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Το 2020, η ανάγκη των 
ανθρώπων σε ολόκληρο τον 
κόσµο για αλλαγή συνάντησε το 
όραµα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για 
έναν κόσµο #prostokalytero.
Και αυτή η ανάγκη βρίσκεται στον 
πυρήνα της στρατηγικής µας για 
το µέλλον. 

Η πανδηµία µας οδήγησε να αναθεωρήσουµε 
τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την 
ίδια τη ζωή. Προσαρµόσαµε προτεραιότητες και 
στόχους. Αναζητήσαµε νέους τρόπους 
λειτουργίας και επικοινωνίας. Και τελικά 
βρεθήκαµε όλοι µαζί – κυβερνήσεις, κοινωνίες 
και επιχειρήσεις – ενωµένοι, απέναντι σε µία 
κοινή πρόκληση. 

Στα 90 χρόνια της ιστορίας της, η 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποδεικνύει διαρκώς ότι είναι 
βαθιά εξοικειωµένη µε τις εξελικτικές αλλαγές. 
Αλλαγές που από τα πρώτα χρόνια της 
επιχειρηµατικής µας παρουσίας έχουν στόχο να 
χτίζουν διαρκώς έναν καλύτερο κόσµο, για 
όλους. Πώς, όµως, µπορείς να αλλάξεις τον 
κόσµο, αν πρώτα δεν αλλάξεις ο ίδιος; 
Απαντώντας σε αυτό το κρίσιµο ερώτηµα 
στρατηγικής, πήραµε την τολµηρή απόφαση να 
αναλάβουµε την ευθύνη που µας αναλογούσε 
και να µετασχηµατίσουµε ριζικά τη λειτουργία 
µας, µε γνώµονα την επιστήµη και την 
τεχνολογία. Λειτουργώντας σύµφωνα µε το 
όραµα της Philip Morris International για έναν 
κόσµο απαλλαγµένο από τον καπνό του 
τσιγάρου, µεταµορφώσαµε σε λίγους µόλις 
µήνες τη µεγαλύτερη καπνοβιοµηχανία της 

Ελλάδας σε µια εταιρεία τεχνολογίας, η οποία 
σήµερα παράγει αποκλειστικά καπνικά 
προϊόντα δυνητικά µειωµένου κινδύνου, τα 
οποία, µάλιστα, πιστοποιήθηκαν από τον 
Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) 
των Η.Π.Α τον Ιούλιο του 2020, ως καλύτερη 
επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσµατος.

Ωστόσο, η δηµιουργία µιας καλύτερης 
εναλλακτικής σε σχέση µε το κάπνισµα του 
τσιγάρου δεν ήταν ο σκοπός, αλλά το µέσο.
Το µέσο για έναν κόσµο απαλλαγµένο από
τον καπνό του τσιγάρου. Και γι’ αυτό στην 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν σταµατήσαµε στη µεγάλη 
επένδυση που κάναµε το 2018 για την ολική 
µετατροπή σε µονάδα αποκλειστικής 
παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού 
του εργοστασίου µας στον Ασπρόπυργο. Τον 
Φεβρουάριο του 2020 θέσαµε έναν εθνικό 
στόχο για 1.000.000 λιγότερους καπνιστές 
µέχρι το τέλος του 2021, προτρέποντάς τους 
να διακόψουν το κάπνισµα ή να στραφούν σε 
κάποια εναλλακτική του. Λίγο καιρό µετά, η 
ενεργή συµµετοχή του κόσµου στην 
πραγµατοποίηση του εθνικού στόχου, µας 
γέµισε µε αισιοδοξία και θάρρος να 
στοχεύσουµε ακόµα ψηλότερα: για 1.500.000 
λιγότερους καπνιστές µέχρι το 2025. 

Αντιλαµβανόµενοι τη θέση των ζητηµάτων 
βιωσιµότητας στην παγκόσµια ατζέντα, 
προχωράµε στην επόµενη µέρα µε τις 
πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης ως τη µόνη µας 
κατεύθυνση. Με κριτήρια επιτυχίας Δηµόσια, 
Διάφανα και Δεσµευτικά, που δεν λειτουργούν 
απλώς υποστηρικτικά στις δραστηριότητες της 
εταιρείας, αλλά είναι η ίδια η εταιρική µας 
στρατηγική. 

Με την 1η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ανοίγουµε µια νέα σελίδα 
στη συνεπή ενηµέρωση όλων των 
Ενδιαφερόµενων Μερών της εταιρείας σχετικά 
µε τις δράσεις και τους στόχους µας, καθώς και 
την ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG 
(Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) στη 
λειτουργία και σε όλες τις επιχειρηµατικές 
αποφάσεις που λαµβάνουµε. Δεσµευόµενοι 
απέναντι στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ, διαµορφώνουµε την στρατηγική τη 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για το αύριο, µε βάση 5 
πυλώνες που έχουν σαφείς και µετρήσιµους 
στόχους, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
επίτευξης.
 
Επιθυµία µας είναι τα οφέλη από την 
δραστηριότητά µας να διαχέονται σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους, δηµιουργώντας 
προστιθέµενη αξία για τους ανθρώπους µας, 
την κοινωνία και τη χώρα. Φέρνοντας τις 
ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο της 
δραστηριότητάς µας, δηµιουργούµε διαρκώς 
νέες, καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, 
ανανεώνουµε την εργασιακή µας κουλτούρα 
και λειτουργούµε ως επιταχυντής για την 
επίτευξη του οράµατός µας για έναν κόσµο 
απαλλαγµένο από τον καπνό του τσιγάρου. 
Οι µεγάλες αποστάσεις καλύπτονται µε ένα 
βήµα τη φορά. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
φιλοδοξούµε κάθε βήµα µας να είναι
#prostokalytero.

Χρήστος Χαρπαντίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



€1,2 εκατ.
επενδύσεις στην τοπική κοινωνία στην Ελλάδα

64% 
ανακύκλωση και
κομποστοποίηση

της
ηλεκτρικής
ενέργειας
από ΑΠΕ

Κανένα
απόβλητο
δεν κατέληξε
στη
χωματερή

100% 124.968 m3

κατανάλωση
νερού

61.415 MWh
κατανάλωση
ενέργειας

823
εργαζόμενοι

24%
γυναίκες
εργαζόμενες

50% 9.000
νέες
προσλήψεις
ατόμων
ηλίκιας
30-50 ετών

ώρες
εκπαιδεύσεων
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

310.000
καπνιστές
υιοθέτησαν
το IQOS

76% 24
των συνολικών εμπορικών
δαπανών της PMI αφορούσαν στα
προϊόντα καπνού χωρίς καύση

αποκλειστικά
καταστήματα
IQOS

€69 εκατ.
καθαρά κέρδη

Το 2020
µε µια µατιά

€428 εκατ.
καθαρές πωλήσεις

21.000
σημεία πώλησης

€1δισ.
συνεισφορά
στα κρατικά 
ταμεία
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και εξοπλισµού όσο και ανθρώπων και 

παραγωγικών διαδικασιών. Mε µια µεγάλη 

επένδυση ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ, 

µετέτρεψε το εργοστάσιό της στον 

Ασπρόπυργο σε µονάδα παραγωγής 

θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το νέο, 

καινοτόµο προϊόν – δυνητικά µειωµένου 

κινδύνου σε σχέση µε το τσιγάρο– το IQOS, το 

πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερµαίνει και δεν 

καίει τον καπνό. To νέο εργοστάσιο που 

δηµιουργήθηκε, µετά την κατασκευή νέων 

κτηρίων και την εγκατάσταση νέων µηχανών, 

είναι ένα από τα µόλις δύο εργοστάσια της 

ΡΜΙ στον κόσµο που παράγουν αποκλειστικά 

θερµαινόµενες ράβδους καπνού για το 

προϊόν IQOS.

 

Το όραµα όλων εµάς είναι αυτά τα προϊόντα 

να αντικαταστήσουν τα τσιγάρα. Επενδύουµε 

διαρκώς, ώστε να κάνουµε την αλλαγή 

#prostokalytero. Σε περιόδους αλλαγών, 

µπορεί κανείς να επιλέξει να µην κάνει τίποτα. 

Εµείς, αντίθετα, χαράξαµε µια νέα πορεία για 

την εταιρεία, κάνοντας αυτό που ξέρουµε 

καλά, να δίνουµε µεγάλες λύσεις στα µεγάλα 

προβλήµατα.

Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Υγείας κήρυξε πανδηµία για τον νέο 

κορονοϊό COVID-19. Οι οικονοµικές 

συνέπειες της πανδηµίας είναι εµφανείς σε 

όλες τις χώρες και δεν αποκλείεται βαθύτερη 

ύφεση. Σε όλο τον πλανήτη πολιτικές και 

δηµοσιονοµικές δράσεις προσπαθούν να 

περιορίσουν τις οικονοµικές της επιπτώσεις. 

Η εταιρεία δεν σταµάτησε τη λειτουργία της 

κατά το διάστηµα της καραντίνας και το 

εργοστάσιό της συνέχισε κανονικά την 

παραγωγή. Για την πλειονότητα των 

υπαλλήλων εφαρµόστηκε το σύστηµα της 

τηλεργασίας. Σε όλες τις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας τηρούνται αυστηρά υγειονοµικά 

πρωτόκολλα για την προστασία των 

εργαζοµένων. Η οικονοµική δραστηριότητα 

της εταιρείας δεν έχει πληγεί από την 

πανδηµία και ο κύκλος εργασιών για το 

2020 ανήλθε σε 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Η εταιρεία, σε συνεργασία µε τη µητρική της 

Philip Morris International, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε 

να εφαρµόζει τα κατάλληλα µέτρα και 

πολιτικές για την προστασία των 

εργαζοµένων της και την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.

Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για το 2020 (~88%) πήγε 

στις αγορές του εξωτερικού, µε κύριες την 

Ιαπωνία και τη Γερµανία. Η συνεισφορά µας 

στα κρατικά ταµεία ξεπερνάει το €1 δισ. 

ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο  1,7% των 

εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού το 

2020. 

Τα προϊόντα µας

Στο ταξίδι µας προς ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο, 

βασιζόµαστε στην επιστήµη, αλλά και στην 

εµπειρία µας στο «χτίσιµο» µεγάλων εµπορικών 

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρική εταιρεία της 

Philip Morris International (PMI), κατέχει 

ηγετική θέση στην παραγωγή προϊόντων 

καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ενισχύει σταθερά τα 

τελευταία χρόνια τον στρατηγικό της ρόλο 

στη νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας και την 

ευθύνη των χωρών Ρουµανία, Βουλγαρία, 

Κροατία, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα.

Το 2016, η εταιρεία γύρισε σελίδα στην 

πολύχρονη ιστορία της, αναλαµβάνοντας 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον ριζικό 

µετασχηµατισµό του κλάδου των καπνικών 

προϊόντων και την υλοποίηση του µεγάλου 

οράµατος της Philip Morris International για 

έναν κόσµο απαλλαγµένο από το τσιγάρο.

