές αλληλένδετες, 
ανάγκες και περιλαµβάνει τις υπηρεσίες 
ψυχολογικής υποστήριξης και διατροφικής 
συµβουλευτικής.

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παρέχεται 
µέσω ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής, είναι 
διαθέσιµη 24/7 και ανώνυµη, δίνοντας τη 
δυνατότητα συνοµιλίας τη στιγµή ακριβώς που ο 
εργαζόµενος τη χρειάζεται. Επιπλέον της ανοιχτής 
γραµµής, έχουµε εξασφαλίσει προνοµιακή, 
µειωµένη τιµή, για όσους εργαζόµενους 
επιθυµούν να κάνουν ατοµικές συνεδρίες σε 
τακτική βάση. Αντίστοιχα, η υπηρεσία διατροφικής 
συµβουλευτικής, που εντάχθηκε στο πρόγραµµα 
well-being µετά από παρότρυνση των 
εργαζοµένων µας, εστιάζει στο να αποκτήσουµε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, αλλάζοντας 
καθηµερινές  συνήθειες, µε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα και τακτική παρακολούθηση από 
διατροφολόγο. Αξίζει να τονίσουµε ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται και στους συγγενείς 
πρώτου βαθµού των εργαζοµένων µας και 
επιπλέον, στους υπαλλήλους τρίτων εταιρειών 
που εργάζονται για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.  

Παράλληλα, εκτός από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από απόσταση, παρέχουµε τη 
δυνατότητα για ατοµικές συναντήσεις µε 
ψυχολόγο ή διατροφολόγο στις εγκαταστάσεις 
µας, σε συγκεκριµένες περιόδους µέσα στο έτος, 
καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος αυτών.  

Επιπλέον, φροντίζουµε να αξιοποιούµε γιορτινές 
περιόδους για να ενισχύσουµε το επίπεδο 
ενσυνειδητότητας στη διατροφή µας, 
διοργανώνοντας live webinars µε ειδικούς 
προσκεκληµένους και θεµατολογία “πώς να 
µαγειρεύουµε και να τρεφόµαστε υγιεινά την 
περίοδο των γιορτών”. Ταυτόχρονα, προσφέρουµε 
µυοχαλαρωτικές αποδράσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, που περιλαµβάνουν µασάζ σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους στις εγκαταστάσεις µας.  
Οι πρωτοβουλίες αυτές τυγχάνουν ευρείας 
αποδοχής, µε περισσότερους από 150 
εργαζόµενους να έχουν αξιοποιήσει την ανοιχτή 
γραµµή και περισσότερους από 35 τις ατοµικές 
συνεδρίες. 
Τέλος, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
διοργανώνουµε µικρές σε διάρκεια εκπαιδεύσεις 

µε θεµατολογίες όπως “Διαχείριση stress”, 
“Συνειδητή επικοινωνία”, “H Δύναµη της 
εστίασης”, “Συνειδητή ηγεσία”, “Ευγενείς στην 
εργασία: συµπόνια και ενσυναίσθηση”, 
“Ερχόµαστε πιο κοντά στη χαρά” κ.ά. που 
σχετίζονται µε την ευεξία µας. Οι εκπαιδεύσεις 
αυτές έχουν λάβει εξαιρετικές αξιολογήσεις από 
τους συµµετέχοντες, µε NPS 100. 

Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
Ο δεύτερος πυλώνας βασίζεται στο Mindfulness 
και στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναµης του νου 
και της επίγνωσης, για να ζούµε και να 
εργαζόµαστε καλύτερα. Μέσα από αυτό το 
πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να ενδυναµώσουν τα επίπεδα 
ενσυναίσθησης και δηµιουργικότητας και, 
παράλληλα, να µειώσουν τα επίπεδα του στρες. 
Είναι αποδεδειγµένα ο καλύτερος τρόπος για να 
παραµείνουµε ισορροπηµένοι και αποδοτικοί.  

To “Mindfulness Resilience Coaching” 
αποτελείται από 6 εβδοµαδιαίες συναντήσεις 
διάρκειας 1,5 ώρας και συνδυάζει πρακτική 
εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές ενσυνειδητότητας, 
γνωσιακή εκπαίδευση για θέµατα σχετικά µε τη 
διαχείριση του άγχους, την επικοινωνία, την 
αντίληψη και τους µηχανισµούς αντίδρασης. 

Το πρόγραµµα αγκαλιάστηκε από τους 
ανθρώπους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και, έως και 

σήµερα, έχουν σχηµατιστεί 4 groups, λόγω 
αυξηµένης ζήτησης. Συγκεκριµένα, από τους έως 
τώρα 48 συµµετέχοντες, το “90% δηλώνουν 
παρακινηµένοι να ξεκινήσουν να κάνουν ορισµένα 
πράγµατα διαφορετικά στη καθηµερινότητά τους” 
και “το 81% δήλωσε ότι το πρόγραµµα τους 
βοήθησε να βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό τα 
επίπεδα απόδοσης και ανθεκτικότητας", µε 
συνολικό NPS 70.

Υποστήριξη γονεϊκότητας
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
των γονέων, ανεξαρτήτως φύλου, να διαθέτουν 
περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη φροντίδα και τη 
σύνδεση µε το νεογέννητο ή πρόσφατα 
υιοθετηµένο παιδί, ήδη από το 2021 είχε θέσει σε 
ισχύ την Πρακτική Γονικής Αδείας, που προέβλεπε 
σηµαντικά περισσότερες ηµέρες αδείας για τους 
νέους γονείς και των δύο φύλων. Το 2022, 
δείχνοντας έµπρακτα τη δέσµευσή της στην 
ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την 
ένταξη, διαµόρφωσε εκ νέου την πρακτική της, 
ενισχύοντας έτσι την ισορροπία γονικής µέριµνας 
και καριέρας και στους δύο γονείς, προσφέροντας: 
• στο βασικό άτοµο φροντίδας (συνήθως η 
µητέρα), συνολικά 18 εβδοµάδες µετά την 
ηµεροµηνία γέννησης,
• στο δευτερεύον άτοµο φροντίδας (συνήθως ο 
πατέρας), 8 εβδοµάδες µετ’ αποδοχών στον 
πρώτο χρόνο από τη γέννηση.

Παράλληλα, µέσω της πλατφόρµας Circle in, 
εργαζόµενοι γονείς / “care givers” από ολόκληρη 
την Philip Morris International έχουν πρόσβαση σε 
υποστήριξη και εργαλεία που καλύπτουν κάθε 
στάδιο της γονεϊκής τους ιδιότητας, από την 
προετοιµασία των προσεχώς γονέων, τη 
συµβουλευτική εν ενεργεία γονέων, καθώς επίσης 
και όσων έχουν αναλάβει τη φροντίδα ανθρώπων 
τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της κουλτούρας συµπερίληψης, η 
χρήση της πλατφόρµας συστήνεται και σε people 
managers που έχουν στην οµάδα τους γονείς, 
προκειµένου να µπορούν να τους υποστηρίξουν 
πιο αποτελεσµατικά. 

Μέσω της πλατφόρµας, οι εργαζόµενοι της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, 
να µελετήσουν διαφορετικές πηγές και χρήσιµα 
εργαλεία, να προβληµατιστούν δηµιουργικά και να 
βρουν λύσεις σε περιοχές που τους απασχολούν. 
Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, “Είµαστε οι Πράξεις µας” και 
εργαζόµαστε #prostokalytero, αναγνωρίζουµε τις 
καθηµερινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε 
όλοι µας ως εργαζόµενοι και, ως υπεύθυνοι 
εργοδότες, έχουµε στο επίκεντρο τους ανθρώπους 
µας και υποστηρίζουµε το δικό τους well-being.
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Η κοινωνία, πλέον, είναι περισσότερο προσανατο- 
λισµένη στην ψυχική ευεξία και τη σωµατική υγεία, 
κάνοντας πιο συνειδητές επιλογές. Οι επιχειρήσεις 
αναµένεται να επεκτείνουν ή και να µετατοπίσουν 
τα χαρτοφυλάκιά τους για να ενσωµατώσουν νέες 
υπηρεσίες και προσφορές προϊόντων που 
συµβάλλουν στην καλύτερη υγεία, δίνοντας 
προσοχή στις ανάγκες των νεότερων γενεών. 
Ακολουθώντας αυτή την παγκόσµια τάση η PMI, το 
2022, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της εντάσσοντας νέες κατηγορίες προϊόντων 
υγείας. 

Επιπλέον, για την προσέλκυση, διατήρηση και 
εξέλιξη των ταλέντων, οι εργοδότες οφείλουν να 
δώσουν προτεραιότητα στην ψυχική και σωµατική 
ευεξία στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα ενόσω η εξ 
αποστάσεως και η υβριδική εργασία εφαρµόζεται 
όλο και περισσότερο. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
επενδύουµε σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες 
ευηµερίας των εργαζοµένων µας, καθώς θεωρούµε 
σηµαντικό η έννοια της ευεξίας να περιλαµβάνει 
την καλή ψυχική και σωµατική υγεία, την αίσθηση 
ικανοποίησης και ευτυχίας για τη ζωή µας.

Το ολιστικό πρόγραµµα “Well-being in Action” 
ξεκίνησε το 2020 και κάθε χρόνο ανανεώνεται για 
να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων 
µας, όπως αυτές αποτυπώνονται µέσα από 

έρευνες εργαζοµένων που γίνονται τρεις φορές το 
χρόνο. 

Το ανανεωµένο “Well-being in Action” αποτελείται 
από τους τρεις παρακάτω πυλώνες:

• Υποστήριξη εργαζοµένων
• Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
• Υποστήριξη γονεϊκότητας

Υποστήριξη εργαζοµένων
Ο πρώτος πυλώνας ανταποκρίνεται σε 2 
διαφορετικές, αν και πολλές φορές αλληλένδετες, 
ανάγκες και περιλαµβάνει τις υπηρεσίες 
ψυχολογικής υποστήριξης και διατροφικής 
συµβουλευτικής.

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παρέχεται 
µέσω ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής, είναι 
διαθέσιµη 24/7 και ανώνυµη, δίνοντας τη 
δυνατότητα συνοµιλίας τη στιγµή ακριβώς που ο 
εργαζόµενος τη χρειάζεται. Επιπλέον της ανοιχτής 
γραµµής, έχουµε εξασφαλίσει προνοµιακή, 
µειωµένη τιµή, για όσους εργαζόµενους 
επιθυµούν να κάνουν ατοµικές συνεδρίες σε 
τακτική βάση. Αντίστοιχα, η υπηρεσία διατροφικής 
συµβουλευτικής, που εντάχθηκε στο πρόγραµµα 
well-being µετά από παρότρυνση των 
εργαζοµένων µας, εστιάζει στο να αποκτήσουµε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, αλλάζοντας 
καθηµερινές  συνήθειες, µε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα και τακτική παρακολούθηση από 
διατροφολόγο. Αξίζει να τονίσουµε ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται και στους συγγενείς 
πρώτου βαθµού των εργαζοµένων µας και 
επιπλέον, στους υπαλλήλους τρίτων εταιρειών 
που εργάζονται για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.  

Παράλληλα, εκτός από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από απόσταση, παρέχουµε τη 
δυνατότητα για ατοµικές συναντήσεις µε 
ψυχολόγο ή διατροφολόγο στις εγκαταστάσεις 
µας, σε συγκεκριµένες περιόδους µέσα στο έτος, 
καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος αυτών.  

Επιπλέον, φροντίζουµε να αξιοποιούµε γιορτινές 
περιόδους για να ενισχύσουµε το επίπεδο 
ενσυνειδητότητας στη διατροφή µας, 
διοργανώνοντας live webinars µε ειδικούς 
προσκεκληµένους και θεµατολογία “πώς να 
µαγειρεύουµε και να τρεφόµαστε υγιεινά την 
περίοδο των γιορτών”. Ταυτόχρονα, προσφέρουµε 
µυοχαλαρωτικές αποδράσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, που περιλαµβάνουν µασάζ σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους στις εγκαταστάσεις µας.  
Οι πρωτοβουλίες αυτές τυγχάνουν ευρείας 
αποδοχής, µε περισσότερους από 150 
εργαζόµενους να έχουν αξιοποιήσει την ανοιχτή 
γραµµή και περισσότερους από 35 τις ατοµικές 
συνεδρίες. 
Τέλος, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
διοργανώνουµε µικρές σε διάρκεια εκπαιδεύσεις 

µε θεµατολογίες όπως “Διαχείριση stress”, 
“Συνειδητή επικοινωνία”, “H Δύναµη της 
εστίασης”, “Συνειδητή ηγεσία”, “Ευγενείς στην 
εργασία: συµπόνια και ενσυναίσθηση”, 
“Ερχόµαστε πιο κοντά στη χαρά” κ.ά. που 
σχετίζονται µε την ευεξία µας. Οι εκπαιδεύσεις 
αυτές έχουν λάβει εξαιρετικές αξιολογήσεις από 
τους συµµετέχοντες, µε NPS 100. 

Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
Ο δεύτερος πυλώνας βασίζεται στο Mindfulness 
και στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναµης του νου 
και της επίγνωσης, για να ζούµε και να 
εργαζόµαστε καλύτερα. Μέσα από αυτό το 
πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να ενδυναµώσουν τα επίπεδα 
ενσυναίσθησης και δηµιουργικότητας και, 
παράλληλα, να µειώσουν τα επίπεδα του στρες. 
Είναι αποδεδειγµένα ο καλύτερος τρόπος για να 
παραµείνουµε ισορροπηµένοι και αποδοτικοί.  

To “Mindfulness Resilience Coaching” 
αποτελείται από 6 εβδοµαδιαίες συναντήσεις 
διάρκειας 1,5 ώρας και συνδυάζει πρακτική 
εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές ενσυνειδητότητας, 
γνωσιακή εκπαίδευση για θέµατα σχετικά µε τη 
διαχείριση του άγχους, την επικοινωνία, την 
αντίληψη και τους µηχανισµούς αντίδρασης. 

Το πρόγραµµα αγκαλιάστηκε από τους 
ανθρώπους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και, έως και 

σήµερα, έχουν σχηµατιστεί 4 groups, λόγω 
αυξηµένης ζήτησης. Συγκεκριµένα, από τους έως 
τώρα 48 συµµετέχοντες, το “90% δηλώνουν 
παρακινηµένοι να ξεκινήσουν να κάνουν ορισµένα 
πράγµατα διαφορετικά στη καθηµερινότητά τους” 
και “το 81% δήλωσε ότι το πρόγραµµα τους 
βοήθησε να βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό τα 
επίπεδα απόδοσης και ανθεκτικότητας", µε 
συνολικό NPS 70.

Υποστήριξη γονεϊκότητας
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
των γονέων, ανεξαρτήτως φύλου, να διαθέτουν 
περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη φροντίδα και τη 
σύνδεση µε το νεογέννητο ή πρόσφατα 
υιοθετηµένο παιδί, ήδη από το 2021 είχε θέσει σε 
ισχύ την Πρακτική Γονικής Αδείας, που προέβλεπε 
σηµαντικά περισσότερες ηµέρες αδείας για τους 
νέους γονείς και των δύο φύλων. Το 2022, 
δείχνοντας έµπρακτα τη δέσµευσή της στην 
ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την 
ένταξη, διαµόρφωσε εκ νέου την πρακτική της, 
ενισχύοντας έτσι την ισορροπία γονικής µέριµνας 
και καριέρας και στους δύο γονείς, προσφέροντας: 
• στο βασικό άτοµο φροντίδας (συνήθως η 
µητέρα), συνολικά 18 εβδοµάδες µετά την 
ηµεροµηνία γέννησης,
• στο δευτερεύον άτοµο φροντίδας (συνήθως ο 
πατέρας), 8 εβδοµάδες µετ’ αποδοχών στον 
πρώτο χρόνο από τη γέννηση.

Παράλληλα, µέσω της πλατφόρµας Circle in, 
εργαζόµενοι γονείς / “care givers” από ολόκληρη 
την Philip Morris International έχουν πρόσβαση σε 
υποστήριξη και εργαλεία που καλύπτουν κάθε 
στάδιο της γονεϊκής τους ιδιότητας, από την 
προετοιµασία των προσεχώς γονέων, τη 
συµβουλευτική εν ενεργεία γονέων, καθώς επίσης 
και όσων έχουν αναλάβει τη φροντίδα ανθρώπων 
τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της κουλτούρας συµπερίληψης, η 
χρήση της πλατφόρµας συστήνεται και σε people 
managers που έχουν στην οµάδα τους γονείς, 
προκειµένου να µπορούν να τους υποστηρίξουν 
πιο αποτελεσµατικά. 

Μέσω της πλατφόρµας, οι εργαζόµενοι της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, 
να µελετήσουν διαφορετικές πηγές και χρήσιµα 
εργαλεία, να προβληµατιστούν δηµιουργικά και να 
βρουν λύσεις σε περιοχές που τους απασχολούν. 
Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, “Είµαστε οι Πράξεις µας” και 
εργαζόµαστε #prostokalytero, αναγνωρίζουµε τις 
καθηµερινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε 
όλοι µας ως εργαζόµενοι και, ως υπεύθυνοι 
εργοδότες, έχουµε στο επίκεντρο τους ανθρώπους 
µας και υποστηρίζουµε το δικό τους well-being.
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ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
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Η κοινωνία, πλέον, είναι περισσότερο προσανατο- 
λισµένη στην ψυχική ευεξία και τη σωµατική υγεία, 
κάνοντας πιο συνειδητές επιλογές. Οι επιχειρήσεις 
αναµένεται να επεκτείνουν ή και να µετατοπίσουν 
τα χαρτοφυλάκιά τους για να ενσωµατώσουν νέες 
υπηρεσίες και προσφορές προϊόντων που 
συµβάλλουν στην καλύτερη υγεία, δίνοντας 
προσοχή στις ανάγκες των νεότερων γενεών. 
Ακολουθώντας αυτή την παγκόσµια τάση η PMI, το 
2022, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της εντάσσοντας νέες κατηγορίες προϊόντων 
υγείας. 

Επιπλέον, για την προσέλκυση, διατήρηση και 
εξέλιξη των ταλέντων, οι εργοδότες οφείλουν να 
δώσουν προτεραιότητα στην ψυχική και σωµατική 
ευεξία στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα ενόσω η εξ 
αποστάσεως και η υβριδική εργασία εφαρµόζεται 
όλο και περισσότερο. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
επενδύουµε σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες 
ευηµερίας των εργαζοµένων µας, καθώς θεωρούµε 
σηµαντικό η έννοια της ευεξίας να περιλαµβάνει 
την καλή ψυχική και σωµατική υγεία, την αίσθηση 
ικανοποίησης και ευτυχίας για τη ζωή µας.

Το ολιστικό πρόγραµµα “Well-being in Action” 
ξεκίνησε το 2020 και κάθε χρόνο ανανεώνεται για 
να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων 
µας, όπως αυτές αποτυπώνονται µέσα από 

έρευνες εργαζοµένων που γίνονται τρεις φορές το 
χρόνο. 

Το ανανεωµένο “Well-being in Action” αποτελείται 
από τους τρεις παρακάτω πυλώνες:

• Υποστήριξη εργαζοµένων
• Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
• Υποστήριξη γονεϊκότητας

Υποστήριξη εργαζοµένων
Ο πρώτος πυλώνας ανταποκρίνεται σε 2 
διαφορετικές, αν και πολλές φορές αλληλένδετες, 
ανάγκες και περιλαµβάνει τις υπηρεσίες 
ψυχολογικής υποστήριξης και διατροφικής 
συµβουλευτικής.

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παρέχεται 
µέσω ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής, είναι 
διαθέσιµη 24/7 και ανώνυµη, δίνοντας τη 
δυνατότητα συνοµιλίας τη στιγµή ακριβώς που ο 
εργαζόµενος τη χρειάζεται. Επιπλέον της ανοιχτής 
γραµµής, έχουµε εξασφαλίσει προνοµιακή, 
µειωµένη τιµή, για όσους εργαζόµενους 
επιθυµούν να κάνουν ατοµικές συνεδρίες σε 
τακτική βάση. Αντίστοιχα, η υπηρεσία διατροφικής 
συµβουλευτικής, που εντάχθηκε στο πρόγραµµα 
well-being µετά από παρότρυνση των 
εργαζοµένων µας, εστιάζει στο να αποκτήσουµε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, αλλάζοντας 
καθηµερινές  συνήθειες, µε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα και τακτική παρακολούθηση από 
διατροφολόγο. Αξίζει να τονίσουµε ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται και στους συγγενείς 
πρώτου βαθµού των εργαζοµένων µας και 
επιπλέον, στους υπαλλήλους τρίτων εταιρειών 
που εργάζονται για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.  

Παράλληλα, εκτός από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από απόσταση, παρέχουµε τη 
δυνατότητα για ατοµικές συναντήσεις µε 
ψυχολόγο ή διατροφολόγο στις εγκαταστάσεις 
µας, σε συγκεκριµένες περιόδους µέσα στο έτος, 
καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος αυτών.  

Επιπλέον, φροντίζουµε να αξιοποιούµε γιορτινές 
περιόδους για να ενισχύσουµε το επίπεδο 
ενσυνειδητότητας στη διατροφή µας, 
διοργανώνοντας live webinars µε ειδικούς 
προσκεκληµένους και θεµατολογία “πώς να 
µαγειρεύουµε και να τρεφόµαστε υγιεινά την 
περίοδο των γιορτών”. Ταυτόχρονα, προσφέρουµε 
µυοχαλαρωτικές αποδράσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, που περιλαµβάνουν µασάζ σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους στις εγκαταστάσεις µας.  
Οι πρωτοβουλίες αυτές τυγχάνουν ευρείας 
αποδοχής, µε περισσότερους από 150 
εργαζόµενους να έχουν αξιοποιήσει την ανοιχτή 
γραµµή και περισσότερους από 35 τις ατοµικές 
συνεδρίες. 
Τέλος, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
διοργανώνουµε µικρές σε διάρκεια εκπαιδεύσεις 

µε θεµατολογίες όπως “Διαχείριση stress”, 
“Συνειδητή επικοινωνία”, “H Δύναµη της 
εστίασης”, “Συνειδητή ηγεσία”, “Ευγενείς στην 
εργασία: συµπόνια και ενσυναίσθηση”, 
“Ερχόµαστε πιο κοντά στη χαρά” κ.ά. που 
σχετίζονται µε την ευεξία µας. Οι εκπαιδεύσεις 
αυτές έχουν λάβει εξαιρετικές αξιολογήσεις από 
τους συµµετέχοντες, µε NPS 100. 

Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
Ο δεύτερος πυλώνας βασίζεται στο Mindfulness 
και στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναµης του νου 
και της επίγνωσης, για να ζούµε και να 
εργαζόµαστε καλύτερα. Μέσα από αυτό το 
πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να ενδυναµώσουν τα επίπεδα 
ενσυναίσθησης και δηµιουργικότητας και, 
παράλληλα, να µειώσουν τα επίπεδα του στρες. 
Είναι αποδεδειγµένα ο καλύτερος τρόπος για να 
παραµείνουµε ισορροπηµένοι και αποδοτικοί.  

To “Mindfulness Resilience Coaching” 
αποτελείται από 6 εβδοµαδιαίες συναντήσεις 
διάρκειας 1,5 ώρας και συνδυάζει πρακτική 
εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές ενσυνειδητότητας, 
γνωσιακή εκπαίδευση για θέµατα σχετικά µε τη 
διαχείριση του άγχους, την επικοινωνία, την 
αντίληψη και τους µηχανισµούς αντίδρασης. 

Το πρόγραµµα αγκαλιάστηκε από τους 
ανθρώπους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και, έως και 

σήµερα, έχουν σχηµατιστεί 4 groups, λόγω 
αυξηµένης ζήτησης. Συγκεκριµένα, από τους έως 
τώρα 48 συµµετέχοντες, το “90% δηλώνουν 
παρακινηµένοι να ξεκινήσουν να κάνουν ορισµένα 
πράγµατα διαφορετικά στη καθηµερινότητά τους” 
και “το 81% δήλωσε ότι το πρόγραµµα τους 
βοήθησε να βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό τα 
επίπεδα απόδοσης και ανθεκτικότητας", µε 
συνολικό NPS 70.

Υποστήριξη γονεϊκότητας
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
των γονέων, ανεξαρτήτως φύλου, να διαθέτουν 
περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη φροντίδα και τη 
σύνδεση µε το νεογέννητο ή πρόσφατα 
υιοθετηµένο παιδί, ήδη από το 2021 είχε θέσει σε 
ισχύ την Πρακτική Γονικής Αδείας, που προέβλεπε 
σηµαντικά περισσότερες ηµέρες αδείας για τους 
νέους γονείς και των δύο φύλων. Το 2022, 
δείχνοντας έµπρακτα τη δέσµευσή της στην 
ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την 
ένταξη, διαµόρφωσε εκ νέου την πρακτική της, 
ενισχύοντας έτσι την ισορροπία γονικής µέριµνας 
και καριέρας και στους δύο γονείς, προσφέροντας: 
• στο βασικό άτοµο φροντίδας (συνήθως η 
µητέρα), συνολικά 18 εβδοµάδες µετά την 
ηµεροµηνία γέννησης,
• στο δευτερεύον άτοµο φροντίδας (συνήθως ο 
πατέρας), 8 εβδοµάδες µετ’ αποδοχών στον 
πρώτο χρόνο από τη γέννηση.

Παράλληλα, µέσω της πλατφόρµας Circle in, 
εργαζόµενοι γονείς / “care givers” από ολόκληρη 
την Philip Morris International έχουν πρόσβαση σε 
υποστήριξη και εργαλεία που καλύπτουν κάθε 
στάδιο της γονεϊκής τους ιδιότητας, από την 
προετοιµασία των προσεχώς γονέων, τη 
συµβουλευτική εν ενεργεία γονέων, καθώς επίσης 
και όσων έχουν αναλάβει τη φροντίδα ανθρώπων 
τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της κουλτούρας συµπερίληψης, η 
χρήση της πλατφόρµας συστήνεται και σε people 
managers που έχουν στην οµάδα τους γονείς, 
προκειµένου να µπορούν να τους υποστηρίξουν 
πιο αποτελεσµατικά. 

Μέσω της πλατφόρµας, οι εργαζόµενοι της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, 
να µελετήσουν διαφορετικές πηγές και χρήσιµα 
εργαλεία, να προβληµατιστούν δηµιουργικά και να 
βρουν λύσεις σε περιοχές που τους απασχολούν. 
Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, “Είµαστε οι Πράξεις µας” και 
εργαζόµαστε #prostokalytero, αναγνωρίζουµε τις 
καθηµερινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε 
όλοι µας ως εργαζόµενοι και, ως υπεύθυνοι 
εργοδότες, έχουµε στο επίκεντρο τους ανθρώπους 
µας και υποστηρίζουµε το δικό τους well-being.

Β. Επείγουσα ανάγκη για το
κλίμα και τη φύση

Γ. Ανισότητα

Δ. Μείωση δείκτη εμπιστοσύνης
(fake news)

Η κλιµατική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η 
αποψίλωση δασών, η ανασφάλεια για το νερό και 
άλλες οικολογικές κρίσεις απειλούν περισσότερα 
από τις αλυσίδες εφοδιασµού και τη φυσική 
υποδοµή· θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο και την 
επιχειρηµατική ανάπτυξη. 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεσµεύεται µε διαφάνεια, σε 
στρατηγικούς και επιστηµονικούς στόχους, σε 
συνεργασία µε αρµόδιες εταιρείες, µε στόχο την 
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός της, 
ως βιοµηχανία, τόσο στην ευρύτερη περιοχή 
δραστηριοποίησής της όσο και συνολικά στην 
Ελλάδα µέσα από συγκεκριµένες δράσεις. 

Οι ανισότητες µεταξύ των ανθρώπων είναι ένα 
ζήτηµα που αφορά και αγγίζει διαχρονικά όλες τις 
κοινωνίες σε επίπεδο οικονοµικό, κοινωνικό και 
πολιτικό. Παρά την ταχεία οικονοµική και 
τεχνολογική ανάπτυξη της ανθρωπότητας των 
τελευταίων δεκαετιών, οι άνθρωποι δεν έχουν 
καταφέρει ακόµα να µοιράζονται εξίσου αγαθά, 
υποχρεώσεις και δικαιώµατα σε τοµείς όπως η 
εργασία, η οικογένεια, η προσωπική ζωή. Στη 
σύγχρονη εποχή, ο ρόλος που µπορεί να 
διαδραµατίσει µια επιχείρηση για την ενίσχυση 

των προσπαθειών ένταξης, ποικιλοµορφίας, και 
ισότητας µεταξύ των ανθρώπων είναι κοµβικός. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνεχίζουµε να 
λειτουργούµε συµπεριληπτικά και µε γνώµονα την 
αποδοχή της διαφορετικότητας, µε στόχο τη 
δηµιουργία ενός χώρου εργασίας όπου όλοι, 
ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό ή 
θρησκευτικό προσανατολισµό τους, τη σωµατική 
διάπλαση, το χρώµα τους, θα έχουν ίσες αµοιβές 
και ευκαιρίες για ίση εργασία, χωρίς διακρίσεις.

Οι ψευδείς ειδήσεις είναι ένα συχνό φαινόµενο 
που µπορεί να επηρεάσει την εικόνα µιας 
επιχείρησης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου η 
ψηφιακή τεχνολογία δίνει την δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών µέσω του διαδικτύου, τα λεγόµενα 
fake news έχουν καταφέρει σε πολλές 
περιπτώσεις να αλλοιώσουν την εικόνα των 
επιχειρήσεων, αποτελώντας τη βασική αιτία που οι 
καταναλωτές ανά τον κόσµο γίνονται πιο 
καχύποπτοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχούς 
µείωσης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν υπεύθυνα, 
µε εγκυρότητα και µε διαφάνεια, παρέχοντας 
στους καταναλωτές αξιόπιστες πληροφορίες για 
τα προϊόντα τους.
 

Ως εταιρεία, διασφαλίζουµε τη διαφάνεια της 
λειτουργίας µας χρησιµοποιώντας τα πλέον 
έγκυρα πρότυπα ελέγχου της ορθότητας των 
δεσµεύσεών µας ως προς τα κριτήρια ESG.  
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Η κοινωνία, πλέον, είναι περισσότερο προσανατο- 
λισµένη στην ψυχική ευεξία και τη σωµατική υγεία, 
κάνοντας πιο συνειδητές επιλογές. Οι επιχειρήσεις 
αναµένεται να επεκτείνουν ή και να µετατοπίσουν 
τα χαρτοφυλάκιά τους για να ενσωµατώσουν νέες 
υπηρεσίες και προσφορές προϊόντων που 
συµβάλλουν στην καλύτερη υγεία, δίνοντας 
προσοχή στις ανάγκες των νεότερων γενεών. 
Ακολουθώντας αυτή την παγκόσµια τάση η PMI, το 
2022, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της εντάσσοντας νέες κατηγορίες προϊόντων 
υγείας. 

Επιπλέον, για την προσέλκυση, διατήρηση και 
εξέλιξη των ταλέντων, οι εργοδότες οφείλουν να 
δώσουν προτεραιότητα στην ψυχική και σωµατική 
ευεξία στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα ενόσω η εξ 
αποστάσεως και η υβριδική εργασία εφαρµόζεται 
όλο και περισσότερο. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
επενδύουµε σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες 
ευηµερίας των εργαζοµένων µας, καθώς θεωρούµε 
σηµαντικό η έννοια της ευεξίας να περιλαµβάνει 
την καλή ψυχική και σωµατική υγεία, την αίσθηση 
ικανοποίησης και ευτυχίας για τη ζωή µας.

Το ολιστικό πρόγραµµα “Well-being in Action” 
ξεκίνησε το 2020 και κάθε χρόνο ανανεώνεται για 
να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων 
µας, όπως αυτές αποτυπώνονται µέσα από 

έρευνες εργαζοµένων που γίνονται τρεις φορές το 
χρόνο. 

Το ανανεωµένο “Well-being in Action” αποτελείται 
από τους τρεις παρακάτω πυλώνες:

• Υποστήριξη εργαζοµένων
• Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
• Υποστήριξη γονεϊκότητας

Υποστήριξη εργαζοµένων
Ο πρώτος πυλώνας ανταποκρίνεται σε 2 
διαφορετικές, αν και πολλές φορές αλληλένδετες, 
ανάγκες και περιλαµβάνει τις υπηρεσίες 
ψυχολογικής υποστήριξης και διατροφικής 
συµβουλευτικής.

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παρέχεται 
µέσω ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής, είναι 
διαθέσιµη 24/7 και ανώνυµη, δίνοντας τη 
δυνατότητα συνοµιλίας τη στιγµή ακριβώς που ο 
εργαζόµενος τη χρειάζεται. Επιπλέον της ανοιχτής 
γραµµής, έχουµε εξασφαλίσει προνοµιακή, 
µειωµένη τιµή, για όσους εργαζόµενους 
επιθυµούν να κάνουν ατοµικές συνεδρίες σε 
τακτική βάση. Αντίστοιχα, η υπηρεσία διατροφικής 
συµβουλευτικής, που εντάχθηκε στο πρόγραµµα 
well-being µετά από παρότρυνση των 
εργαζοµένων µας, εστιάζει στο να αποκτήσουµε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, αλλάζοντας 
καθηµερινές  συνήθειες, µε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα και τακτική παρακολούθηση από 
διατροφολόγο. Αξίζει να τονίσουµε ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται και στους συγγενείς 
πρώτου βαθµού των εργαζοµένων µας και 
επιπλέον, στους υπαλλήλους τρίτων εταιρειών 
που εργάζονται για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.  

Παράλληλα, εκτός από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από απόσταση, παρέχουµε τη 
δυνατότητα για ατοµικές συναντήσεις µε 
ψυχολόγο ή διατροφολόγο στις εγκαταστάσεις 
µας, σε συγκεκριµένες περιόδους µέσα στο έτος, 
καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος αυτών.  

Επιπλέον, φροντίζουµε να αξιοποιούµε γιορτινές 
περιόδους για να ενισχύσουµε το επίπεδο 
ενσυνειδητότητας στη διατροφή µας, 
διοργανώνοντας live webinars µε ειδικούς 
προσκεκληµένους και θεµατολογία “πώς να 
µαγειρεύουµε και να τρεφόµαστε υγιεινά την 
περίοδο των γιορτών”. Ταυτόχρονα, προσφέρουµε 
µυοχαλαρωτικές αποδράσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, που περιλαµβάνουν µασάζ σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους στις εγκαταστάσεις µας.  
Οι πρωτοβουλίες αυτές τυγχάνουν ευρείας 
αποδοχής, µε περισσότερους από 150 
εργαζόµενους να έχουν αξιοποιήσει την ανοιχτή 
γραµµή και περισσότερους από 35 τις ατοµικές 
συνεδρίες. 
Τέλος, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
διοργανώνουµε µικρές σε διάρκεια εκπαιδεύσεις 

µε θεµατολογίες όπως “Διαχείριση stress”, 
“Συνειδητή επικοινωνία”, “H Δύναµη της 
εστίασης”, “Συνειδητή ηγεσία”, “Ευγενείς στην 
εργασία: συµπόνια και ενσυναίσθηση”, 
“Ερχόµαστε πιο κοντά στη χαρά” κ.ά. που 
σχετίζονται µε την ευεξία µας. Οι εκπαιδεύσεις 
αυτές έχουν λάβει εξαιρετικές αξιολογήσεις από 
τους συµµετέχοντες, µε NPS 100. 

Ενσυνειδητότητα - Mindfulness
Ο δεύτερος πυλώνας βασίζεται στο Mindfulness 
και στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναµης του νου 
και της επίγνωσης, για να ζούµε και να 
εργαζόµαστε καλύτερα. Μέσα από αυτό το 
πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να ενδυναµώσουν τα επίπεδα 
ενσυναίσθησης και δηµιουργικότητας και, 
παράλληλα, να µειώσουν τα επίπεδα του στρες. 
Είναι αποδεδειγµένα ο καλύτερος τρόπος για να 
παραµείνουµε ισορροπηµένοι και αποδοτικοί.  

To “Mindfulness Resilience Coaching” 
αποτελείται από 6 εβδοµαδιαίες συναντήσεις 
διάρκειας 1,5 ώρας και συνδυάζει πρακτική 
εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές ενσυνειδητότητας, 
γνωσιακή εκπαίδευση για θέµατα σχετικά µε τη 
διαχείριση του άγχους, την επικοινωνία, την 
αντίληψη και τους µηχανισµούς αντίδρασης. 

Το πρόγραµµα αγκαλιάστηκε από τους 
ανθρώπους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και, έως και 

σήµερα, έχουν σχηµατιστεί 4 groups, λόγω 
αυξηµένης ζήτησης. Συγκεκριµένα, από τους έως 
τώρα 48 συµµετέχοντες, το “90% δηλώνουν 
παρακινηµένοι να ξεκινήσουν να κάνουν ορισµένα 
πράγµατα διαφορετικά στη καθηµερινότητά τους” 
και “το 81% δήλωσε ότι το πρόγραµµα τους 
βοήθησε να βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό τα 
επίπεδα απόδοσης και ανθεκτικότητας", µε 
συνολικό NPS 70.

Υποστήριξη γονεϊκότητας
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
των γονέων, ανεξαρτήτως φύλου, να διαθέτουν 
περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη φροντίδα και τη 
σύνδεση µε το νεογέννητο ή πρόσφατα 
υιοθετηµένο παιδί, ήδη από το 2021 είχε θέσει σε 
ισχύ την Πρακτική Γονικής Αδείας, που προέβλεπε 
σηµαντικά περισσότερες ηµέρες αδείας για τους 
νέους γονείς και των δύο φύλων. Το 2022, 
δείχνοντας έµπρακτα τη δέσµευσή της στην 
ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την 
ένταξη, διαµόρφωσε εκ νέου την πρακτική της, 
ενισχύοντας έτσι την ισορροπία γονικής µέριµνας 
και καριέρας και στους δύο γονείς, προσφέροντας: 
• στο βασικό άτοµο φροντίδας (συνήθως η 
µητέρα), συνολικά 18 εβδοµάδες µετά την 
ηµεροµηνία γέννησης,
• στο δευτερεύον άτοµο φροντίδας (συνήθως ο 
πατέρας), 8 εβδοµάδες µετ’ αποδοχών στον 
πρώτο χρόνο από τη γέννηση.