 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε τα 

προηγούµενα χρόνια σε σηµαντικές 

επενδύσεις, τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων 

σηµάτων, καθώς και στην καινοτοµία των 

προϊόντων µας.

Σήµερα, το χαρτοφυλάκιο της PMI περιλαµβάνει 

τέσσερα καινοτόµα προϊόντα (πλατφόρµες) που 

λειτουργούν µε απουσία καύσης, η οποία 

αποτελεί την αιτία για την παραγωγή των 

τοξικών ουσιών που βρίσκονται στον καπνό του 

τσιγάρου. Το IQOS αποτελεί το πρώτο από αυτά 

τα προϊόντα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και 

σε ακόµα 64 χώρες σε όλο τον κόσµο. Μέχρι 

τον Δεκέµβριο του 2020, περίπου 12,7 εκατ. 

ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσµο και 

περισσότεροι από 310.000 στην Ελλάδα είχαν 

επιλέξει τη νέα τεχνολογία. Ο Οργανισµός 

Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) των Η.Π.Α., 

µετά από πολυετή ενδελεχή αξιολόγηση, στις 

30 Απριλίου 2019 ενέκρινε την πώληση του 

IQOS στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 

σηµειώνοντας ότι «είναι κατάλληλο για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας», ενώ τον 

Ιούλιο του 2020 αδειοδότησε το IQOS ως 

προϊόν διαφοροποιηµένου κινδύνου, 

«κατάλληλο για την προαγωγή της δηµόσιας 

υγείας».

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, έχουµε στο 

χαρτοφυλάκιό µας και τις κορυφαίες µάρκες 

τσιγάρων, όπως τη Marlboro, την L&M και την 

ιστορική ΑΣΣΟΣ.

 

Σκοπός µας και όραµά µας είναι η ανάπτυξη 

ενός χαρτοφυλακίου µε προϊόντα που δεν 

παράγουν καπνό.

Παρουσίαση 
της Εταιρείας
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Διακρίσεις και βραβεία
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Το 2020, η εταιρεία µας έλαβε τις παρακάτω
διακρίσεις και βραβεία:

✓  «Environmental Awards» από την Boussias Communications: Διάκριση Gold, για το σύστηµα 

διαχείρισης GEMT στην κατηγορία Resource Sustainability - Energy Mastering (Αποδοτική 

διαχείριση ενέργειας).

✓  «Environmental Awards» από την Boussias Communications: Διάκριση Silver, Αριστεία στη 

Διαχείριση Διαδικασιών στην κατηγορία Organization & Process Innovation (Sustainable 

Business).

✓  “Impact Business IT Excellence Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση 

Bronze για την αξιοποίηση της web πλατφόρµας ιχνηλασιµότητας προϊόντων καπνού, στην 

κατηγορία Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs (Εξειδικευµένες Κλαδικές Εφαρµογές - 

Καπνοβιοµηχανία) 

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση FM Οµάδα 

της Χρονιάς

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για την 

εφαρµογή ολοκληρωµένης, οργανικής διαχείρισης εγκαταστάσεων για τη βιοµηχανική 

εγκατάσταση της εταιρείας στην κατηγορία Premises

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για το 

Σύστηµα Διαχείρισης Ενέργειας GEMT στη βιοµηχανική εγκατάσταση της εταιρείας στην 

κατηγορία FM Activities - Assets - Διαχείριση Ενέργειας & Πιστοποίηση 

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για τον 

Ανασχεδιασµό των Εργασιακών Χώρων του Κτιρίου Διοίκησης της εταιρείας, στην κατηγορία FM 

Activities - Assets - Ανασχεδιασµός Εργασιακών Χώρων

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για την 

εφαρµογή ολοκληρωµένης, οργανικής διαχείρισης εγκαταστάσεων για τη βιοµηχανική 

εγκατάσταση της εταιρείας, στην κατηγορία Organization and Process Innovation - Facility 

Integration

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Silver για την 

εφαρµογή Μη Επεµβατικών Μεθόδων Ελέγχου, στην κατηγορία FM Activities - Assets - 

Συντήρηση εγκαταστάσεων 

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Silver για την 

Εφαρµογή του Συστήµατος Run To Target (RTT) στο Τµήµα IFMS, στην κατηγορία Organization 

and Process Innovation - Operational Excellence

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Bronze για 

την Ανακατασκευή - Ανακαίνιση του Κτιρίου Διοίκησης, στην κατηγορία FM Activities - Assets - 

Ανακατασκευή - Ανακαίνιση Κτιρίων

✓  “Facilities Management Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Bronze για 

την Αναβάθµιση του Ελέγχου Δικτύου Ψυχρού Νερού & ΚΚΜ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, 

στην κατηγορία FM Activities - Ιnnovative Application of Systems or Technology - Ψηφιακές 

καινοτοµίες για την αντιµετώπιση της ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων

✓  “Health & Safety Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Winner Award για 

την “Ασφάλεια µέσα από το OPEN+” στην κατηγορία Overall Management of Health & Safety

✓ “Health & Safety Awards” από την Βoussias Communications: Διάκριση Gold για την 

Καινοτοµία στα θέµατα Υγείας & Ασφάλειας, στην κατηγορία Διαχείριση Εργολάβων 

✓  “Health & Safety Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων στην κατηγορία Environmental Award

✓  “Health & Safety Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για το Σύστηµα 

Παρατήρησης Συµπεριφορών στην κατηγορία Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας - Διαχείριση 

Συµπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων 

✓  “Health & Safety Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Silver για τη 

Διαδικασία Εκπαίδευσης Προσωπικού στην κατηγορία Δραστηριότητες Εµπέδωσης Κουλτούρας 

Υγείας & Ασφάλειας

✓  “Health & Safety Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Bronze για την 

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



08

ενεργή συµµετοχή εργαζοµένων στο Πρόγραµµα Παρακολούθησης Συµπεριφορών, στην 

κατηγορία Δραστηριότητες Εµπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας - Αποτελεσµατική 

Συµµετοχή Εργαζοµένων

✓  “Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών” από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης 

Πελατών: Διάκριση Customer Distinction Award στην κατηγορία Customer Experience 

Game-changer of the Year

✓  “Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών” από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης 

Πελατών: Διάκριση Customer Distinction Award στην κατηγορία Καλύτερη Εκπαίδευση για την 

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

✓  “e-Volution Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το ELTRUN: 

Διάκριση Gold για την Παπαστράτος OPEN -  ψηφιακή πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C Μικρής 

Λιανικής στην κατηγορία Loyalty Strategy

✓  “e-Volution Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το ELTRUN: 

Διάκριση Silver για την Παπαστράτος OPEN -  ψηφιακή πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C Μικρής 

Λιανικής στην κατηγορία Best in B2B 

✓  “e-Volution Awards” από την Boussias Communications  σε συνεργασία µε το ELTRUN: 

Διάκριση Silver για την Παπαστράτος OPEN - ψηφιακή πλατφόρµα επικοινωνίας B2B2C της 

Μικρής Λιανικής στην κατηγορία Omnichannel Experience

✓  “Sales Excellence Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας: Διάκριση Gold για το Λιανεµπόριο Καταναλωτικών Αγαθών 

(FMCG) στην κατηγορία Κλάδος Πωλήσεων - Τµήµα Πωλήσεων της Χρονιάς

✓  “Sales Excellence Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας: Διάκριση Gold για τις Πωλήσεις µέσω Internet (e-Commerce) 

στην κατηγορία Κανάλια Πωλήσεων

✓  “Sales Excellence Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας: Διάκριση Gold για τα IQOS STORES στην κατηγορία Κανάλια 

Πωλήσεων - Πωλήσεις καταστηµάτων Retail

✓  “Sales Excellence Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας: Διάκριση Gold για το IQOS B2C&TRADE στην κατηγορία 

Εξαιρετική Απόδοση στον Κλάδο των Πωλήσεων - Παραγωγικότητα & Απόδοση

✓  “Sales Excellence Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας: Διάκριση Silver για το Papastratos Commercial Capabilities 

Team, στην κατηγορία Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών - Αναδιοργάνωση Τµήµατος ή 

Δικτύου Πωλήσεων

✓  “Sales Excellence Awards” από την Boussias Communications σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας: Διάκριση Silver για το Iqos Customer Care, στην κατηγορία 

Διάκριση στην Καινοτοµία & την Πελατοκεντρικότητα - Εξυπηρέτηση - Ικανοποίηση Πελατών

✓  “Top Employers” Certification από το Tοp Employers Institute

✓  “Προϊόν της Χρονιάς” από το Direction Business Network για το IQOS στην κατηγορία 

Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνίσµατος

✓  “Corporate Affairs Excellence Awards” από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

- ΕΕΔΕ για το πρόγραµµα Smoke Free Astypalea στην κατηγορία Κοινωνική Διαµεσολάβηση & 

Συµµέτοχοι 

✓  “Manager of the Year Awards” από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων - ΕΕΔΕ

✓  “Manufacturing Excellence Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Sustaina-

ble Factory of the Year

✓  “Manufacturing Excellence Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για 

τη σηµαντική παραγωγική επένδυση στην κατηγορία Επενδύσεις και Στρατηγική

✓  “Manufacturing Excellence Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Silver για 

την αναδιοργάνωση της παραγωγής στην κατηγορία Επενδύσεις και Στρατηγική

✓  “Manufacturing Excellence Awards” από την Boussias Communications: Διάκριση Gold για 

το σύστηµα OPEN+ στην κατηγορία «Διοίκηση Εργοστασίου» 

✓  «Πιο Αξιοθαύµαστη Επιχείρηση» στην Ελλάδα για το 2020 από το Fortune Greece: Διάκριση #1

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία
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Ρυθµιστικό και 
φορολογικό περιβάλλον

Στην αγορά της Ελλάδας κυκλοφορούν 

καιόµενα προϊόντα καπνού (τσιγάρα, στριφτά, 

πούρα, πουράκια) και µη καιόµενα προϊόντα 

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, θεσπίστηκε και ο 

τέταρτος πυλώνας του εθνικού σχεδίου 

δράσης κατά του καπνίσµατος. Ειδικότερα,

το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3730/2008 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 

4715/2020, προβλέποντας πλέον τη 

δυνατότητα επικοινωνίας επιστηµονικά 

τεκµηριωµένων ισχυρισµών, 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, εφόσον εγκριθεί από το Υπουργείο 

Υγείας, 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 – στη σχετική 

ευρωπαϊκή Οδηγία. Τέλος, η Ελλάδα είναι µια 

Σηµαντικά θέµατα του
επιχειρηµατικού µας
περιβάλλοντος
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) 

εκτιµά πως σήµερα υπάρχουν περίπου

1,1 δισεκατοµµύρια χρήστες προϊόντων 

καπνού παγκοσµίως. 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 της 

µείωσης αυτών που χρησιµοποιούν κάποιο 

καπνικό προϊόν µε τους χρήστες καιόµενων 

καπνικών προϊόντων να ανέρχονται στους 

2,16 εκατοµµύρια πολίτες, ενώ σε αυτούς 

προστίθενται 310.000 χρήστες 

θερµαινόµενων προϊόντων καπνού και 

240.000 χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων. 