Παράλληλα, µέσω της πλατφόρµας Circle in, 
εργαζόµενοι γονείς / “care givers” από ολόκληρη 
την Philip Morris International έχουν πρόσβαση σε 
υποστήριξη και εργαλεία που καλύπτουν κάθε 
στάδιο της γονεϊκής τους ιδιότητας, από την 
προετοιµασία των προσεχώς γονέων, τη 
συµβουλευτική εν ενεργεία γονέων, καθώς επίσης 
και όσων έχουν αναλάβει τη φροντίδα ανθρώπων 
τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της κουλτούρας συµπερίληψης, η 
χρήση της πλατφόρµας συστήνεται και σε people 
managers που έχουν στην οµάδα τους γονείς, 
προκειµένου να µπορούν να τους υποστηρίξουν 
πιο αποτελεσµατικά. 

Μέσω της πλατφόρµας, οι εργαζόµενοι της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, 
να µελετήσουν διαφορετικές πηγές και χρήσιµα 
εργαλεία, να προβληµατιστούν δηµιουργικά και να 
βρουν λύσεις σε περιοχές που τους απασχολούν. 
Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, “Είµαστε οι Πράξεις µας” και 
εργαζόµαστε #prostokalytero, αναγνωρίζουµε τις 
καθηµερινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε 
όλοι µας ως εργαζόµενοι και, ως υπεύθυνοι 
εργοδότες, έχουµε στο επίκεντρο τους ανθρώπους 
µας και υποστηρίζουµε το δικό τους well-being.

Ε. Τεχνολογική πρόοδος

Οι ψευδείς ειδήσεις είναι ένα συχνό φαινόµενο 
που µπορεί να επηρεάσει την εικόνα µιας 
επιχείρησης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου η 
ψηφιακή τεχνολογία δίνει την δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών µέσω του διαδικτύου, τα λεγόµενα 
fake news έχουν καταφέρει σε πολλές 
περιπτώσεις να αλλοιώσουν την εικόνα των 
επιχειρήσεων, αποτελώντας τη βασική αιτία που οι 
καταναλωτές ανά τον κόσµο γίνονται πιο 
καχύποπτοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχούς 
µείωσης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν υπεύθυνα, 
µε εγκυρότητα και µε διαφάνεια, παρέχοντας 
στους καταναλωτές αξιόπιστες πληροφορίες για 
τα προϊόντα τους.
 

Ως εταιρεία, διασφαλίζουµε τη διαφάνεια της 
λειτουργίας µας χρησιµοποιώντας τα πλέον 
έγκυρα πρότυπα ελέγχου της ορθότητας των 
δεσµεύσεών µας ως προς τα κριτήρια ESG.  

Καθώς οι νέες τεχνολογίες οδηγούν ολοένα και 
περισσότερο στην ψηφιοποίηση της εργασίας και 
της καθηµερινότητας, η κυβερνοασφάλεια 
αποτελεί τον πυρήνα της ασφάλειας των 
σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι αυτοµατισµοί και οι 
ψηφιακές λύσεις που χρησιµοποιούν οι εταιρείες 
προκειµένου να αυξήσουν τη διαφάνεια και να 
µεγιστοποιήσουν την καινοτοµία προϊόντων τους, 
αναδεικνύουν ταυτόχρονα και τις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουν στην προσπάθεια τους να 
εξασφαλίσουν συνθήκες εµπιστοσύνης αναφορι- 
κά µε τα δεδοµένα τους. Οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να  διασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα τους 
είναι ακριβή, επιβεβαιωµένα και ασφαλή, ώστε οι 
πελάτες τους αλλά και κάθε εµπλεκόµενος να 
έχει τη βεβαιότητα ότι οι πληροφορίες τους είναι 
επαρκώς προστατευµένες. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ενισχύουµε τις πολιτικές 
και τους ελέγχους κυβερνοασφάλειας και 
απορρήτου δεδοµένων.

Στο πλαίσιο της σωστής διακυβέρνησης εντάσσ- 
εται και η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
περιλαµβάνει, εκτός από υπηρεσίες και προϊόντα 
που βοηθούν στη λειτουργία µιας οποιασδήποτε 
επιχείρησης, καπνοπαραγωγούς, κατασκευαστές 
άµεσων υλικών που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή τσιγάρων και άλλων προϊόντων 
καπνού όπως το χαρτί (θερµαινόµενων ράβδων 
καπνού και υλικά συσκευασίας), κατασκευαστές 
µηχανηµάτων για την παραγωγή θερµαινόµενων 
προϊόντων καπνού, καθώς και κατασκευαστές 
ηλεκτρονικών συσκευών για θερµαινόµενα 
προϊόντα καπνού. 

Για την ορθή λειτουργία, έχουµε υιοθετήσει ένα 
σύνολο Αρχών Υπεύθυνης Προµήθειας (Respon-
sible Sourcing Principles-RSP), που υποστηρίζουν
το Σύστηµα Δέουσας Επιµέλειας της εφοδιαστικής 
µας αλυσίδας, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες 
Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα. 

5.6 Υπεύθυνη διαχείριση
εφοδιαστικής αλυσίδας 

Το έτος 2021 συνεργαστήκαµε µε συνολικά 

1.586 προµηθευτές, εκ των οποίων το 90%

 έχουν έδρα στην Ελλάδα.

To 2021 η µητρική εταιρεία PMI µετέφερε µε 
επιτυχία το πρόγραµµα δέουσας επιµέλειας των 
προµηθευτών µας στην EcoVadis, την κορυφαία 
παγκόσµια πάροχο διαδικτυακών αξιολογήσεων 
προµηθευτών ESG. Αυτή η αλλαγή ενισχύει 
σηµαντικά την προσέγγισή µας επιτρέποντάς 
µας να έχουµε πρόσβαση σε έναν τεράστιο 
αριθµό καρτών βαθµολογίας κριτηρίων ESG. 
Επιπλέον, το EcoVadis παρέχει βασισµένες σε 
γεγονότα και λεπτοµερείς πληροφορίες 
αξιολογήσεις προµηθευτών. Οι εκτιµήσεις είναι 
διαθέσιµες στην ψηφιακή πλατφόρµα EcoVadis, 
που επιτρέπει την απρόσκοπτη κοινή χρήση 
µεταξύ όλων των προµηθευτών και των 
συµµετεχόντων πελατών, δηµιουργώντας ένα 
αποτελεσµατικό οικοσύστηµα συνεργασίας.
 
Στόχος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι να 
προµηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες σε τιµές που 
διασφαλίζουν τα καλά οικονοµικά αποτελέσµατα 
χωρίς να διακινδυνεύουν τη βιωσιµότητα των 
προµηθευτών µας. Παράλληλα, διεκδικούµε τις 
απαραίτητες νοµικές, ποιοτικές, περιβαλλο- 
ντικές και κοινωνικές προδιαγραφές, ενώ 
επιδιώκουµε να αξιοποιούµε ευκαιρίες 
προκειµένου να βελτιώσουµε τον κοινωνικό
και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προµηθευτών 
µας στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται. 
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Γράφημα 5.3 - Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

• βασίζεται στην
  αναγνώριση και
  διαχείριση κινδύνων

• είναι συστηµατική

• εφαρµόζεται σε
   διαφορετικές  κλίµακες

Η προσέγγισή µας

• Αξιολόγηση της επίδοσης
   των προµηθευτών έναντι των
   Αρχών Υπεύθυνων Προµηθειών
   (RSP)

• Καθορισµός διορθωτικών
  σχεδίων δράσης για την 
  αντιµετώπιση των κενών

• Παρακολούθηση προόδου
  έναντι των σχεδίων δράσης

• Αναφορά των αποτελεσµάτων

Οι στόχοι µας Δέσµευση
προµηθευτών

Αξιολόγηση
κινδύνων

Αξιολόγηση
επίδοσης

Μετριασµός
επιπτώσεων

Παρακολούθηση
και αναφορά



99

S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

Εντός του έτους 2021 δεν έχει πέσει 
στην αντίληψη της εταιρείας περιστατικό 
που αφορά προµηθευτή µε πρακτική 
παιδικής εργασίας ή έκθεση νέων ή 
ευάλωτων οµάδων σε επικίνδυνη 
εργασία. 

Η προσέγγισή µας για τη βιώσιµη 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και 
αξίες:

   Προληπτική δέσµευση: Η δέσµευση 
αποτελεί τον πυρήνα για τη διασφάλιση 
των υπεύθυνων προµηθειών. Οι 
επιτυχηµένες συνεργασίες απαιτούν µια 
ανοιχτή και διαφανή σχέση, καθώς και 
διαρκή επικοινωνία στην οποία η 
τεχνογνωσία διαµοιράζεται και χτίζεται 
από κοινού, µέσω της συµµετοχής σε 
σχετικές πρωτοβουλίες του κλάδου και 
των ενδιαφερόµενων µερών.

   Μετριασµός/αντιµετώπιση κινδύνων: 
Ακολουθούµε µια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων (risk based approach), 
εστιάζοντας τις προσπάθειές µας στο πού 
αυτοί οι κίνδυνοι µπορούν να έχουν τον 
µεγαλύτερο αντίκτυπο. Η θέσπιση 
κριτηρίων βάσει κινδύνου µας δίνει τη 
δυνατότητα να εντοπίζουµε προµηθευτές 

υψηλού κινδύνου, να προσαρµόζουµε
τα εργαλεία και τις ενέργειες δέουσας 
επιµέλειας και να πραγµατοποιούµε 
στοχευµένες παρεµβάσεις για την 
αντιµετώπιση εγγενών κινδύνων, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασµού στρατηγικής 
σηµασίας, όπως αυτές των ηλεκτρονικών 
ειδών και των φύλλων καπνού.

   Συνεχής βελτίωση: Ενισχύοντας 
προληπτικά τη συνεργασία και τη
δέσµευση µε τους προµηθευτές µας, 
επιτυγχάνουµε σαφώς µεγαλύτερη 
δέσµευση και υποστήριξη εκ µέρους
τους για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης
σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και την 
επίτευξη των υψηλότερων προτύπων 
συµµόρφωσης.

   Προγράµµατα µε αντίκτυπο: Αξιοποιούµε 
την εµβέλειά µας και την αυξανόµενη 
κατανόηση της βάσης προµηθειών µας για 
να εφαρµόσουµε ιδιαίτερα αποτελεσµατικά 
προγράµµατα στους βασικούς τοµείς της 
βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτούς που 
σχετίζονται µε τις φιλοδοξίες µας για 
ουδετερότητα στη χρήση άνθρακα, τη 
µηδενική αποψίλωση των δασών και τη 
µηδενική παιδική εργασία.

5.7 Καταπολέμηση του
παράνομου εμπορίου
καπνού 
H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζει τις αρνητικές συνέπειες 
από το παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού για 
ολόκληρη την κοινωνία, όπως στην υγεία, στην 
ασφάλεια και στην οικονοµία. Στην κατεύθυνση αυτή 
δεσµεύεται να συµβάλλει στην καταπολέµησή του και 
αναλαµβάνει σχετικές πρωτοβουλίες.
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ετήσιας ανεξάρτητης 
Έκθεσης της KPMG που διενεργήθηκε για λογαριασµό 
της Philip Morris International, η οποία διεξάγεται στις 
27 χώρες της Ε.Ε. καθώς και στην Ελβετία, τη Νορβηγία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο, η παράνοµη αγορά τσιγάρων 
στην Ελλάδα το 2021 βρίσκεται στο 23,9%, µε τις 
απώλειες των κρατικών ταµείων να ανέρχονται στα 
604 εκατ. ευρώ το 2021 (σε σχέση µε 551 εκατ. ευρώ 
το 2020). H Ελλάδα συνεχίζει να είναι η δεύτερη χώρα 
στην Ε.Ε, µετά τη Γαλλία, µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση 
παραποιηµένων τσιγάρων. Η πανδηµία συνέχισε να  
δηµιουργεί συνθήκες για την αύξηση των παράνοµων 
τσιγάρων στην Ε.Ε. 

Το 2021, καταναλώθηκαν 35,5 δισ. παράνοµα 
τσιγάρα (1,3 δισ. τσιγάρα περισσότερα σε σχέση µε 
το 2020), τα οποία αντιστοιχούν στο 8,1% της 
συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων στην Ε.Ε. και σε 
απώλεια 10,4 δισ. ευρώ για τα ευρωπαϊκά ταµεία. 

https://www.papastratosmazi.gr/ola-ta-nea-ths-papastratos/ypodeigmatiki-leitourgia/paranoma-tsigara-deyterh-thesh-stin-eurwph-h-ellada-to-2021
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επιπτώσεις της χρήσης των προϊόντων µας στην 
υγεία τους. Όλες οι συσκευασίες µας πρέπει να 
περιέχουν σαφείς και ορατές προειδοποιήσεις για 
την υγεία του χρήστη. 

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 
περίπτωση όχλησης ή κύρωσης από δηµόσια Αρχή 
για θέµατα επισήµανσης των προϊόντων µας (π.χ. 
health warnings). 

Τοποθέτηση προϊόντος 
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του προϊόντος µας 
σε ψυχαγωγικά προγράµµατα, ταινίες, ραδιόφωνο, 
βιντεοπαιχνίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα 
προορίζεται για να διαδοθεί στο ευρύ κοινό. 
Επιπλέον, οι διαφηµίσεις και το υλικό πωλήσεων  
επιτρέπεται να τοποθετηθούν αυστηρά σε σηµεία 
πώλησης των προϊόντων και απευθύνονται µόνο σε 
ενήλικους καπνιστές.

Social media 
Δεν χρησιµοποιούµε τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για µάρκετινγκ, διαφήµιση, ή 
οποιαδήποτε άλλη διαφηµιστική επικοινωνία που 
σχετίζεται µε τα προϊόντα µας, µε εξαίρεση την 
υπεύθυνη ενηµέρωση των ενήλικων χρηστών µας 
σε θέµατα εξυπηρέτησής τους (customer care). Ο 
ίδιος κανόνας ισχύει και για διοργανώσεις 
εκδηλώσεων, και επώνυµους πρεσβευτές.

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από το 2012 έχει 
δαπανήσει περισσότερα από €6 εκατοµµύρια 
σε ενέργειες υποστήριξης της Πολιτείας και 
των διωκτικών Αρχών στην καταπολέµηση 
του παράνοµου εµπορίου καπνού αλλά και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Οι προσπάθειές µας για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς το παράνοµο εµπόριο 
ενισχύει την ευρύτερη εγκληµατική δραστηριότητα 
και τη διαφθορά. Οι επιπτώσεις του παράνοµου 
εµπορίου συµπεριλαµβάνουν απώλεια εσόδων για 
τα δηµόσια ταµεία, απώλεια θέσεων εργασίας και 
εσόδων για τη νόµιµη αλυσίδα (εφοδιαστική 
αλυσίδα, βιοµηχανία), χρηµατοδότηση άλλων 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων (ναρκωτικά, 
εµπόριο όπλων και ανθρώπων), υπονόµευση 
των στόχων της δηµόσιας υγείας, ανεξέλεγκτη 
πρόσβαση των νέων σε φθηνά τσιγάρα και 
αρνητική εικόνα και φήµη της χώρας στο 
εξωτερικό.

Οι στόχοι της δράσης µας είναι:

✓ H µείωση της προσφοράς και της ζήτησης των 
παράνοµων τσιγάρων και του χύµα καπνού στην 
Ελλάδα.

✓ Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του 
κοινού.

✓ Η υποστήριξη του έργου των διωκτικών Αρχών.

Η συνεργασία  δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα είναι 
πολύ σηµαντική για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού.

Το 2016 έγινε δωρεά του πρώτου κινητού σαρωτή 
ακτινών Χ, αξίας περίπου €2 εκατοµµυρίων προς 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων / 
Υπουργείο Οικονοµικών για τον έλεγχο φορτηγών 
και εµπορευµατοκιβωτίων από τα τελωνεία της 
χώρας, ενώ το 2017 έγινε συµφωνία δωρεάς προς 
το Λιµενικό Σώµα 5 σκαφών ειδικού τύπου, αξίας 
$2,4 εκατοµµυρίων, µέσω του χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος PMI Impact, η παράδοση των 
οποίων ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2018. 

Το 2020 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε σε 
υπογραφή µνηµονίου αµοιβαίας κατανόησης µε το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ το 2021 
προχώρησε σε υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας 
µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) µε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για 
την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου 
προϊόντων καπνού. Στο πλαίσιο των συνεργασιών 
αυτών, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει ενισχύσει µε 
τεχνολογικό εξοπλισµό νευραλγικές υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας και της ΑΑΔΕ, ενώ έχει 
συµβάλλει στη διεξαγωγή ενηµερωτικών δράσεων, 
εκπαιδεύσεων και στην υλοποίηση βέλτιστων 

πρακτικών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε τα 
στελέχη των διωκτικών Αρχών. 

Το 2021, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανανέωσε τη 
συµφωνία συνεργασίας µε το Λιµενικό Σώµα – 
Ελληνική Ακτοφυλακή διευρύνοντας τον σκοπό
της συνεργασίας για την καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου σε όλα τα είδη προϊόντων 
καπνού συµπεριλαµβανοµένου και των
καινοτόµων – θερµαινόµενων προϊόντων καπνού. 

Επίσης, το 2021, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διοργάνωσε 
καµπάνια ενηµέρωσης      για τις επιπτώσεις του 
παράνοµου εµπορίου καπνού υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ 
ανανεώσαµε το µνηµόνιο αµοιβαίας κατανόησης 
µε το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής/ Λιµενικό Σώµα/ Ελληνική Ακτοφυλακή, 
για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου 
καπνικών και τη διεύρυνση του σκοπού και σε µη 
καιόµενα προϊόντα καπνού, όπως τα θερµαινόµενα.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα συνεχίσει τις δράσεις της για 
την ενηµέρωση της κοινωνίας, αλλά και για τη 
στήριξη του έργου των διωκτικών Αρχών. Πιο 
συγκεκριµένα, έχει δεσµευτεί να επενδύσει 
επιπλέον €1.000.000 έως το 2025, σε δράσεις 
κατά του παράνοµου εµπορίου καπνού. 

περίπτωση όχλησης ή κύρωσης από δηµόσια Αρχή 
για θέµατα µη συµµόρφωσης σε επικοινωνία 
marketing.

IQOS stores
Στα φυσικά µας καταστήµατα λιανικής πώλησης, 
οποιοσδήποτε καταναλωτής επιθυµεί να αγοράσει 
τα προϊόντα µας επαληθεύεται η ηλικία του από 
εκπαιδευµένο πωλητή. Η επαλήθευση πρέπει να 
πραγµατοποιείται αυτοπροσώπως και εάν υπάρχει 
αµφιβολία ότι το άτοµο είναι ενήλικο, ελέγχεται το 
επίσηµο έγγραφο ταυτότητας.
Επιπλέον, πιστοί στις αρχές µας ότι τα εναλλακτικά 
προϊόντα καπνού απευθύνονται µόνο στους 
καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν το 
κάπνισµα, στα καταστήµατά µας εξυπηρετούµε 
µόνο ήδη καπνιστές ή χρήστες προϊόντων 
νικοτίνης. 

E-commerce
Εφαρµόζουµε επαλήθευση ηλικίας πριν από την 
πώληση των προϊόντων µας στο ηλεκτρονικό µας 
κατάστηµα.  Όπου αυτό δεν είναι εφικτό 
εφαρµόζεται η προσωπική επαλήθευση ηλικίας 
κατά την παράδοση µέσω courier ή στα σηµεία 
παραλαβής.

Εκπαιδεύσεις στον Κώδικα Μάρκετινγκ 
Όλοι όσοι εµπλέκονται στις δραστηριότητες 
µάρκετινγκ —συµπεριλαµβανοµένων των 
εργαζοµένων και των τρίτων µερών που ενεργούν 

για λογαριασµό µας— πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 
στους κώδικες και να τους τηρούν.

Το 2021 πραγµατοποιήσαµε εκπαιδεύσεις για τον 
νέο Κώδικα Μάρκετινγκ µε σκοπό να ενηµερωθούν 
όλοι οι εργαζόµενοι αλλά και οι άµεσοι συνεργάτες 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καθώς και  να 
ευθυγραµµιστούν µε τις θεµελιώδεις αρχές που 
διέπουν την πολιτική της εταιρείας µας. 

https://www.papastratosmazi.gr/ola-ta-nea-ths-papastratos/ypodeigmatiki-leitourgia/papastratos-nea-kambania-enimerosis-gia-ta-paranoma-tsigara
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επιπτώσεις της χρήσης των προϊόντων µας στην 
υγεία τους. Όλες οι συσκευασίες µας πρέπει να 
περιέχουν σαφείς και ορατές προειδοποιήσεις για 
την υγεία του χρήστη. 

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 
περίπτωση όχλησης ή κύρωσης από δηµόσια Αρχή 
για θέµατα επισήµανσης των προϊόντων µας (π.χ. 
health warnings). 

Τοποθέτηση προϊόντος 
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του προϊόντος µας 
σε ψυχαγωγικά προγράµµατα, ταινίες, ραδιόφωνο, 
βιντεοπαιχνίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα 
προορίζεται για να διαδοθεί στο ευρύ κοινό. 
Επιπλέον, οι διαφηµίσεις και το υλικό πωλήσεων  
επιτρέπεται να τοποθετηθούν αυστηρά σε σηµεία 
πώλησης των προϊόντων και απευθύνονται µόνο σε 
ενήλικους καπνιστές.

Social media 
Δεν χρησιµοποιούµε τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για µάρκετινγκ, διαφήµιση, ή 
οποιαδήποτε άλλη διαφηµιστική επικοινωνία που 
σχετίζεται µε τα προϊόντα µας, µε εξαίρεση την 
υπεύθυνη ενηµέρωση των ενήλικων χρηστών µας 
σε θέµατα εξυπηρέτησής τους (customer care). Ο 
ίδιος κανόνας ισχύει και για διοργανώσεις 
εκδηλώσεων, και επώνυµους πρεσβευτές.

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 

Οι ενήλικες καπνιστές και οι ενήλικες χρήστες 
νικοτίνης βρίσκονται στο πυρήνα του 
επιχειρηµατικού µετασχηµατισµού της µητρικής µας 
εταιρείας. 

Το όφελος για την υγεία της χρήσης των προϊόντων 
χωρίς καύση δεν εξαρτάται µόνο από τη δυνατότητά 
τους να µειώσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται µε το 
κάπνισµα, αλλά και για το εάν πράγµατι επιλέγονται 
ως εναλλακτική για µακροχρόνια χρήση. 

Για να µπορέσουν οι καπνιστές να στραφούν σε 
αυτές τις εναλλακτικές, είναι απαραίτητο εκείνες να 
είναι προσβάσιµες. Με την αύξηση της 
προσβασιµότητας και την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, καθώς και την προσιτή τιµή των 
προϊόντων χωρίς καύση, στοχεύουµε να 
ικανοποιήσουµε την ανάγκη των ενήλικων 
καπνιστών, που διαφορετικά θα συνέχιζαν το 
κάπνισµα, να κάνουν την αλλαγή σε µια καλύτερη, 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη αλλαγή, µειώνοντας 
σηµαντικά την έκθεση στα επιβλαβή συστατικά του 
παραδοσιακού τσιγάρου. 

Στόχος µας ως ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι να 
αξιοποιήσουµε την ηγετική µας θέση για να 
επιταχύνουµε την στροφή σε καλύτερες 

εναλλακτικές, συνεχίζοντας να επικεντρωνόµαστε 
στις προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση και 
ενηµέρωση των ενηλίκων καπνιστών που 
διαφορετικά θα συνέχιζαν το κάπνισµα, σχετικά µε 
τα επιστηµονικά τεκµηριωµένα προϊόντα χωρίς 
καύση και τα οφέλη της αλλαγής έναντι της 
συνέχισης του καπνίσµατος.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ παρακολουθούµε προσεκτικά 
τα αποτελέσµατα της χρήσης του µάρκετινγκ για να 
ελαχιστοποιήσουµε οποιαδήποτε ακούσια χρήση 
των προϊόντων µας από µη καπνιστές, ιδιαίτερα 
από ανήλικους.

Οι αρχές και οι πρακτικές µας για το µάρκετινγκ και 
τις πωλήσεις κωδικοποιούνται σε ξεχωριστούς 
κώδικες µάρκετινγκ για καιόµενα προϊόντα  και 
εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση (smoke-free). 
Στις αρχές του 2021, η PMI κυκλοφόρησε 
εσωτερικά έναν νέο, ξεχωριστό Κώδικα Μάρκετινγκ 
για τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση, ο οποίος 
κωδικοποιεί και επεξηγεί τις αρχές που περιέχονται 
στις ΚΠΜ (Καλές Πρακτικές Μεταστροφής). Οι νέοι 
κώδικες µάρκετινγκ καθιερώνουν µια ισχυρή 
διαδικασία διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι όλα τα εµπορικά προγράµµατα, οι καµπάνιες και 
οι πρωτοβουλίες συµµορφώνονται µε όλους τους 
σχετικούς νόµους και τους κώδικες.

Σήµανση 
Προειδοποιούµε τους καταναλωτές για τις 

περίπτωση όχλησης ή κύρωσης από δηµόσια Αρχή 
για θέµατα µη συµµόρφωσης σε επικοινωνία 
marketing.