Έτσι, οι χρήστες προϊόντων νικοτίνης στην 

Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 2,7 

εκατοµµύρια ενήλικες.

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 για την καταπολέµησή του. 

Σύµφωνα µε την πανευρωπαϊκή µελέτη της 

KPMG, το 2020 το παράνοµο εµπόριο 

τσιγάρων στην Ελλάδα µειώθηκε ελαφρώς σε 

σχέση µε το 2019, αλλά 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 του 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.

* excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf (europa.eu)

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
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Πώς δηµιουργούµε αξία

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, προτεραιότητά µας 

είναι – µέσω του στόχου µας για ένα βιώσιµο 

µέλλον χωρίς τσιγάρο – να δηµιουργούµε 

αξία για τους µετόχους µας, τους 

εργαζοµένους µας και όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Στοχεύουµε στη 

οικονοµική ανάπτυξη της εταιρείας, στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην 

στήριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και 

στη βελτίωση του ενεργειακού 

αποτυπώµατος του εργοστασίου µας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, αξιοποιούµε 

αποτελεσµατικά το ανθρώπινο, οικονοµικό, 

πνευµατικό και κοινωνικό κεφάλαιο.

Η βιώσιµη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα 

του µετασχηµατισµού της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επίτευξη 

του στόχου µας για έναν κόσµο απαλλαγµένο 

από το τσιγάρο. Η δέσµευση στις αρχές της 

βιώσιµης ανάπτυξης µάς βοηθά στην 

αντιµετώπιση των σηµερινών προκλήσεων 

που προκύπτουν από αυτήν τη µετάβαση, 

συµβάλει στην αυτοβελτίωσή µας, ενώ 

παράλληλα, προωθεί την καινοτοµία και 

εξασφαλίζει την επιτυχία της επιχειρηµατικής 

µας στρατηγικής µακροπρόθεσµα.

Το επιχειρηµατικό µας µοντέλο

Εισροές
✓ Ανθρώπινο Κεφάλαιο
823 εργαζόµενοι
9.000 ώρες εκπαιδεύσεων

✓ Χρηµατοοϊκονοµικό Κεφάλαιο
€ 292 εκατ. καθαρή θέση
€ 0 εκατ. καθαρός δανεισµός

✓ Φυσικό Κεφάλαιο
61.415 MWh συνολική
κατανάλωση ενέργειας
124.968m3 κατανάλωση νερού

✓ Παραγωγικό Κεφάλαιο
€212 εκατ. ενσώµατα πάγια
1 µονάδα αποκλειστικής
παραγωγής θερµαινόµενων
ράβδων

✓ Πνευµατικό Κεφάλαιο
1.300 διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας για
τεχνολογίες χωρίς καπνό
99% των δαπανών στην
έρευνα της PMI αφορά στην
ανάπτυξη των µη καιόµενων
καπνικών προϊόντων

✓ Κοινωνικό Κεφάλαιο
€1,2 εκατ. κοινωνική προσφορά
250 συµµετοχές εργαζοµένων 
σε εθελοντικές δράσεις

✓ Ανθρώπινο Κεφάλαιο
55,6 εκατ. για παροχές και
µισθούς σε εργαζόµενους
88% των εργαζοµένων µε
συµβάσεις αορίστου χρόνου

✓ Χρηµατοοϊκονοµικό Κεφάλαιο
€ 1,3 εκατ. συνολικά έσοδα
€ 69 εκατ. καθαρά κέρδη

✓ Φυσικό Κεφάλαιο
64% ανακύκλωση και
κοµποστοποίηση
8,659m3 βιολογικού καθαρισµού - 
επαναχρησιµοποίηση

✓ Παραγωγικό Κεφάλαιο
€10,5 δισ. θερµαινόµενες
ράβδοι
88% της παραγωγής σε αγορές
του εξωτερικού

✓ Πνευµατικό Κεφάλαιο
310.000 καπνιστές στην Ελλάδα
έχουν αφήσει εντελώς το
τσιγάρο και έχουν επιλέξει το
IQOS. To IQOS είναι διαθέσιµο
σε 66 αγορές

✓ Κοινωνικό Κεφάλαιο
€ 889 εκατ.
καταβεβληµένοι φόροι
3 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.

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 καπνό, δηµιουργώντας αξία

για τους µετόχους µας, τους
εργαζοµένους µας, την κοινωνία

και τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες
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Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η στρατηγική 

βιώσιµης ανάπτυξης είναι µια ευκαιρία για 

καινοτοµία, ανάπτυξη και µακροπρόθεσµη 

δηµιουργία αξίας. Αποτελεί, επίσης, ένα µέσο 

για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που 

απορρέουν από τη λειτουργία µας, ενώ 

ταυτόχρονα µεγιστοποιεί την αποδοτικότητα 

και την κατανοµή των πόρων προς ένα 

βιώσιµο µέλλον.

 

Ο στόχος µας για ένα µέλλον χωρίς τσιγάρο 

θα υλοποιηθεί µε βιώσιµο τρόπο. Αντίστοιχα, 

προτεραιότητά µας είναι να αντιµετωπίσουµε 

τις επιπτώσεις στην υγεία που συνδέονται µε 

το κάπνισµα, ενθαρρύνοντας τους ενήλικες 

καπνιστές να στραφούν σε καλύτερες 

εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στην 

επιστήµη, κάνοντας τελικά τα τσιγάρα 

παρελθόν.

Η στρατηγική µας για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

ουσιαστικά ενσωµατώνει τις προτεραιότητες 

µεταξύ των βασικών θεµάτων που 

απασχολούν τα ενδιαφερόµενα µέρη 

(ανάλυση ουσιαστικών θεµάτων – materiality 

analysis) και τις συνδυάζει µε την επιχειρηµα- 

τική στρατηγική και τις λειτουργικές δράσεις 

προτεραιότητας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Με 

βάση την παραπάνω συνθετική προσέγγιση 

διαµορφώθηκαν 5 πυλώνες προτεραιοτήτων:

Καινοτοµία προϊόντων, Υποδειγµατική 

Λειτουργία, Περιβάλλον, Κοινωνία. 

Στρατηγική βιώσιµης
ανάπτυξης

Όριο ουσιαστικών θεµάτων

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες
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Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης και της βελτιστοποίησης της στρατηγικής µας για τη βιώσιµη ανάπτυξη και έχοντας ως στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της επίδοσής της, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πραγµατοποίησε ανάλυση των ουσιαστικών θεµάτων (materiality analysis) βιώσιµης ανάπτυξης 

που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές της, µε τη συµµετοχή εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόµενων µερών.

Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις: 

Ανάλυση ουσιαστικών
θεµάτων 

Ά  φάση

Αναγνώριση ενδιαφερόµενων µερών

Η διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προέβη 

στην αναγνώριση των σχετικών 

ενδιαφερόµενων µερών, λαµβάνοντας 

υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο 

αλληλεπιδρούν µε την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Καταναλωτές

Philip Morris International

Δίκτυο διανοµής

Εργαζόµενοι

Αναγνωρισµένα ενδιαφερόµενα µέρη

Φορείς Δηµόσιας Υγείας

Κοινωνία

Αρχές δηµόσιας υγείας
Εµπειρογνώµονες

Δηµόσιες αρχές
Τοπικές κοινωνίες
ΜΚΟ και οργανισµοί
Άλλες καπνονιοµηχανίες
Εµπορικές ενώσεις
Επιµελητήρια
ΜΜΕ

Προµηθευτές

Β́  φάση

Αναγνώριση θεµάτων αξιολόγησης

Στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν18 θέµατα 

βιώσιµης ανάπτυξης που σχετίζονται µε 

τις δραστηριότητες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

µετά από διερεύνηση των θεµάτων του 

κλάδου και λαµβάνοντας υπόψη τα 

Πρότυπα GRI. 

Γ΄ φάση

Αξιολόγηση θεµάτων από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη

Η αξιολόγηση των θεµάτων διενεργήθηκε 

από τη διοίκηση µέσω συναντήσεων και 

από τα ενδιαφερόµενα µέρη µέσω 

διαδικτυακής έρευνας (online survey). 

Συνολικά συµµετείχαν 15 µέλη της µέσης 

& ανώτερης διοίκησης, συµπεριλαµβανο- 

µένου του Διευθύνοντος Συµβούλου, 

καθώς και 1.301 ενδιαφερόµενα µέρη. 

 

Η διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

ιεράρχησε τα αναγνωρισµένα θέµατα 

βάσει της σηµασίας τους ως προς τη 

βιώσιµη λειτουργία της εταιρείας και της 

σηµασίας των επιπτώσεων που έχουν 

στην οικονοµία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον.

Τα ενδιαφερόµενα µέρη βαθµολόγησαν 

τη σηµαντικότητα των αναγνωρισµένων 

θεµάτων λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο 

µε τον οποίο επηρεάζουν τη σχέση τους 

µε την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, καθώς και τη 

σηµαντικότητα για την βιώσιµη ανάπτυξη 

της εταιρείας.

Δ́  φάση

Αποτύπωση ουσιαστικών θεµάτων

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της 

διοίκησης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και των 

ενδιαφεροµένων µερών αποτυπώνονται 

στη συνέχεια.  

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες
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Γραφική απεικόνιση
των oυσιαστικών
θεµάτων

Σηµασία οικονονµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την διοίκηση της Παπαστράτος

Σ
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ρη1 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 Κλιµατική αλλαγή

16 Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

17 Άλλα περιβαλλοντικά θέµατα

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

Υποδειγµατική
λειτουργία

Κοινωνία

Περιβάλλον

Εργαζόµενοι
και συνεργάτες

Καινοτοµία
προϊόντων

• Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση προϊόντων

• Πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

• Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

• Επιχειρηµατική δεοντολογία

• Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες

  πρακτικές εργασίας

• Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

Θέµατα ανά πυλωνα Ουσιαστικά Δευτερεύοντα

• Εθιστικότητα προϊόντων

• Υπεύθυνες πρακτικές µάρκετινγκ και πωλήσεων

• Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

• Προστασία δεδοµένων

• Καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας καπνού

• Προσέλκυση και ανάπτυξη εργαζοµένων

• Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία

• Κλιµατική αλλαγή

• Άλλα περιβαλλοντικά θέµατα

• Κοινωνική συνεισφορά

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
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Συνεισφέρουµε στους 
Στόχους Βιώσιµης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στη 

Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεµβρίου του 2015, έλαβε 

την ιστορική συµφωνία υιοθέτησης των 17 

στόχων βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ-SDGs) και των

 169 ειδικότερων Υποστόχων (Τargets). Σε αυτήν 

την Παγκόσµια Συµφωνία, περισσότεροι από 150 

ηγέτες δεσµεύτηκαν να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες παγκόσµιες προκλήσεις.

 

Η «Ατζέντα 2030» αναφέρεται στις 

σηµαντικότερες οικονοµικές, κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και σχετικές µε τη διακυβέρνηση 

προκλήσεις της εποχής µας. Σύµφωνα µε τον 

ΟΗΕ, οι Στόχοι αυτοί πρόκειται να προωθήσουν 

δράσεις που θα αφορούν τους πολίτες, τον 

πλανήτη, την ευηµερία, την ειρήνη και τη 

συνεργασία. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναγνωρίζουµε τη 

σηµασία που έχουν οι στόχοι βιώσιµης ανάπτυξης 

για την ανθρωπότητα και αναλαµβάνουµε δράση 

µε σκοπό να συµβάλουµε στην επίτευξή τους στο 

µέγιστο δυνατό. Στο πλαίσιο της παρούσας 

Έκθεσης, και λαµβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση των ουσιαστικών 

θεµάτων που διενεργήσαµε, έχουµε συνδέσει τις 

οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε τους 

στόχους βιώσιµης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η συσχέτιση των Στόχων µε τα
ουσιαστικά µας θέµατα απεικονίζεται παρακάτω:

Ουσιαστικά Θέµατα και Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (UN SDG’s)

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

Κοινωνική συνεισφορά

Good Health and Well-Being

Good Health and Well-Being

Decent Work and
Economic Growth

Decent Work and
Economic Growth

Reduced
Inequalities

Reduced
Inequalities

Clean Water
and Sanitation

Peace, Justice and Strong Institutions

Gender Equality

Gender Equality

Industry, Innovation and Infrastructure

Responsible Consumption and Production

Responsible
Consumption
and Production

Climate
Action

Climate Action

Life on
Land

Peace, Justice and
Strong Institutions

Καινοτομία
προϊόντων
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιδιώκει και καλλιεργεί τη 

συνεχή επαφή µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η 

οποία συµβάλει καθοριστικά στην ανατροφο- 

δότηση πληροφοριών σχετικά µε τις 

ανησυχίες και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερόµενων µερών, και αποτελεί 

προϋπόθεση για την επίτευξη στρατηγικών 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

στόχων. 

Μέσα από τη συνεχή επικοινωνία µε τους 

εργαζοµένους, τους συνεργάτες, τους 

καταναλωτές, τους προµηθευτές, τις τοπικές 

κοινότητες, τις ΜΚΟ, τους φορείς Δηµόσιας 

Υγείας και τις υπόλοιπες κοινωνικές οµάδες 

επιτυγχάνεται η καταγραφή των προβληµατι- 

σµών και των θεµάτων που τους απασχολούν 

ως προς τη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και 

γενικότερα ζητήµατα στα οποία θα µπορούσε 

να συνεισφέρει ή να υποστηρίξει η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Εργαζόµενοι

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ενθαρρύνουµε τον 

διάλογο µε τους εργαζοµένους της. Προωθεί 

τη συνεργασία σε θέµατα αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος και τηρούµε υψηλά πρότυπα 

απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων.

H Διεύθυνση Ανθρώπων & Κουλτούρας είναι 

υπεύθυνη για την αποτελεσµατική επικοινωνία 

και την εφαρµογή ολοκληρωµένου 

προγράµµατος εκπαίδευσης και πλάνου 

ανάπτυξης των εργαζοµένων. Το πλάνο 

ανάπτυξης αποφασίζεται βάσει συζητήσεων 

που γίνονται µεταξύ των εργαζοµένων και των 

προϊσταµένων τους 3 φορές τον χρόνο. 

Σηµαντικό ρόλο έχει η ανατροφοδότηση 

(feedback) µεταξύ των δύο µερών. Η διοίκηση 

διατηρεί συχνή και επαρκή ροή επικοινωνίας 

µε τους εκπρόσωπους των εργαζοµένων, 

προκειµένου να αυξήσουν τις επιχειρηµατικές 

τους γνώσεις και να κατανοήσουν τις 

προτεραιότητες, τις ευκαιρίες και τις 

προκλήσεις. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι 

ενηµερώνονται τακτικά µέσω ανακοινώσεων 

που αναρτώνται στο εσωτερικό δίκτυο 

(Intranet) της εταιρείας.

Καταναλωτές 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, στο πλαίσιο του ριζικού 

µετασχηµατισµού µας τα τελευταία 5 χρόνια 

από βιοµηχανία καπνικών προϊόντων σε 

εταιρεία τεχνολογίας, µε φάρο την επιστήµη 

και όραµα το τέλος του τσιγάρου, 

εγκαινιάσαµε ταυτόχρονα µια νέα εποχή στη 

σχέση της µε τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο 

αυτό, δίνουµε µεγάλη σηµασία στη διάθεση 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 

έχοντας ως στόχο να ανταποκριθούµε στις 

προσδοκίες των ενήλικων χρηστών 

προϊόντων νικοτίνης. Εφαρµόζει ένα 

πολυκαναλικό µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει 

24 φυσικά καταστήµατα(ΙQOS boutiques) που 

βρίσκονται στις µεγαλύτερες πόλεις της 

Ελλάδας, ηλεκτρονικό κατάστηµα, κανάλι 

µεγάλων αλυσίδων τεχνολογίας (Public, 

Γερµανός), τηλεφωνικό κέντρο, κανάλια 

ψηφιακής εξυπηρέτησης (από live chat, 

Facebook, Viber, video calls µέχρι 

διαδραστικά one to many ενηµερωτικά 

sessions στο website µας) και την υπηρεσία 

Remote Coach που λειτουργεί ως 

προσωπικός σύµβουλος του καταναλωτή. 

Πρόκειται για µια ενιαία και ολιστική 

προσέγγιση µε όλο το οικοσύστηµα να 

δουλεύει για να εξυπηρετήσει τον 

καταναλωτή, ανάλογα µε την προτίµηση και 

τις ανάγκες του και ανεξάρτητα από το σε 

ποιο κανάλι εκδηλώσει αυτός το 

ενδιαφέρον του (φυσικό κατάστηµα, 

website, social media). Μια προσωποποιη- 

µένη εµπειρία, στον πυρήνα της οποίας 

ήταν και παραµένει η υλοποίηση του «Δίπλα 

σου σε κάθε στιγµή». Το 95% των 

καταναλωτών δηλώνουν ευχαριστηµένοι 

από την εξυπηρέτησή µας, και έχουµε ως 

στόχο τα επόµενα χρόνια την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών, αλλά 

και την επιπλέον απλοποίηση της 

διαδικασίας.  

Προµηθευτές 

Η επικοινωνία και η συνεργασία της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε τους προµηθευτές της 

παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση 

της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών µας και τη διαχείριση κινδύνων 

που προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουµε τακτικές 

συναντήσεις µε τους προµηθευτές µας και 

διενεργούµε αξιολογήσεις, έρευνες και 

ελέγχους.

Κοινωνία

Η στήριξη της κοινωνίας και ο συνεχής 

διάλογος µε τους κοινωνικούς µας εταίρους 

αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της βιώσιµης 

ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Ως εκ 

τούτου, βρισκόµαστε συχνά σε διάλογο µε 

κρατικές Αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 

καθώς και µε δηµοτικές Αρχές και ΜΚΟ, µε 

στόχο την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και τον 

από κοινού σχεδιασµό σχετικών προγραµ- 

µάτων και δράσεων. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

συµµετέχει ενεργά, µέσω εκπροσώπων της, 

σε επιτροπές και ενώσεις, προκειµένου να 

κατανοεί τα ζητήµατα που απασχολούν την 

επιχειρηµατική κοινότητα και να δραστηριο- 

ποιείται µε γνώµονα τη διασφάλιση των 

συµφερόντων του κλάδου. Επιπρόσθετα, 

σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του προτύπου 

«Συµµαχία για το Νερό» (Alliance for Water 

Stewardship), βρισκόµαστε σε διαρκή 

διάλογο µε την τοπική κοινωνία και τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου να 

αναγνωριστούν και να αντιµετωπιστούν 

κοινές προκλήσεις σε θέµατα που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση του νερού στο 

Θριάσιο πεδίο. Τέλος, επικοινωνούµε 

τακτικά µε δηµοσιογράφους και 

εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης προκειµένου να ενηµερώ- 

σουµε το κοινό για θέµατα που αφορούν 

στην επιχείρηση και τη λειτουργία µας.

Επικοινωνία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη
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Φορείς Δηµόσιας Υγείας 

Η διαρκής επικοινωνία και η διασφάλιση της 

ενηµέρωσης από και προς τους φορείς 

Δηµόσιας Υγείας αποτελούν µια από τις 

κρίσιµες προτεραιότητες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

για την υλοποίηση του συλλογικού οράµατός 

µας για µια Ελλάδα και έναν κόσµο χωρίς 

τσιγάρο. Με σκοπό να µοιραστούµε – µε 

δηµόσιο, διάφανο και συµπεριληπτικό

τρόπο – τα αποτελέσµατα ερευνών για τα νέα 

µας καινοτόµα καπνικά προϊόντα χωρίς καύση, 

αλλά και την προσέγγισή µας για τη µείωση 

των βλαβερών συνεπειών στην υγεία από τον 

καπνό, διοργανώνουµε συναντήσεις µε 

εκπροσώπους των φορέων Δηµόσιας Υγείας 

καθώς, επίσης, συµµετέχουµε και σε 

επιστηµονικά συνέδρια και ενηµερωτικές 

ηµερίδες. Σταθερή πεποίθησή µας αποτελεί 

ότι για την επίτευξη ενός τόσο µεγάλου 

στόχου, οι συνέργειες και η συνεργασία δεν 

είναι µόνο καλοδεχούµενες, είναι 

απαραίτητες. Για το τέλος του τσιγάρου 

χρειαζόµαστε έναν ανοιχτό και ουσιαστικό 

διάλογο µε τους φορείς Δηµόσιας Υγείας, 

καθώς και τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Δίκτυο διανοµής 

Η συνεχής επικοινωνία και η στενή 

συνεργασία µε τους αποκλειστικούς 

διανοµείς των προϊόντων µας αποτελούν 

βασική προϋπόθεση ώστε να κατανοούµε τη 

δυναµική της αγοράς, να ενηµερωνόµαστε 

για τις προτιµήσεις των καταναλωτών και να 

διασφαλίζουµε την ικανοποίησή τους. Ως εκ 

τούτου, διοργανώνουµε συναντήσεις µε 

εκπροσώπους του δικτύου διανοµής, αλλά

και επισκέψεις στα σηµεία λιανικής πώλησης. 

Διατηρώντας την καινοτοµία και την επιστήµη 

στο επίκεντρο της προσπάθειάς µας για το 

τέλος του τσιγάρου, αναπτύσσουµε νέες, 

καινοτόµες πλατφόρµες προϊόντων και 

διευρύνουµε το δίκτυο διάθεσής τους σε 

ολόκληρη τη χώρα.  