IQOS stores
Στα φυσικά µας καταστήµατα λιανικής πώλησης, 
οποιοσδήποτε καταναλωτής επιθυµεί να αγοράσει 
τα προϊόντα µας επαληθεύεται η ηλικία του από 
εκπαιδευµένο πωλητή. Η επαλήθευση πρέπει να 
πραγµατοποιείται αυτοπροσώπως και εάν υπάρχει 
αµφιβολία ότι το άτοµο είναι ενήλικο, ελέγχεται το 
επίσηµο έγγραφο ταυτότητας.
Επιπλέον, πιστοί στις αρχές µας ότι τα εναλλακτικά 
προϊόντα καπνού απευθύνονται µόνο στους 
καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν το 
κάπνισµα, στα καταστήµατά µας εξυπηρετούµε 
µόνο ήδη καπνιστές ή χρήστες προϊόντων 
νικοτίνης. 

E-commerce
Εφαρµόζουµε επαλήθευση ηλικίας πριν από την 
πώληση των προϊόντων µας στο ηλεκτρονικό µας 
κατάστηµα.  Όπου αυτό δεν είναι εφικτό 
εφαρµόζεται η προσωπική επαλήθευση ηλικίας 
κατά την παράδοση µέσω courier ή στα σηµεία 
παραλαβής.

Εκπαιδεύσεις στον Κώδικα Μάρκετινγκ 
Όλοι όσοι εµπλέκονται στις δραστηριότητες 
µάρκετινγκ —συµπεριλαµβανοµένων των 
εργαζοµένων και των τρίτων µερών που ενεργούν 

για λογαριασµό µας— πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 
στους κώδικες και να τους τηρούν.

Το 2021 πραγµατοποιήσαµε εκπαιδεύσεις για τον 
νέο Κώδικα Μάρκετινγκ µε σκοπό να ενηµερωθούν 
όλοι οι εργαζόµενοι αλλά και οι άµεσοι συνεργάτες 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καθώς και  να 
ευθυγραµµιστούν µε τις θεµελιώδεις αρχές που 
διέπουν την πολιτική της εταιρείας µας. 
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επιπτώσεις της χρήσης των προϊόντων µας στην 
υγεία τους. Όλες οι συσκευασίες µας πρέπει να 
περιέχουν σαφείς και ορατές προειδοποιήσεις για 
την υγεία του χρήστη. 

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 
περίπτωση όχλησης ή κύρωσης από δηµόσια Αρχή 
για θέµατα επισήµανσης των προϊόντων µας (π.χ. 
health warnings). 

Τοποθέτηση προϊόντος 
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του προϊόντος µας 
σε ψυχαγωγικά προγράµµατα, ταινίες, ραδιόφωνο, 
βιντεοπαιχνίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα 
προορίζεται για να διαδοθεί στο ευρύ κοινό. 
Επιπλέον, οι διαφηµίσεις και το υλικό πωλήσεων  
επιτρέπεται να τοποθετηθούν αυστηρά σε σηµεία 
πώλησης των προϊόντων και απευθύνονται µόνο σε 
ενήλικους καπνιστές.

Social media 
Δεν χρησιµοποιούµε τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για µάρκετινγκ, διαφήµιση, ή 
οποιαδήποτε άλλη διαφηµιστική επικοινωνία που 
σχετίζεται µε τα προϊόντα µας, µε εξαίρεση την 
υπεύθυνη ενηµέρωση των ενήλικων χρηστών µας 
σε θέµατα εξυπηρέτησής τους (customer care). Ο 
ίδιος κανόνας ισχύει και για διοργανώσεις 
εκδηλώσεων, και επώνυµους πρεσβευτές.

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 145 εργαζόµενοι στην 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και όλοι οι 443 εργαζόµενοι σε 
συνεργαζόµενες εταιρείες.   

Στην PMI, το 2021, το 78%  των συνολικών 
εµπορικών δαπανών  αφορούσε την προώθηση 
και την πώληση προϊόντων καπνού χωρίς 
καύση, ενώ µόνο το 22% αφορούσε τα 
καιόµενα προϊόντα  καπνού, µειώνοντας την 
αντίστοιχη επένδυση του 2020 που ήταν 24%.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, το 2021, το 88% των 
συνολικών εµπορικών δαπανών µας αφορούσε 
την προώθηση και την πώληση εναλλακτικών 
προϊόντων καπνού. 

περίπτωση όχλησης ή κύρωσης από δηµόσια Αρχή 
για θέµατα µη συµµόρφωσης σε επικοινωνία 
marketing.

IQOS stores
Στα φυσικά µας καταστήµατα λιανικής πώλησης, 
οποιοσδήποτε καταναλωτής επιθυµεί να αγοράσει 
τα προϊόντα µας επαληθεύεται η ηλικία του από 
εκπαιδευµένο πωλητή. Η επαλήθευση πρέπει να 
πραγµατοποιείται αυτοπροσώπως και εάν υπάρχει 
αµφιβολία ότι το άτοµο είναι ενήλικο, ελέγχεται το 
επίσηµο έγγραφο ταυτότητας.
Επιπλέον, πιστοί στις αρχές µας ότι τα εναλλακτικά 
προϊόντα καπνού απευθύνονται µόνο στους 
καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν το 
κάπνισµα, στα καταστήµατά µας εξυπηρετούµε 
µόνο ήδη καπνιστές ή χρήστες προϊόντων 
νικοτίνης. 

E-commerce
Εφαρµόζουµε επαλήθευση ηλικίας πριν από την 
πώληση των προϊόντων µας στο ηλεκτρονικό µας 
κατάστηµα.  Όπου αυτό δεν είναι εφικτό 
εφαρµόζεται η προσωπική επαλήθευση ηλικίας 
κατά την παράδοση µέσω courier ή στα σηµεία 
παραλαβής.

Εκπαιδεύσεις στον Κώδικα Μάρκετινγκ 
Όλοι όσοι εµπλέκονται στις δραστηριότητες 
µάρκετινγκ —συµπεριλαµβανοµένων των 
εργαζοµένων και των τρίτων µερών που ενεργούν 

για λογαριασµό µας— πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 
στους κώδικες και να τους τηρούν.

Το 2021 πραγµατοποιήσαµε εκπαιδεύσεις για τον 
νέο Κώδικα Μάρκετινγκ µε σκοπό να ενηµερωθούν 
όλοι οι εργαζόµενοι αλλά και οι άµεσοι συνεργάτες 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καθώς και  να 
ευθυγραµµιστούν µε τις θεµελιώδεις αρχές που 
διέπουν την πολιτική της εταιρείας µας. 

Τα βασικά θέµατα στα οποία εστίασε η εκπαίδευση 
για τον νέο Κώδικα Μάρκετινγκ είναι:  
• Ο Κώδικας µάρκετινγκ καιόµενων προϊόντων 
καπνού 
• Μάρκετινγκ και πώληση  εναλλακτικών προϊόντων 
χωρίς καύση
• Κατευθυντήριες γραµµές αποτροπής πρόσβασης 
ανηλίκων σε όλα τα κανάλια µας 
• Ψηφιακές επικοινωνίες µε καταναλωτές για  
εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση
 
Πολιτικές για τις διεξαγωγές έρευνας αγοράς 
Διαθέτουµε επίσης πολιτικές που θέτουν τα 
πρότυπα και τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή 
έρευνας αγοράς σχετικά µε τα προϊόντα καύσης 
καπνού και τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση. 
Η έρευνα περιορίζεται σε ενήλικες που καπνίζουν ή 

χρησιµοποιούν άλλα προϊόντα νικοτίνης, και όλοι οι 
εργαζόµενοι και τα τρίτα µέρη που εµπλέκονται σε 
δραστηριότητες έρευνας αγοράς πρέπει να είναι 
επίσηµα εκπαιδευµένοι και να δεσµεύονται 
συµβατικά ότι θα συµµορφώνονται µε τις πολιτικές 
αυτές.

Τρεις επιχειρησιακές λειτουργίες — Δεοντολογία & 
Συµµόρφωση, Κίνδυνοι & Έλεγχοι και Εταιρικός 
Έλεγχος — υποστηρίζουν και παρακολουθούν τη 
συµµόρφωση µε τον Οδηγό Επιτυχίας (ο κώδικας 
συµπεριφοράς µας) και µε τις αρχές και πρακτικές 
µας, µέσω εκπαίδευσης, επικοινωνίας, ελέγχων, 
διερευνήσεων και επιθεωρήσεων.

Καταµερισµός δαπανών µάρκετινγκ 
Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών µας για  
µάρκετινγκ προσανατολίζεται στα προϊόντα  καπνού 
χωρίς καύση.



επιπτώσεις της χρήσης των προϊόντων µας στην 
υγεία τους. Όλες οι συσκευασίες µας πρέπει να 
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βιντεοπαιχνίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα 
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Επιπλέον, οι διαφηµίσεις και το υλικό πωλήσεων  
επιτρέπεται να τοποθετηθούν αυστηρά σε σηµεία 
πώλησης των προϊόντων και απευθύνονται µόνο σε 
ενήλικους καπνιστές.

Social media 
Δεν χρησιµοποιούµε τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για µάρκετινγκ, διαφήµιση, ή 
οποιαδήποτε άλλη διαφηµιστική επικοινωνία που 
σχετίζεται µε τα προϊόντα µας, µε εξαίρεση την 
υπεύθυνη ενηµέρωση των ενήλικων χρηστών µας 
σε θέµατα εξυπηρέτησής τους (customer care). Ο 
ίδιος κανόνας ισχύει και για διοργανώσεις 
εκδηλώσεων, και επώνυµους πρεσβευτές.

Το έτος 2021 δεν περιήλθε σε γνώση µας καµία 
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Βελτιωµένη τεχνολογία ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης ηλικίας

Επιδιώκουµε να αξιοποιήσουµε την τεχνολογία και 
να παρακολουθούµε στενά τις αναδυόµενες λύσεις 
που προσφέρουν τη δυνατότητα να αυξηθεί η 
ακρίβεια επαλήθευσης της ηλικίας και να 
ελαχιστοποιηθεί το ανθρώπινο λάθος.

Κατά τη διάρκεια του 2022, σχεδιάζουµε να 
ξεκινήσουµε επιπλέον τεστ που θα περιλαµβάνουν 

δοκιµές διαφορετικών εµπειριών χρηστών, 
διαδικτυακούς µηχανισµούς επαλήθευσης ηλικίας 
και διάφορες µεθόδους για την ενεργοποίηση της 
συσκευής.

Θεµελιώδης για τη βιωσιµότητα αυτών των 
προσπαθειών είναι η διασφάλιση πως οι 
υπάρχουσες υποδοµές είναι επεκτάσιµες.

Ασφαλής και φιλική προς το χρήστη, η τεχνολογία 
επαλήθευσης της ηλικίας είναι µια νέα πρόοδος 

στην κατηγορία προϊόντων χωρίς καύση και 
απαιτεί ισχυρές συνεργασίες µε παρόχους 
υπηρεσιών τεχνολογίας, καθώς και µε τους 
κατόχους διαφόρων εφαρµογών λογισµικού.
Οι αντίστοιχες οµάδες έρευνας της µητρικής 
εταιρείας συνεργάζονται µε τις κορυφαίες 
εταιρείες λογισµικού, για να διασφαλιστεί ότι η 
καλύτερη στην κατηγορία τεχνολογία διατίθεται 
για τα προϊόντα χωρίς καύση της PMI, 
επιταχύνοντας τον ρυθµό προόδου µας. 
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ΑΑΔΕ: Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων

ΑΠΕ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΑΦΘ: Αέρια Φαινοµένου του Θερµοκηπίου

ΕΕΑΑ: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΣΕΕ: Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας

ΗΜΑ: Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

ΟΗΕ: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών

ΠΟΥ: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας

ΣΑΜΕΕ: Πανελλήνιος Σύλλογος Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων

AWS: Alliance for Water Stewardship 

BOS: Behavioural Observation System 

CDP: Carbon Disclosure Project

CRGC: Corporate Risk Governance Committee

DEFRA: Department for Environment, Food & Rural Affairs

EHS: Environment- Health- Safety

EPR: Extended Producer Responsibility 

FDA: Food and Drug Administration 

HPHCs: Harmful and Potentially Harmful Constituents 

GHG: Greenhouse Gas 

ILO: International Labour Organization

IR: Incidence Rate 

KPI: Key Performance Indicator

LDR: Lost Day Rate

MRTP: Modified Risk Tobacco Product

NPS: Net Promoter Score

P&C: People and Culture

PRO: Producer Responsibility Organization 

R&D: Research & Development

RSP: Responsible Sourcing Principles 

RWE: Real World Evidence 

SBT: Science Based Targets

SIM: Sustainability Incident Management

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

SUP: Single Use Plastic 

TRI: Total Recordable Incidents 

UNGPs: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UN SDGs: United Nations Sustainable Development Goals

WBCSD: World Business Council for Sustainable Development

Παράρτηµα / Ακρωνύμια 



Προς: Διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

1. Αντικείµενο του Έργου Εξωτερικού Ελέγχου του Απολογισµού Βιώσιµης Ανάπτυξης
Η εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ (καλούµενη εφ’ εξής ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) 
ανέθεσε στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. (καλούµενη εφ’ εξής TÜV HELLAS) τον εξωτερικό έλεγχο περιορισµένου εύρους των 
στοιχείων της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης, η οποία καλύπτει την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021. H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εδρεύει
στην Ελλάδα, στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Το αντικείµενο του έργου συνίσταται στα κάτωθι:

Α. Η εξωτερική διασφάλιση των δηµοσιευµένων πληροφοριών, µε σκοπό να επιβεβαιωθεί πως η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
το 2021, έχει συνταχθεί σε συµφωνία («In Accordance») µε τις Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των GRI Universal Standards 2021.

B. Ο έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρισµών σχετικά µε την κάλυψη συγκεκριµένων δηµοσιοποιήσεων (δεικτών) από τα GRI Topic Standards, ως ακολούθως: 
GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 206-1, GRI 207-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 401-3, GRI 
402-1, GRI 405-1, GRI 406-1, GRI 416-1, GRI 416-2.
Γ. Ο έλεγχος της εναρµόνισης µε τις Αρχές Υπευθυνότητας (Συµµετοχικότητα, Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση & Επίδραση),  όπως αυτές ορίζονται και 
αναλύονται στον οδηγό AA1000AP (2018). 

Ο εξωτερικός έλεγχος περιορισµένου εύρους όπως ορίζεται από το ως άνω αντικείµενο του έργου, αφορά στην Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για το έτος 2021 και πραγµατοποιήθηκε βάσει του πίνακα αντιστοίχισης δεικτών GRI Standards που κατάρτισε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, µε σκοπό 
την επιβεβαίωση ότι η Έκθεση έχει συνταχθεί σε συµφωνία («In Accordance») µε τις Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των GRI Universal Standards 2021 
και των απαιτήσεων του AA1000AP (2018). 

2. Κριτήρια Υλοποίησης του Έργου

Ο εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε βασίστηκε στον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα οριζόµενα στα πρότυπα οδηγιών:
A. GRI Universal Standards 2021    B. GRI Topic Standards    C. AA1000AP (2018)

Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του AA1000AP (2018), ακολουθήθηκαν τα οριζόµενα στον οδηγό AA1000 Assurance Standard 
(AA1000AS v3). Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόστηκαν οι απαιτήσεις για τον εξωτερικό έλεγχο «µετρίου» επιπέδου Τύπου 2, σύµφωνα µε το οποίο ελέγχθηκε το 
επίπεδο τήρησης των Αρχών Υπευθυνότητας, µε βάση τα οριζόµενα στο AA1000AP (2018), ενώ παράλληλα ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η ποιότητα των 
πληροφοριών επίδοσης σχετικά µε την βιώσιµη ανάπτυξη, µε βάση βασική δειγµατοληψία περιορισµένου εύρους. 

Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης
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Παράρτηµα / Έκθεση Ανεξάρτητου Εξωτερικού Ελέγχου

Προς: Διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

1. Αντικείµενο του Έργου Εξωτερικού Ελέγχου του Απολογισµού Βιώσιµης Ανάπτυξης
Η εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ (καλούµενη εφ’ εξής ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) ανέθεσε στην TÜV 
HELLAS (TÜV NORD) A.E. (καλούµενη εφ’ εξής TÜV HELLAS) τον εξωτερικό έλεγχο περιορισµένου εύρους των στοιχείων της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, η οποία καλύπτει την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021. H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εδρεύει
στην Ελλάδα, στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Το αντικείµενο του έργου συνίσταται στα κάτωθι:

Α. Η εξωτερική διασφάλιση των δηµοσιευµένων πληροφοριών, µε σκοπό να επιβεβαιωθεί πως η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για το 
2021, έχει συνταχθεί σε συµφωνία («In Accordance») µε τις Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των GRI Universal Standards 2021.

B. Ο έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρισµών σχετικά µε την κάλυψη συγκεκριµένων δηµοσιοποιήσεων (δεικτών) από τα GRI Topic Standards, ως ακολούθως: GRI 205-2, 
GRI 205-3, GRI 206-1, GRI 207-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 401-3, GRI 402-1, GRI 405-1, GRI 406-1, GRI 416-1, GRI 416-2.

Γ. Ο έλεγχος της εναρµόνισης µε τις Αρχές Υπευθυνότητας (Συµµετοχικότητα, Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση & Επίδραση),  όπως αυτές ορίζονται και αναλύονται 
στον οδηγό AA1000AP (2018). 

Ο εξωτερικός έλεγχος περιορισµένου εύρους όπως ορίζεται από το ως άνω αντικείµενο του έργου, αφορά στην Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για το έτος 2021 και πραγµατοποιήθηκε βάσει του πίνακα αντιστοίχισης δεικτών GRI Standards που κατάρτισε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, µε σκοπό την 
επιβεβαίωση ότι η Έκθεση έχει συνταχθεί σε συµφωνία («In Accordance») µε τις Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των GRI Universal Standards 2021 και των 
απαιτήσεων του AA1000AP (2018). 

2. Κριτήρια Υλοποίησης του Έργου

Ο εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε βασίστηκε στον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα οριζόµενα στα πρότυπα οδηγιών:
A. GRI Universal Standards 2021    B. GRI Topic Standards    C. AA1000AP (2018)

Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του AA1000AP (2018), ακολουθήθηκαν τα οριζόµενα στον οδηγό AA1000 Assurance 
Standard (AA1000AS v3). Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόστηκαν οι απαιτήσεις για τον εξωτερικό έλεγχο «µετρίου» επιπέδου Τύπου 2, σύµφωνα µε 
το οποίο ελέγχθηκε το επίπεδο τήρησης των Αρχών Υπευθυνότητας, µε βάση τα οριζόµενα στο AA1000AP (2018), ενώ παράλληλα ελέγχθηκε 
η αξιοπιστία και η ποιότητα των πληροφοριών επίδοσης σχετικά µε την βιώσιµη ανάπτυξη, µε βάση βασική δειγµατοληψία περιορισµένου εύρους. 
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3. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Στην βάση της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 και προκειµένου να καταλήξει σε συµπεράσµατα, η οµάδα εξωτερικού 
ελέγχου της TÜV HELLAS ακολούθησε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω διαδικασίες:
      Επισκοπήθηκε η κάλυψη των απαιτήσεων ώστε η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης να βρίσκεται σε συµφωνία («In Accordance») 
µε τις απαιτήσεις που περιέχονται στο πρότυπο οδηγιών GRI 1: Foundation 2021.
      Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που ακολούθησε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για να εντοπίσει και να καθορίσει τα ουσιαστικά θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης προκειµένου αυτά 
να συµπεριληφθούν στην Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης.
      Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε επιλεγµένα στελέχη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που έχουν την λειτουργική ευθύνη σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης µε στόχο την 
κατανόηση της υφιστάµενης κατάστασης των δραστηριοτήτων Βιώσιµης Ανάπτυξης και της προόδου που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της υπό αναφοράς περιόδου.
      Επισκοπήθηκε η προσέγγιση διαβούλευσης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε τους συµµετόχους (ενδιαφερόµενα µέρη) της, µέσω συνεντεύξεων µε στελέχη που είναι 
υπεύθυνα για την επικοινωνία µε τους συµµετόχους σε επίπεδο εταιρίας και επισκόπησης επιλεγµένων εγγράφων.
      Επισκοπήθηκαν οι δηµοσιοποιήσεις (δείκτες) από τα GRI Topic Standards (αναφορά στην παρ. 1), σε σχέση µε τα ευρήµατα από τα προαναφερθέντα βήµατα. 
Επιπρόσθετα, επισκοπήθηκαν οι µεθοδολογίες και οι πρακτικές για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων και διενεργήθηκαν διασταυρωτικοί έλεγχοι σχετικά µε την 
αξιοπιστία και την ποιότητα των δεικτών που αναφέρονται στην έκθεση. Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται (όχι περιοριστικά) στα ακόλουθα:
• Κατανόηση της διαχείρισης ποιότητας και των διεργασιών συλλογής αποτελεσµάτων σχετικά µε τους υπό εξέταση δείκτες
• Ανασκόπηση του σχεδιασµού των διεργασιών, συστηµάτων και ελέγχου σχετικά µε την διαχείριση της αξιοπιστίας και ποιότητας των πληροφοριών
• Δειγµατοληπτικός έλεγχος των διοικητικών πρακτικών και του ελέγχου λειτουργίας, καθώς και του τρόπου συλλογής δεδοµένων για την διασφάλιση της
   πληρότητας και ακρίβειας των ισχυρισµών.
• Τήρηση της δέουσας τεκµηρίωσης για το σύνολο των προαναφερόµενων ελέγχων.

4. Περιορισµοί

Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε αποκλειστικά στις δραστηριότητες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην Ελλάδα. Δεν πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις και συνεντεύξεις 
σε συµµετόχους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στην µετάφραση µεταξύ της ελληνικής και αγγλικής έκδοσης του Απολογισµού 
Βιώσιµης Ανάπτυξης υπερισχύει η έκδοση όσον αφορά το ελληνικό κείµενο

5. Ευθύνες Εταιρίας & Φορέα Εξωτερικού Ελέγχου

Η οµάδα Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και τις πληροφορίες και δηλώσεις 
που περιέχονται στην Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης. Οι διενεργηθέντες έλεγχοι στα πλαίσια του αντικειµένου του έργου (παράγραφος 1), 
δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη 
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της TÜV HELLAS αναφορικά µε την ποιότητα της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης και των περιεχοµένων της. 

Ευθύνη της TÜV HELLAS είναι να εκφράσει τα ανεξάρτητα συµπεράσµατα σχετικά µε τα θέµατα όπως αυτά ορίζονται στο αντικείµενο 
του έργου και σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση έργου. Το έργο διενεργήθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε η TÜV HELLAS να παραθέσει 
στην Διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκείνα τα θέµατα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό.

6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις
Με βάση το αντικείµενο του έργου (παράγραφος 1) και στο πλαίσιο των διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου που ακολούθησε η TÜV HELLAS τα συµπεράσµατα είναι τα 
ακόλουθα: 

A. Εξωτερική διασφάλιση των δηµοσιευµένων πληροφοριών, µε σκοπό να επιβεβαιωθεί πως η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
το 2021, έχει συνταχθεί σε συµφωνία («In Accordance») µε τις Οδηγίες Απολογισµών Βιωσιµότητας των GRI Universal Standards 2021.
      Κατά την επισκόπηση που διενεργήθηκε, τίποτα δεν περιήλθε στην αντίληψή της TÜV HELLAS το οποίο θα οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Έκθεση δεν έχει 
συνταχθεί σε συµφωνία  («In Accordance») µε τις οδηγίες των GRI Universal Standards 2021, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Περιεχοµένων GRI Standards του 
Απολογισµού.

Β. Έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρισµών σχετικά µε την κάλυψη συγκεκριµένων δηµοσιοποιήσεων από τα GRI Topic Standards
      Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που θα οδηγούσε στο συµπέρασµα της λανθασµένης συγκέντρωσης ή µεταφοράς δεδοµένων σχετικά µε 
τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται στις δηµοσιοποιήσεις (δείκτες) των GRI Topic Standards, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµείο Β της παρούσας 
έκθεσης ελέγχου.

Γ. Τήρηση των Αρχών Υπευθυνότητας («Συµµετοχικότητα», «Ουσιαστικότητα», «Ανταπόκριση» & «Επίδραση») έναντι των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
ΑΑ1000AP (2018).

Συµµετοχικότητα: Διάλογος για την Βιωσιµότητα µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη (Συµµέτοχοι) 
      Δεν έχουµε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτηµα που θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι σηµαντικές οµάδες ενδιαφερόµενων µερών εξαιρέθηκαν από διαδικασίες διαβούλευσης, ή ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν έχει εφαρµόσει την Αρχή της 
Συµµετοχικότητας κατά την ανάπτυξη της προσέγγισής της στη βιώσιµη ανάπτυξη.

Ουσιαστικότητα: Έµφαση στα ουσιώδη θέµατα σχετικά µε την Βιωσιµότητα
      Δεν έχουµε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτηµα που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η προσέγγιση καθορισµού των ουσιαστικών θεµάτων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν παρέχει µια περιεκτική και ισορροπηµένη αντίληψη των ουσιαστικών θεµάτων βιώσιµης ανάπτυξης.

Ανταπόκριση: Ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των συµµετόχων
      Δεν έχουµε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτηµα το οποίο θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν έχει ανταποκριθεί έγκαιρα 
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και κατάλληλα, µέσω αποφάσεων και ενεργειών, στις ανάγκες και προσδοκίες που προέκυψαν από τα ουσιαστικά θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης. 