Philip Morris International (PMI) 

Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η επικοινωνία µε 

τη µητρική µας εταιρεία και η αξιοποίηση 

της επιστηµονικής έρευνας της PMI για 

την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, που 

µέχρι το 2020 έχει απορροφήσει 8 

δισεκατοµµύρια δολάρια, είναι καίριας 

σηµασίας. 

Συµµετοχή σε φορείς και πρωτοβουλίες

✓ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και

    Βιοµηχανιών Ελλάδος (Σ.Ε.Β.)

✓ Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοµηχανιών

    Επωνύµων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.) 

✓ Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Αττικής και

    Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.)

✓ Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο

    Ελλάδος

✓ Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο

    Ελλάδος

✓ Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και

    Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

✓ Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

✓ Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας

    Ελλάδος

✓ Ελληνικός Σύνδεσµος Επιχειρήσεων

    για τη Διαχείριση των Διεθνών

    Προτύπων GS1

✓ Ελληνοβρετανικό Επιµελητήριο

    Ελλάδος

✓ Συµµαχία για το Νερό (Alliance for

    Water Stewardship-AWS)
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Η στρατηγική βιωσιµότητας της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει ως άξονες 
την επιστήµη και τον άνθρωπο. 

Σταύρος Δρακουλαράκος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

έχουν ως στόχο έναν κόσµο χωρίς τσιγάρο και η 
µείωση της βλάβης παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. 
Οι νέες τάσεις ορίζουν στους κοινωνικά υπεύθυνους 
οργανισµούς να προσδίδουν µεγαλύτερο θετικό 
πρόσηµο στις κοινωνίες από αυτό που λαµβάνουν. 
Για εµάς αυτή δεν είναι άλλη µια πρόκληση, είναι η 
µόνη πρόκληση και σκοπεύουµε να τη διαχειριστού- 
µε µέσω της στρατηγικής µας για βιώσιµη 
ανάπτυξη. Επενδύοντας στην επιστήµη και τις νέες 
τεχνολογίες µπορούµε να δηµιουργούµε αξία, τόσο 
για την εταιρεία, όσο και για το περιβάλλον, την 
κοινωνία, τη χώρα. 

Η 1η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που κρατάτε στα χέρια σας, έχει 
στον πυρήνα της τον σεβασµό, την υπευθυνότητα 
και τη διαφάνεια. Παρουσιάζουµε τις δράσεις και τις 
ενέργειες της εταιρείας για την υλοποίηση των 
δεσµεύσεών µας απέναντι στους στόχους βιώσιµης 
ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, 
στηριζόµενοι στα πρότυπα εκθέσεων βιωσιµότητας 
GRI. 

Το 2020 ήταν µια χρονιά δίχως προηγούµενο στη 
σύγχρονη ιστορία του πλανήτη. Η πανδηµία άλλαξε 
τις ζωές όλων µας και η επιχειρηµατική κοινότητα 
κλήθηκε να ανταποκριθεί άµεσα και µε υπευθυνό- 
τητα στις προκλήσεις που δηµιουργήθηκαν, 
στηρίζοντας εργαζόµενους, συνεργάτες και το 
σύνολο της κοινωνίας. Η στρατηγική µας για 
βιώσιµη ανάπτυξη που ανακοινώσαµε λίγους µήνες 
αργότερα, είναι η έµπρακτη απόδειξη ότι η δέσµευση 
απέναντι στους εταίρους µας και την κοινωνία δεν 
ενισχύει απλώς το κοινωνικό µας προφίλ, αλλά 
αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηµατικής 
στρατηγικής µας για το µέλλον. Βασίζεται σε 5 
πυλώνες, µε σαφείς και µετρήσιµους στόχους 
υλοποίησης: 

1. Καινοτοµία προϊόντων
• Μέχρι το 2025, ο αριθµός των καπνιστών στην 
Ελλάδα να έχει µειωθεί κατά 1,5 εκατοµµύριο. 
• Μέχρι το 2023, το 75% των καθαρών εσόδων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να προέρχεται από καινοτόµα 
εναλλακτικά προϊόντα.

2. Υποδειγµατική λειτουργία
• Μέχρι το 2025, δεσµευόµαστε να διαθέσουµε 
€1.000.000,00 σε δράσεις για την καταπολέµηση 
του παράνοµου εµπορίου.
• Μέχρι το 2023, το 100% των νέων ηλεκτρονικών 
συσκευών να φέρει τεχνολογία επιβεβαίωσης ηλικίας. 
• Μέχρι το 2023, να έχει µειωθεί κατά 30% η φύρα 
του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας.

3. Εργαζόµενοι και συνεργάτες
• Μέχρι το 2023 το 40% των διευθυντικών θέσεων 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να καλύπτεται από γυναίκες.
• Μέχρι το 2023, οι άνθρωποι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να 
συνεισφέρουν 9.000 ηµέρες εθελοντικής 
συνεισφοράς τον χρόνο.

4. Περιβάλλον
• Μέσα στο 2021 να καταργηθούν τα πλαστικά µιας 
χρήσης στις εγκαταστάσεις µας.
• Μέχρι το τέλος του 2022, το εργοστάσιο της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
(carbon neutral). 
• Μέχρι το 2025 να έχει µειωθεί κατά 20% η 
κατανάλωση ενέργειας και κατά 20% η κατανάλωση 
νερού.

5. Κοινωνία
Σε ό,τι αφορά τις τακτικές και έκτακτες πρωτοβουλίες 
στήριξης προς το κοινωνικό σύνολο που αναλαµβά- 
νουµε κάθε χρόνο, δεσµευόµαστε να κατευθύνουµε 

Το όραµα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και της Philip Morris 
International είναι ένας κόσµος απαλλαγµένος από 
το τσιγάρο. Ο θετικός αντίκτυπός του στη δηµόσια 
υγεία, είναι αδιαµφισβήτητος. Ταυτόχρονα, ως µια 
από τις µεγαλύτερες και πιο ιστορικές εταιρείες 
στην Ελλάδα, γινόµαστε αποδέκτες του επιτακτικού 
αιτήµατος: Η λειτουργία µας να προσφέρει 
περισσότερα στην κοινωνία και τη χώρα ως µέρος 
ενός ευρύτερου εταιρικού οράµατος. 

Το νέο ταξίδι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που ξεκίνησε το 
2018 και η εξέλιξή µας σε µια εταιρεία τεχνολογίας 

πλέον τους πόρους µας:
• Κατά 50% σε δράσεις για την ενδυνάµωση της 
γυναίκας και του ρόλου της στο κοινωνικό σύνολο.
• Κατά 50% σε δράσεις για την καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Από την πρώτη µέρα που ξεκινήσαµε τον εταιρικό µας 
µετασχηµατισµό, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ το κάναµε 
έχοντας συνειδητοποιήσει και αποδεχτεί πως «καµία 
αλλαγή δεν µπορεί να γίνει πράξη, αν δεν αλλάξεις 
πρώτα εσύ ο ίδιος». Γι’ αυτό και η στρατηγική 
βιώσιµης ανάπτυξής µας, αφορά πρώτα από όλα τους 
ανθρώπους µας. Επενδύοντας µε συνέπεια στους 
εργαζοµένους µας, έχουµε προχωρήσει σε 3 
σηµαντικές πρωτοβουλίες: 

• Πιστοποίηση ίσης αµοιβής (Equal Salary Certification) 
που εξασφαλίζει ίσες αµοιβές µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, αλλά και ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης,
• Παροχή γονικής άδειας και στους δύο γονείς.  
Αυξηµένη άδεια 20 εβδοµάδων στις νέες µητέρες 
και 4 εβδοµάδες άδειας για τους πατέρες και 
• Πρακτική Εθελοντισµού, όπου κάθε εργαζόµενος 
δικαιούται έως και 5 ηµέρες άδειας µετ’ αποδοχών 
για αντίστοιχο χρόνο που έχει προσφέρει σε 
εθελοντικές δράσεις της επιλογής του, εκτός 
εργασιακού χρόνου.

Ανανεώνοντας τη δέσµευσή µας απέναντι στους 
ανθρώπους µας, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη 
χώρα, τοποθετούµε τη στρατηγική µας για βιώσιµη 
ανάπτυξη στον επιχειρηµατικό πυρήνα της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και δηµιουργούµε έναν κόσµο 
#prostokalytero, για όλους. 
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Καινοτοµία
Προϊόντων 1

Η PMI εργάζεται εντατικά – πλέον των δώδεκα ετών – για
την ανάπτυξη καινοτόµων, µη καιόµενων νικοτινούχων

προϊόντων και την αντικατάσταση των τσιγάρων.

καπνιστές έχουν επιλέξει το IQOS
και έχουν αφήσει εντελώς το τσιγάρο

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
για τεχνολογίες χωρίς καπνό

310.000

1.300

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



20

παραγωγή των βλαβερών ουσιών στον 

καπνό του τσιγάρου. Ύστερα από πολλά 

χρόνια έρευνας, η εισαγωγή του IQOS 

στην παγκόσµια αγορά έγινε το 2014. 

Το IQOS ήρθε στην Ελλάδα τον 

Οκτώβριο του 2016, αρχικά στην 

Αθήνα, και από τον Μάρτιο του 2017 

κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα.

Η επιστήµη και η τεχνολογία έχουν 

ουσιαστική συµβολή στον σχεδιασµό 

πολιτικών δηµόσιας υγείας που θα 

προσφέρουν λύσεις για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος του 

καπνίσµατος. Είναι πλέον γνωστό ότι η 

καύση δηµιουργεί την πλειονότητα των 

επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών 

χηµικών ουσιών (Harmful and Potential 

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 το σηµείο που 

λαµβάνει χώρα η καύση, µε 

αποτέλεσµα να απελευθερώνεται η 

νικοτίνη, ενώ παράλληλα µειώνονται τα 

επίπεδα και ο αριθµός των HPHCs που 

παράγονται. Το IQOS, στο τέλος του 

2020 ήταν διαθέσιµο σε 64 χώρες και 

περίπου 12,7 εκατοµµύρια ενήλικοι 

καπνιστές έχουν επιλέξει το IQOS και 

έχουν αφήσει εντελώς το τσιγάρο. 

Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η αξιοποίηση της 

επιστηµονικής έρευνας της PMI για την 

ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, αλλά 

και η διασφάλιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των προϊόντων που 

διαθέτουµε στην αγορά, είναι καίριας 

σηµασίας. Η Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν 

αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο 

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.