Επίδραση: Επίδραση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στα ευρύτερα οικοσυστήµατα 
      Δεν έχουµε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτηµα το οποίο θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν έχει κατανοήσει και 
διαχειριστεί τις άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στα ευρύτερα οικοσυστήµατα που προκύπτουν από τα ουσιαστικά θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης. 

Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που θα οδηγούσε στο συµπέρασµα της λανθασµένης συγκέντρωσης ή µεταφοράς δεδοµένων (ποιοτικών & 
ποσοτικών) σχετικά µε τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται αναφορικά µε την κάλυψη των απαιτήσεων των Αρχών Υπευθυνότητας, όπως αυτές τίθενται στο ΑΑ
1000AP (2018). Επίσης, δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που θα οδηγούσε στην αµφισβήτηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των δεικτών 
επίδοσης που σχετίζονται µε τις Αρχές Υπευθυνότητας.

Κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν θέµατα που θα οδηγούσαν σε προτάσεις βελτίωσης

7. Δήλωση αµεροληψίας και ανεξαρτησίας της οµάδας εξωτερικού ελέγχου

Η TÜV HELLAS δηλώνει την αµεροληψία και την ανεξαρτησία της, σε σχέση µε το έργο εξωτερικού ελέγχου της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. H TÜV HELLAS δεν έχει αναλάβει έργο µε την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και δεν έχει οποιοδήποτε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη που θα µπορούσε 
να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αµεροληψία των ευρηµάτων, των συµπερασµάτων  ή συστάσεων της. 
Η TÜV HELLAS δεν συµµετείχε στην προετοιµασία του κειµένου και των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2022
Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Νέστωρ Παπαρούπας
Product Manager
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Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
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Περιβάλλον
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Δήλωση χρήσης

GRI 1 που εφαρµόστηκε

Σχετικό GRI Sector Standard

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

Γενικές Δηµοσιοποιήσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει σύνταχθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα GRI
για την περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

2-1 Λεπτοµέρειες για τον οργανισµό Σχετικά µε την Έκθεση 7

2-2 Οντότητες που συµπεριλαµβάνονται στην Ενιαία Έκθεση
Βιώσιµης Ανάπτυξης του οργανισµού

Σχετικά µε την Έκθεση 7

2-3 Περίοδος αναφοράς και συχνότητα  Έκθεσης, υπεύθυνος
επικοινωνίας 

Σχετικά µε την Έκθεση
Πείτε µας τη γνώµη σας

7-8

2-4 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών
Δεν υπάρχουν αναδιατυπώσεις πληροφοριών που
αφορούν την περίοδο αναφοράς της προηγούµενης
Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης.

GRI 1: Foundation 2021

Δεν υπάρχει σχετικό GRI Sector Standard.

GRI 2:
Γενικές
Δηµοσιοποιήσεις
2021

Ο οργανισµός και η µέθοδος σύνταξης της Έκθεσής του

2-5 Εξωτερική διασφάλιση Σχετικά µε την Έκθεση 7

Δραστηριότητες κι εργαζόµενοι

2-7 Υπάλληλοι

2-8 Εργαζόµενοι που δεν είναι υπάλληλοι

4.2.1 Το ανθρώπινο δυναµικό µας

4.2.1 Το ανθρώπινο δυναµικό µας

2-6 Δραστηριότητες, αλυσίδα αξίας και άλλες επιχειρηµατικές σχέσεις 1.1 Παρουσίαση της εταιρείας 14

64

64

Παράρτηµα / Ευρετήριο περιεχομένων GRI Standards
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2-9 Δοµή και σύνθεση διακυβέρνησης 5.2 Εταιρική διακυβέρνηση 84

GRI 2:
Γενικές
Δηµοσιοποιήσεις
2021

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

Γενικές Δηµοσιοποιήσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διακυβέρνηση

2-10 Ορισµός και επιλογή ιεραρχικά ανώτερης επιτροπής 5.2 Εταιρική διακυβέρνηση 84

2-11 Προεδρία της ιεραρχικά ανώτερης επιτροπής 5.2 Εταιρική διακυβέρνηση 84

2-12 Ρόλος ιεραρχικά ανώτερης επιτροπής στην επίβλεψη της
διαχείρισης επιπτώσεων

5.5 Επιχειρηµατική συνέχεια

5.5 Επιχειρηµατική συνέχεια

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

5.4 Υποδειγµατική λειτουργία

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση

93

84

88

84

84

84

84

84

84

932-13 Ανάθεση αρµοδιοτήτων διαχείρισης επιπτώσεων

2-14 Ρόλος ιεραρχικά ανώτερης επιτροπής στη σύνταξη
της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης

2-15 Σύγκρουση συµφερόντων

2-16 Επικοινωνία κρίσιµων προβληµατισµών

2-17 Συλλογική γνώση ιεραρχικά ανώτερης επιτροπής

2-18 Αξιολόγηση της απόδοσης της ιεραρχικά ανώτερης επιτροπής

2-19 Πολιτική αµοιβών

2-20 Διαδικασία καθορισµού αµοιβών

2-21 Δείκτης συνολικής ετήσιας αµοιβής

S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E



111

SS G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

2-22 Δήλωση για τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης Μήνυµα Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου 5

GRI 2:
Γενικές
Δηµοσιοποιήσεις
2021

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

Γενικές Δηµοσιοποιήσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Στρατηγική, πολιτική και πρακτικές

Διαβούλευση µε ενδιαφερόµενα µέρη

2-23 Δεσµεύσεις βάσει πολιτικής 2 Στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης 25

2-24 Ενσωµάτωση δεσµεύσεων πολιτικής 5.4 Υποδειγµατική λειτουργία 88

42

50

56

59

67

88

2-25 Διαδικασίες για την αποκατάσταση αρνητικών επιπτώσεων

3.2 Κυκλική οικονοµία

3.3.1 Συµµαχία για την ορθή διαχείριση των υδάτινων
πόρων

4.1.1 Αναγνωρίζουµε και επικοινωνούµε τις επιπτώσεις
του τσιγάρου στην Υγεία

4.1.2. Επενδύουµε στην αναζήτηση λύσεων

4.2.4 Υγεία και ασφάλεια εργαζοµένων 

5.4 Υποδειγµατική λειτουργία2-26 Μηχανισµοί για την αναζήτηση καθοδήγησης και την έκφραση
προβληµατισµών

88

33

26

73

5.4 Υποδειγµατική λειτουργία

2.5 Συµµετοχή σε φορείς και πρωτοβουλίες

2.1 Διαβούλευση µε ενδιαφερόµενα µέρη

4.2.6 Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα

2-27 Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς

2-28 Συµµετοχή σε ενώσεις/ οργανισµούς

2-29 Προσέγγιση στη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

2-30 Συλλογικές συµβάσεις εργασίας
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S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E

3-1 Διαδικασία ορισµού ουσιαστικών θεµάτων

416-1 Αξιολόγηση των επιπτώσεων προϊόντων και υπηρεσιών
στην υγεία και την ασφάλεια

416-2 Περιστατικά µη συµµόρφωσης σχετικά µε τις επιπτώσεις
προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια

3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

2.2 Ανάλυση ουσιαστικότητας 27GRI 3:
Ουσιαστικά
Θέµατα 2021

GRI 3:
Ουσιαστικά
Θέµατα 2021

GRI 416:
Υγεία και
Ασφάλεια
Καταναλωτών
2016

GRI 3:
Ουσιαστικά
Θέµατα 2021

GRI 3:
Ουσιαστικά
Θέµατα 2021

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

Ουσιαστικά Θέµατα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διακυβέρνηση

Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων

Πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

Έρευνα και ανάπτυξη

3-2 Λίστα ουσιαστικών θεµάτων

3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

4.1.1 Αναγνωρίζουµε και επικοινωνούµε
τις επιπτώσεις  του τσιγάρου στην υγεία

4.1.3 Γιατί εναλλακτικά προϊόντα καπνού

4.1.2 Επενδύουµε στην αναζήτηση λύσεων

2.2 Ανάλυση ουσιαστικότητας 27

2.3 Ουσιαστικά θέµατα και Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης 28

56

62

59
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S

3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

207-1 Προσέγγιση της φορολογίας

205-2 Επικοινωνία και εκπαίδευση για πολιτικές και διαδικασίες
καταπολέµησης της διαφθοράς

3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

205-3 Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς
και διορθωτικές ενέργειες

206-1 Νοµικές ενέργεις για αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά,
αντι-µονοπωλιακές και µονοπωλιακές πρακτικές

5.1 Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια 82

GRI 3:
Ουσιαστικά
Θέµατα 2021

GRI 201:
Οικονοµική 
Επίδοση 2016

GRI 207:
Φορολογία
2019

GRI 3:
Ουσιαστικά 
Θέµατα 2021

GRI 205: 
Καταπολέµηση
της Διαφθοράς
2016

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

Ουσιαστικά Θέµατα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

Επιχειρηµατική δεοντολογία

201-1 Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και κατανέµεται

5.1 Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

5.3 Ρυθµιστικό και φορολογικό περιβάλλον

5.4 Υποδειγµατική λειτουργία

82

86

88

GRI 206:
Αντι-Ανταγωνιστική
Συµπεριφορά 2016

S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης
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E
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114

3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

401-3 Γονική άδεια

402-1 Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης
των εργαζοµένων για τυχόν λειτουργικές αλλαγές

405-1 Διαφορετικότητα στα σώµατα διακυβέρνησης
και τους εργαζόµενους

406-1 Περιστατικά διακρίσεων και διορθωτικές ενέργειες
που πραγµατοποιήθηκαν

4.2.5 Πολιτική ίσων ευκαιριών 71

71

GRI 3:
Ουσιαστικά
Θέµατα
2021

GRI 401:
Απασχόληση
2016

GRI 402:
Σχέσεις
Εργαζοµένων/
Διοίκησης 2016

GRI 405:
Διαφορετικότητα
και Ίσες Ευκαιρίες
2016

GRI 406:
Αποφυγή
Διακρίσεων
2016

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές εργασίας

4.2.6 Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα

4.2.5 Πολιτική ίσων ευκαιριών

4.2.6 Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα

4.2.5 Πολιτική ίσων ευκαιριών

4.2.6 Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα

4.2.6 Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα

73

73

73

73

71

Ουσιαστικά Θέµατα



3-3 Διαχείριση ουσιαστικών θεµάτων

306-2 Διαχείριση σηµαντικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε τα απόβλητα

306-3 Παραχθέντα απόβλητα

306-4 Απόβλητα που δεν οδηγήθηκαν προς διάθεση

306-5 Απόβλητα που οδηγήθηκαν προς διάθεση

305-1 Άµεσες (Scope 1) εκποµπές ΑΦΘ

305-2 Έµµεσες (Scope 2) εκποµπές ΑΦΘ

305-4 Ένταση εκποµπών ΑΦΘ

3.2 Κυκλική οικονοµία 

3.1 Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

42

36

GRI 3:
Ουσιαστικά 
Θέµατα 2021

GRI 306:
Απόβλητα
2020

GRI 305:
Εκποµπές
2016

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

Ουσιαστικά Θέµατα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (µη Ουσιαστικό Θέµα)

306-1 Παραγωγή αποβλήτων και σηµαντικές επιπτώσεις

S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E
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S

ΑΡΧΕΣ AA1000 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ

Η Αρχή της Συµµετοχικότητας 2.1 Διαβούλευση µε ενδιαφερόµενα µέρη

2.2 Ανάλυση ουσιαστικότητας

2.4 Πυλώνες στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης

1.1 Παρουσίαση της εταιρείας

2 Στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης

3 Πράξεις #prostokalytero, για το Περιβάλλον

4.1.2 Επενδύουµε στην αναζήτηση λύσεων

4.2 Φροντίζουµε τους ανθρώπους µας

4.3 Στηρίζουµε την κοινωνία µε τις πράξεις µας

5.4 Υποδειγµατική λειτουργία

5.6 Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

5.7 Καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου καπνού

5.8 Υπεύθυνες πρακτικές marketing & πωλήσεων

1.2 Επιχειρηµατικό µοντέλο και λειτουργία

3 Πράξεις #prostokalytero, για το Περιβάλλον

4.1.1 Αναγνωρίζουµε και επικοινωνούµε τις επιπτώσεις του τσιγάρου στην υγεία

4.1.3 Γιατί εναλλακτικά προϊόντα καπνού

4.2 Φροντίζουµε τους ανθρώπους µας

4.3 Στηρίζουµε την κοινωνία µε τις πράξεις µας

5.1 Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

5.4 Υποδειγµατική λειτουργία

5.6 Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Αρχή της Ουσιαστικότητας

Η Αρχή της Ανταπόκρισης

Η Αρχή της Επίδρασης
(των ενεργειών της εταιρείας)

17

35

56

62

64

74

82

88

97

14

25

35

59

64

74

88

97

99

101

27

31

26

S G
Στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης

ΠαράρτημαΚοινωνία ΔιακυβέρνησηΠοια είναι η
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Περιβάλλον
E
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