Η PMI εργάζεται εντατικά –πλέον των 

δέκα ετών –για την ανάπτυξη 

καινοτόµων, µη καιόµενων νικοτινούχων 

προϊόντων και την αντικατάσταση των 

τσιγάρων. Σήµερα, το χαρτοφυλάκιο της 

PMI περιλαµβάνει τέσσερεις καινοτόµες 

πλατφόρµες από τις οποίες απουσιάζει η 

καύση, η οποία είναι η κύρια αιτία για την 

1.1 Έρευνα  και Ανάπτυξη

H Έρευνα και Ανάπτυξη 
υλοποιούνται αποκλειστικά 
από τη µητρική µας 
εταιρεία, την Philip Morris 
International (PMI). 
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Στην Ελλάδα, στο τέλος 
του 2020, 310.000 
καπνιστές έχουν επιλέξει 
το IQOS και έχουν αφήσει 
εντελώς το τσιγάρο. 
Στόχος µας είναι, έως
το τέλος του 2025,
1,5 εκατοµµύριο ενήλικοι 
καπνιστές στην Ελλάδα να 
διακόψουν το κάπνισµα ή 
να στραφούν σε καλύτερες 
εναλλακτικές, και το 75% 
των καθαρών εσόδων µας 
να προέρχεται από τα 
εναλλακτικά προϊόντα.

αξιολογηµένη πλατφόρµα των µη καιόµενων 

προϊόντων της PMI. Σήµερα διατίθεται πληθώρα

µη κλινικών και κλινικών δεδοµένων που 

υποστηρίζουν τη δυνατότητα µείωσης του 

κινδύνου ανάπτυξης σχετιζόµενων µε το 

κάπνισµα νόσων σε σύγκριση µε τη συνέχιση

του καπνίσµατος. 

Στο πρώτο βήµα αξιολόγησης του IQOS 

συγκρίθηκε η χηµική σύσταση 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 

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% 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 που ήταν παρόντα 

σε επίπεδα ≥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.

Τα δύο κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της 

PMI βρίσκονται στην Ελβετία και τη Σιγκαπούρη, και 

απασχολούν εκατοντάδες επιστήµονες, µηχανικούς 

και άλλους ειδικούς που εργάζονται στην ανάπτυξη 

και αξιολόγηση των µη καιόµενων προϊόντων. Αυτό 

γίνεται µέσα από ένα δίκτυο οργανισµών και φορέων 

µε τους οποίους συνεργάζεται η PMI παγκοσµίως, 

συµπεριλαµβανοµένων νεοσύστατων οργανισµών 

(start-ups), ανεξάρτητων ερευνητικών εργαστηρίων

και πανεπιστηµίων.

Το IQOS αποτελεί την πιο ώριµη και διεξοδικά 

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. Τα αποτελέσµατα από τις

in vitro µελέτες έδειξαν πως το αερόλυµα του 

IQOS είναι σηµαντικά λιγότερο κυτταροτοξικό και 

γονιδιοτοξικό από τον καπνό του τσιγάρου.

Η in vivo µελέτη έδειξε ότι η µειωµένη έκθεση σε 

τοξικές ουσίες στο αερόλυµα του IQOS οδήγησε

σε σηµαντική µείωση της φλεγµονής στους 

πνεύµονες και της τοξικότητας στο αναπνευστικό 

σύστηµα.

 

Συνολικά, έως το τέλος του 2020, έχουν διεξαχθεί

 14 κλινικές µελέτες, στις οποίες συµµετείχαν 

χιλιάδες άτοµα έως και για περισσότερο από ένα 

έτος.

 

Η αξιολόγηση και η τεκµηρίωση 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 εµπιστοσύνη 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 εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τις 

επιστηµονικές µας µεθόδους και αποτελέσµατα είναι 

πολύ σηµαντική για εµάς. Για αυτόν το λόγο, έχουµε 

προβεί στις παρακάτω δράσεις:

• 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.

Η πόλη της Λωζάνης 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 2020, η PMI ήταν η τρίτη 

στη σειρά εταιρεία στην Ελβετία, µε τις περισσότερες 

αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, 433 σε αριθµό, στο 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

(European Patent Office - EPO), γεγονός που την 

κατατάσσει στην 45η θέση παγκοσµίως. 
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1.2 Επιπτώσεις στην υγεία
από τη χρήση προϊόντων

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.

Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής των επιβλαβών 

συνεπειών του καπνίσµατος είναι η µη έναρξή του

ή, για εκείνους που καπνίζουν, η διακοπή του.

Εν τούτοις, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, έως το έτος 

2025 θα εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από

 1 δισεκατοµµύριο καπνιστές σε όλο τον κόσµο.

Για τους ανθρώπους αυτούς, τα εναλλακτικά 

προϊόντα καπνίσµατος που µειώνουν σηµαντικά τη 

βλάβη στην υγεία, συγκριτικά µε τη συνέχιση του 

καπνίσµατος, είναι θεµελιώδους σηµασίας. Τα 

προϊόντα αυτά, µέσω του κατάλληλου ρυθµιστικού 

πλαισίου, µπορούν να συµπληρώσουν τις 

υφιστάµενες στρατηγικές των υγειονοµικών Αρχών 

για τη µείωση του επιπολασµού του καπνίσµατος.

Η PMI επενδύει στην ανάπτυξη και την αυστηρή 

επιστηµονική αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου 

εναλλακτικών προϊόντων δυνητικά µειωµένου 

κινδύνου προς αντικατάσταση των συµβατικών 

τσιγάρων. Η προσέγγιση βασίζεται στη γνώση ότι 

τα νέα προϊόντα θα αποβούν ωφέλιµα για τη 

δηµόσια υγεία, εφόσον πληρούν τρεις 

προϋποθέσεις: 

• Το σύνολο των στοιχείων πρέπει να αποδεικνύει 

ότι το προϊόν έχει τη δυνατότητα να µειώσει 

σηµαντικά τον κίνδυνο για την υγεία σε βάθος 

χρόνου, σε σύγκριση µε τη συνέχιση του 

καπνίσµατος. 

• Οι ενήλικοι καπνιστές πρέπει να τα θεωρούν 

αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις έναντι του 

καπνίσµατος και να είναι πρόθυµοι να 

υιοθετήσουν την αποκλειστική χρήση τους. 

• Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η χρήση τους από 

κοινά για τα οποία δεν προορίζεται – τους νέους 

και εφήβους, τους µη καπνιστές και τους πρώην 

καπνιστές.

Για να αποδειχθεί ότι η µετάβαση από το κάπνισµα 

στα εναλλακτικά προϊόντα του καπνίσµατος οδηγεί 

σε µειωµένη έκθεση σε τοξικές ουσίες, η οποία 

µπορεί δυνητικά να µειώσει τον κίνδυνο 

εµφάνισης σχετιζόµενων µε το κάπνισµα 

ασθενειών, εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα 

αυστηρής επιστηµονικής αξιολόγησης που 

βρίσκεται σε ευθυγράµµιση µε τις οδηγίες του FDA 

(Food and Drug Administration - Οργανισµός 

Τροφίµων και Φαρµάκων) στις ΗΠΑ, 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 προϊόντος 

διαφοροποιηµένου κινδύνου (Modified Risk 

Tobacco Product- MRTP), µε τον ισχυρισµό της 

µειωµένης έκθεσης σε επιβλαβείς και δυνητικά 

επιβλαβείς χηµικές ουσίες. Στα συµπεράσµατα 

που ανακοίνωσε ο FDA συµπεριλαµβάνεται ότι, 

ο ισχυρισµός υγείας της µειωµένης έκθεσης 

αναµένεται να ωφελήσει τη δηµόσια υγεία. Για 

να καταλήξει σε αυτή την απόφαση ο FDA 

χρειάσθηκε να µελετήσει όχι µόνο τα 

επιστηµονικά στοιχεία, αλλά και όλο το πλαίσιο 

και τους περιορισµούς που τίθενται από την 

αµερικανική νοµοθεσία και κανονισµούς.

Οι διατάξεις του Νόµου του 2009 “Family 

Smoking Prevention and Tobacco Control Act” 

θέτουν ένα συγκεκριµένο πρότυπο στις ΗΠΑ 

και ο FDA οφείλει να εργάζεται εντός του 

πλαισίου που έχει τεθεί από τον νόµο αυτό. 

Η απόφαση του FDA προσφέρει ένα σηµαντικό 

παράδειγµα ενός κράτους που ρυθµίζει τα 

εναλλακτικά του καπνίσµατος προϊόντα, µε 

διαφορετικό τρόπο από τα καιόµενα τσιγάρα,

µε βάση το προφίλ κινδύνου από τη χρήση των 

προϊόντων.

Το IQOS αποτελεί το πρώτο και το µοναδικό 

ηλεκτρονικό προϊόν χορήγησης νικοτίνης που 

λαµβάνει αδειοδότηση από τον FDA, ως προϊόν 

διαφοροποιηµένου κινδύνου (Modified Risk 

Tobacco Product- MRTP). Είναι η πρώτη φορά 

που οι ενήλικοι καπνιστές στις Ηνωµένες 

Πολιτείες µπορούν να λαµβάνουν έγκριτη 

πληροφόρηση σχετικά µε ένα προϊόν όπως το 

IQOS. Αυτό σηµαίνει πως περίπου 40 

εκατοµµύρια ενήλικοι καπνιστές µπορούν πλέον 

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, έχει συµφωνήσει µε το 

Υπουργείο Υγείας την αναφορά ανεπιθύµητων 

περιστατικών µε βάση το σύστηµα 

παρακολούθησης ασφάλειας που η PMI έχει 

εφαρµόσει και συντηρεί για το Σύστηµα 

Θερµαινόµενου Καπνού (IQOS). Πιο 

συγκεκριµένα, τα ανεπιθύµητα περιστατικά

που αναφέρονται από τους καταναλωτές 

διακρίνονται σε σοβαρά και µη σοβαρά, µε 

κριτήρια που χρησιµοποιεί για το διαχωρισµό 

αυτό η ιατρική επιστήµη.

  

Συνολικά, η συγκεντρωτική ανάλυση των  

ανεπιθύµητων περιστατικών στην Ελλάδα

δεν παρουσιάζει θέµατα ασφάλειας και δεν 

προκύπτουν νέες τάσεις ή/και διαφορετική 

συχνότητα σε σύγκριση µε τα παγκόσµια 

δεδοµένα.

 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για το έτος 2020, δεν 

έχει επιβληθεί κανένα πρόστιµο ή άλλη 

διοικητική κύρωση για παραβίαση της 

νοµοθεσίας ή εθελοντικών κωδίκων αναφορικά 

µε ανεπιθύµητα περιστατικά που απορρέουν 

από τη χρήση του συστήµατος IQOS.
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1.3 Εναλλακτικά προϊόντα
καπνού

Τα καινοτόµα προϊόντα καπνού χωρίς 

καύση αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική 

ευκαιρία για να επιτευχθεί ο συλλογικός 

στόχος για το τέλος του τσιγάρου, µε τη 

βοήθεια της επιστήµης και της 

τεχνολογίας, 

Το δυνητικό τους όφελος για τη δηµόσια 

υγεία είναι σηµαντικό. Αφορά τη 

δυνατότητα µείωσης της βλάβης από τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε το κάπνισµα, 

εφόσον χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά 

ως εναλλακτική λύση στα συµβατικά 

τσιγάρα από τους ενήλικους καπνιστές

που δεν θέλουν ή δεν µπορούν να 

σταµατήσουν το κάπνισµα.

Όπως έχουν καταδείξει σχετικές έρευνες, 

κοµβικό ρόλο παίζει η έγκυρη ενηµέρωση 

του κοινού για τα νέα καινοτόµα προϊόντα 

και η προσβασιµότητα σε αυτά.

Η  ενηµέρωση και η προσβασιµότητα 

προϋποθέτουν τη µεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση των καπνιστών σε σχέση

µε τα θερµαινόµενα προϊόντα και την 

αποδοχή τους ως εναλλακτική λύση στα 

συµβατικά τσιγάρα, τη διαθεσιµότητά τους

σε περισσότερα σηµεία πώλησης και την 

προσιτή τιµή τους.

Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση σηµαίνει το κοινό να 

κατανοήσει ότι η καύση είναι αυτή που 

προκαλεί τη µεγαλύτερη βλάβη στο 

συµβατικό τσιγάρο. Στη συνέχεια, οι ενήλικοι 

που καπνίζουν και δεν µπορούν ή δεν θέλουν 

να διακόψουν, να ενηµερωθούν για τα 

εναλλακτικά προϊόντα, χωρίς καύση. Στόχος 

µας είναι να παρέχουµε στους ενήλικους 

καπνιστές ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε 

τα καινοτόµα προϊόντα χωρίς καύση, έτσι 

ώστε εκείνοι που σε διαφορετική περίπτωση 

θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να επιλέγουν να 

κάνουν την αλλαγή. 

 

Αποδοχή

Τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού χωρίς 

καύση είναι σχεδιασµένα για να συµβάλλουν 

στη µείωση της βλάβης που προκαλεί το 

κάπνισµα. Προκειµένου οι ενήλικοι καπνιστές 

που δεν θα διακόψουν το κάπνισµα να είναι 

πρόθυµοι να στραφούν σε αυτά τα προϊόντα, 

είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να 

αναπαράγουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

τη γεύση, τη χορήγηση νικοτίνης και τα 

τελετουργικά χαρακτηριστικά του τσιγάρου.
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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 21.000 

παραδοσιακά σηµεία λιανικής πώλησης 

καπνικών προϊόντων.

 

Επιπλέον, 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 που υποστηρίζει 

το IQOS, µέσα από αρθρογραφία, 

διαδραστικά βίντεο και εκπαιδευτικές 

εφαρµογές (Live Chat, βιντεοκλήση, Click to 

Call, Live Sessions). Η καταχώριση της 

παραγγελίας γίνεται τηρώντας απαρέγκλιτα 

την ταυτοποίηση ενηλικότητας, ώστε να 

διασφαλίζεται η αποφυγή πρόσβασης των 

προϊόντων σε ανήλικους, αλλά και να µπορεί 

να επωφεληθεί ο καταναλωτής από 

εξατοµικευµένες υπηρεσίες online 

εξυπηρέτησης.

Συγκεκριµένα το 2020:

1. 1 στους 3 καταναλωτές IQOS ήρθε σε 

επαφή µε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. 

2. 2,2 εκατοµµύρια επισκέψεις στο 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα.

3. >240.000 παραγγελίες παραδόθηκαν 

πανελλαδικά, µε τις µισές να παραδίδονται 

µέσα σε 24 ώρες.

4. 19.000 ενήλικοι καπνιστές ξεκίνησαν 

την αλλαγή από το ηλεκτρονικό µας 

κατάστηµα.

  

Προσιτή τιµή

Η προσιτή τιµή των προϊόντων καπνού 

χωρίς καύση αποτελεί µια ακόµη 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου όλο 

και περισσότεροι ενήλικοι καπνιστές που 

δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να 

διακόψουν 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.

Επιστηµονικό τµήµα

Από το 2017, έχουµε δηµιουργήσει ένα 

εξειδικευµένο τµήµα µε στόχο να ενισχύ- 

σουµε τον διάλογο µε την επιστηµονική 

κοινότητα για τη στρατηγική µείωσης της 

βλάβης από το κάπνισµα, αλλά και για να 

επικοινωνήσουµε τα αποτελέσµατα του 

ερευνητικού προγράµµατος της PMI.

Το επιστηµονικό τµήµα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

στελεχώνεται µε έµπειρα στελέχη που 

διαχειρίζονται την επικοινωνία µε την 

επιστηµονική και ιατρική κοινότητα.

Πλέον αυτής, βασικές δραστηριότητες

του τµήµατος είναι η συµµετοχή σε 

επιστηµονικά συνέδρια, η αποστολή 

επιστηµονικού υλικού και η ανταλλαγή 

απόψεων και δεδοµένων αναφορικά µε

τη µείωση της βλάβης από το κάπνισµα.
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Άµεσα δηµιουργούµενη οικονοµική αξία

έχουν διατεθεί µέσω της χορήγησης άτοκων πιστώσεων

€6.000.000+

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες

Υποδειγµατική
Λειτουργία 2

Η δηµιουργία προστιθέµενης
αξίας για την οικονοµία και την κοινωνία επιβεβαιώνει

την υπεύθυνη επιχειρηµατική µας λειτουργία και
ευθυγραµµίζεται µε τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης.

€465.051.870



2.1 Διοίκηση και 
διακυβέρνηση

Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι 

πενταµελές και συνεδριάζει σε τακτική βάση, 

περίπου 2-3 φορές το µήνα, αλλά και 

εκτάκτως όποτε παραστεί ανάγκη, 

συζητώντας τα θέµατα και λαµβάνοντας τις 

αποφάσεις, όπως ορίζουν η εφαρµοστέα 

νοµοθεσία και το Καταστατικό. Το Διοικητικό 

Συµβούλιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ απαρτίζεται 

από τους κυρίους Χρήστο Χαρπαντίδη, 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο και 

νόµιµο εκπρόσωπό της, Ιάκωβο Καργαρώτο, 

Αντιπρόεδρο και νόµιµο εκπρόσωπό της σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του κ. 

Χαρπαντίδη, Γιώργο Παρτσακουλάκη, Γενικό 

Διευθυντή Ανθρώπων & Κουλτούρας, Θέµη 

Χασιώτη, Γενικό Διευθυντή Εµπορικών 

Λειτουργιών και Stefan Bauer, εκπρόσωπο 

στο Διοικητικό Συµβούλιο της µητρικής PMI. 

To Management Team (ΜΤ) της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποτελείται από 13 µέλη µε 

κύρια αρµοδιότητα να συζητά και να λαµβάνει 

αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο επί όλων 

έργων (project based organization), οι 

αποφάσεις του SC συνήθως συνδέονται µε την 

πρόοδο των εν λόγω έργων. Επίσης, το SC 

θέτει τις προτεραιότητες αναφορικά µε το 

λανσάρισµα νέων έργων και την πρόοδο των 

υφιστάµενων, µε βάση τη νέα, πελατοκεντρική 

προσέγγιση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Συνέρχεται 

συνήθως σε εβδοµαδιαία βάση, µε ατζέντα 

που καθορίζεται κυρίως από τις προτάσεις και 

εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων (project 

managers).

 

Τέλος, το Commercial Steering Committee 

απαρτίζεται από τους διευθυντές των 

εµπορικών τµηµάτων, της νοµικής και της 

οικονοµικής υπηρεσίας και του τµήµατος 

πληροφορικής, συνέρχεται συνήθως σε 

εβδοµαδιαία βάση και δίνει έµφαση στη 

συζήτηση ειδικότερων εµπορικών ζητηµάτων. 

Το Commercial SC έχει τη δυνατότητα λήψης 

δεσµευτικών αποφάσεων για την υλοποίηση 

και την πρόοδο εµπορικών έργων (projects) 

χαµηλότερου προϋπολογισµού, ενώ για τα 

υπόλοιπα έργα (projects) απαιτείται απόφαση 

είτε του SC είτε του MT.

Διακυβέρνηση και διαχείριση των θεµάτων 

βιώσιµης ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου (Internal Control System) η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιδιώκει την ενσωµάτωση 

της εταιρικής υπευθυνότητας στις δοµές και 

διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης 

σύµφωνα µε καλές διεθνείς πρακτικές.

H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι η 

των σηµαντικών θεµάτων που αφορούν την 

δραστηριότητά της. Συνέρχεται περίπου µία 

φορά την εβδοµάδα και απαρτίζεται από τους 

κ.κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπό 

της, Ιάκωβο Καργαρώτο, Αντιπρόεδρο και 

νόµιµο εκπρόσωπό της σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύµατος του κ. Χαρπαντίδη, 

Γιώργο Παρτσακουλάκη, Γενικό Διευθυντή 

Ανθρώπων & Κουλτούρας, Θέµη Χασιώτη, 

Γενικό Διευθυντή Εµπορικών Λειτουργιών, 

Λεωνίδα Τόλη, Γενικό Διευθυντή Νοµικών 

Υπηρεσιών, Σταύρο Δρακουλαράκο, Γενικό 

Διευθυντή Επικοινωνίας, Johan Bink, Γενικό 

Διευθυντή Παραγωγής, Δηµήτρη Γιαννόπουλο, 

Γενικό Οικονοµικό Διευθυντή, Κώστα 

Μουλακάκη, Γενικό Διευθυντή Marketing 

Combustible Cigarettes (παραδοσιακά 

προϊόντα καύσης, τσιγάρα κλπ.), Κάτια 

Γεωργουλάκη, Επικεφαλής Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας, Κωνσταντίνα Ψαράκου, Γενική 

Διευθύντρια Marketing (Νέων Προϊόντων) & 

Digital, Γιώργο Τιρέλη, Γενικό Διευθυντή 

Consumer Experience και Στάθη Φασόλη, 

Γενικό Διευθυντή Πληροφορικής. 

 

Το RRP Steering Committee (SC) απαρτίζεται 

από τα µέλη του Management Team. Συζητά 

και λαµβάνει αποφάσεις επί θεµάτων που 

άπτονται ειδικότερα της δραστηριότητας της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναφορικά µε τη θέση και 

κυκλοφορία στην αγορά των νέων, µη 

καιόµενων προϊόντων  νικοτίνης. Δεδοµένου 

ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει πλέον οργανωθεί 

και λειτουργεί σε δοµή υλοποίησης διακριτών 

υπεύθυνη οµάδα για την καθηµερινή διαχεί- 

ριση θεµάτων εταιρικής υπευθυνότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων και του σχεδιασµού 

και της υλοποίησης των δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Μέρος των αρµοδιο- 

τήτων της οµάδας είναι και η δηµιουργία και 

ο συντονισµός διατµηµατικών οµάδων µε 

στόχο τη χάραξη της στρατηγικής βιώσιµης 

ανάπτυξης, τον καθορισµό των KPIs  και τη 

συστηµατική παρακολούθηση της πορείας 

της εταιρείας, όσον αφορά τους πυλώνες 

προτεραιοτήτων και στους επιµέρους 

στόχους (Sustainability Goverance Commit-

tee & Team). Επίσης, είναι υπεύθυνη και για 

την κατάρτιση της ετήσιας Ενιαίας Έκθεσης 

Βιώσιµης Ανάπτυξης, στην οποία συµµετέ- 

χουν και οι κάτοχοι των απαιτούµενων 

δεδοµένων και πληροφοριών από όλα τα 

τµήµατα της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής 

Επικοινωνίας, µε τη Διευθύντρια 

Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας Μαρία 

Δηµοπούλου, ενηµερώνουν τον 

Διευθύνοντα Σύµβουλο και την Οµάδα 

Διοίκησης σε τακτικά χρονικά διαστήµατα 

αναφορικά µε τα θέµατα εταιρικής 

υπευθυνότητας. Όταν είναι απαραίτητη η 

λήψη απόφασης ενηµερώνεται κατάλληλα 

το Steering Committee, που αποτελείται από 

µέλη της Ανώτατης Διοίκησης (Management 

Team). Είναι πρόθεση της εταιρείας να 

βελτιώσει και να αναβαθµίσει το επίπεδο 

διακυβέρνησης εταιρικής υπευθυνότητας 

στο άµεσο µέλλον, και ως εκ τούτου 

σχεδιάζεται η δηµιουργία Επιτροπής 

Βιώσιµης Ανάπτυξης από το νέο έτος.
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι
η µεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής προϊόντων 
καπνού στην Ελλάδα και  
θυγατρική της Philip Morris 
International Inc (PMI). 

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες
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2.2 Οικονοµική
επίδοση και διαφάνεια

Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η 

δηµιουργία προστιθέµενης αξίας 

για την οικονοµία και την κοινωνία 

επιβεβαιώνει την υπεύθυνη 

επιχειρηµατική µας λειτουργία και 

ευθυγραµµίζεται µε τη στρατηγική 

βιώσιµης ανάπτυξης. Επενδύουµε 

σε υποδοµές και τεχνολογίες, 

δηµιουργούµε νέες θέσεις 

εργασίας και προσφέρουµε υψηλής 

ποιότητας προϊόντα και  υπηρεσίες.

Ο κλάδος του καπνού στην Ελλάδα 

αποτελεί διαχρονικά έναν 

σηµαντικό πυλώνα της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας µε τη 

συνεισφορά µας στα κρατικά ταµεία 

να κυµαίνεται στο €1δισεκατοµµύ- 

ριο ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί 

στο 1,7% των εσόδων του τακτικού 

προϋπολογισµού το 2020. Στόχος 

µας είναι να ενισχύσουµε όλο και 

περισσότερο τη δηµιουργία αξίας για την 

οικονοµία και την κοινωνία, λαµβάνοντας 

υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων 

µερών και να συµβάλλουµε στην επίτευξη

των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

σε παγκόσµιο επίπεδο.

Στόχος µας είναι να 
ενισχύσουµε όλο και 
περισσότερο τη 
δηµιουργία αξίας για
την οικονοµία και την 
κοινωνία. Άμεση οικονομική αξία

που δημιουργείται (€)

2020

465.051.870

18% 82%

Άµεση οικονοµική
αξία που διανέµεται (€)

Σύνολο οικονοµικής
αξίας που διατηρείται (€)

330.082.414

482.560.423
465.051.870

2018 2019 2020
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2019 2020 Μεταβολή

€ 123 εκ.

€ 157 εκ.

€ 257 εκ.

€ 414 εκ.

€ 110 εκ.

€ 176 εκ.

€ 252 εκ.

€ 428 εκ.

11%

12%

2%

3%Καθαρές
πωλήσεις

Λειτουργικά
κέρδη
(EBITDA)

Μικτό
κέρδος

Κόστος
πωληθέντων

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την 
άµεση οικονοµική αξία που παρήγαγε και διένειµε 
η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ τα έτη 2020, 2019 και 2018:
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* Τα στοιχεία για τα έτη 2018 και 2019 έχουν τροποποιηθεί σε σχέση µε την Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης του 2019.

2019* 2018*2020

Πληρωµές προς Φορείς Χρηµατοδότησης (€)

Πληρωµές / εισφορές προς το κράτος (€)

Επενδύσεις στην κοινωνία (€)

17.185.783

1.217.328

14.436.876

1.216.348

11.236.975

1.122.642

575.973486.943398.555

Έσοδα (€)

Άµεση οικονοµική αξία που διανέµεται (€)

Λειτουργικά κόστη (€)

Μισθοί και επιδόµατα εργαζοµένων (€)

383.455.580

314.536.894

50.117.020

391.776.011

331.383.844

44.252.000

308.374.152

247.509.562

330.082.414482.560.423465.051.870

330.082.414482.560.423465.051.870

Κύκλος εργασιών συµπ. του ΕΦΚ (€)

Άµεση οικονοµική αξία που δηµιουργείται

1.288.885.1911.363.378.0891.299.035.940

47.929.000

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες

81.596.290 90.784.412 21.708.262Σύνολο οικονοµικής αξίας που διατηρείται (€)



2.3 Επιχειρηµατική
δεοντολογία

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), 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 υπ' όψη όλους όσους 

εµπλέκονται σε ή επηρεάζονται από µια 

απόφαση. Το να λειτουργούµε µε αίσθηµα 

δικαίου προϋποθέτει ότι λαµβάνουµε υπ' όψη 

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.

Φροντίζουµε για τη διατήρηση µίας ισχυρής 
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Το πρόγραµµα Δεοντολογίας 
και Συµµόρφωσης (Ethics & 
Compliance program) 
αποτελεί τη βάση για τη 
διασφάλιση της ηθικής και 
της ακεραιότητας στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας.

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



κουλτούρας ηθικής και συµµόρφωσης µέσα 

από ένα συνδυασµό στοιχείων:

• τις Αρχές και Πρακτικές (Principles & 

Practices), οι οποίες παρέχουν σαφή 

καθοδήγηση σε σηµαντικά για την εταιρεία 

θέµατα,

• την εκπαίδευση και επικοινωνία, τα οποία 

βοηθούν στην κατανόηση και τη δέσµευση,

• την επιµελή και δίκαιη διαδικασία 

διερεύνησης για ύποπτα παραπτώµατα σε 

συνδυασµό µε την ανάλογη πειθαρχική 

δράση, τα οποία από κοινού ενισχύουν την 

εµπιστοσύνη προς τις οργανωτικές δοµές και 

οικοδοµούν µία κουλτούρα εµπιστοσύνης.

Ο Οδηγός για την Επιτυχία, µαζί µε τις 

υποστηρικτικές Αρχές και Πρακτικές του, 

καλύπτει τις πολιτικές µας και τους 

ακόλουθους βασικούς τοµείς κινδύνου: 

αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά, προώθηση 

και πωλήσεις, συγκρούσεις συµφερόντων, 

εργασιακές πρακτικές, περιβάλλον, υγεία, 

ασφάλεια, εµπορικές συναλλαγές και 

ασφάλεια πληροφοριών. Καλύπτει επίσης µια 

σειρά τοµέων κινδύνου, όπως είναι η 

δωροδοκία και διαφθορά, η ρύθµιση παροχής 

δώρων και ψυχαγωγίας, η απαγόρευση 

διευκόλυνσης πληρωµών και η ρύθµιση 

πολιτικών συνεισφορών και δραστηριοτήτων 

υπεράσπισης.

Ο Οδηγός είναι δηµοσιευµένος και 

διαθέσιµος σε 45 γλώσσες στο www.pmi.com 

και όλοι οι εργαζόµενοι, συνεργάτες και τα 

ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε αυτόν, ανά πάσα στιγµή.

Ανταγωνισµός

Γνωρίζουµε ότι o υγιής ανταγωνισµός 

ωφελεί τις επιχειρηµατικές µας 

δραστηριότητες και τους καταναλωτές. 

Συµµετέχουµε στη διαµόρφωση µιας 

ανταγωνιστικής αγοράς, βασιζόµενοι στην 

ποιότητα των προϊόντων µας, στα σχόλια 

των καταναλωτών, στην καινοτοµία, και 

εφαρµόζουµε τους κανόνες περί 

ανταγωνισµού. Ενέργειες που οδηγούν 

απλώς στην αύξηση του όγκου  πωλήσεων 

και  κερδών δεν συνάδουν µε τον τρόπο που 

επιθυµούµε να διεξάγουµε τις επιχειρηµα- 

τικές µας δραστηριότητες. Ο τύπος των 

πληροφοριών σχετικά µε τις ενέργειες των 

ανταγωνιστών µας και ο τρόπος µε τον 

οποίο τις συλλέγουµε γίνεται σύµφωνα µε 

τους κανόνες περί ανταγωνισµού και τους 

νοµικούς περιορισµούς που ισχύουν.

Την 1/6/2013 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ άλλαξε το 

µοντέλο διανοµής των προϊόντων της στις

4 µεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αντικαθιστώντας

το καθεστώς των γενικών χονδρεµπόρων 

µε αποκλειστικούς διανοµείς, όπως 

εφάρµοζε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επί δεκαετίες 

σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να υπάρξουν αντιδικίες από

82 καταγγελθέντες πρατηριούχους µε 

οµαδικές αγωγές αποζηµίωσης και 

επαναφοράς στο προηγούµενο πρατηριακό 

καθεστώς όσο και µε καταγγελία στην 

Επιτροπή Ανταγωνισµού µε τον ισχυρισµό 

ότι η διακοπή της συνεργασίας συνιστούσε 

κατάχρηση αφενός της δεσπόζουσας θέσης 

που ισχυρίζονταν οι πρατηριούχοι ότι είχε η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αφετέρου της σχέσης 

οικονοµικής εξάρτησης µαζί της καθώς τα 

προϊόντα της αντιπροσώπευαν τουλάχιστον 

το 40% του όγκου πωλήσεών τους.

Σχεδόν το σύνολο των αγωγών έχει ήδη 

απορριφθεί ενώ το θέµα θεωρούµε ότι έχει 

κριθεί οριστικά και αµετάκλητα µετά και από 

απόφαση του Αρείου Πάγου (αρ. 

1057/2018). Κατά τη διάρκεια του 2020 

εκκρεµούσε η έκδοση απόφασης σε 6 

αγωγές, σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό, 

συνολικής απαίτησης €7.622.300,00. 

Σηµειώνεται ότι σήµερα (Νοέµβριος 2021) 

µόνο µία απόφαση σε πρώτο βαθµό 

εξακολουθεί να παραµένει αδηµοσίευτη 

ενώ όλες οι υπόλοιπες έχουν εκδοθεί υπέρ 

της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Οµοίως, η υπ’ αριθµ. 1170/2017 απόφαση 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απέρριψε 

προσφυγή των πρατηριούχων κατά της υπ’ 

αριθµ. 612/2015 απόφασης της 

Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

η οποία έκρινε ότι δεν υπήρξε από την 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καµία παράβαση των 

κανόνων του ανταγωνισµού.

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.

Δωροδοκία και Διαφθορά

Υπάρχει ειδική πολιτική που ρυθµίζει µε ένα 

αυστηρό πλαίσιο τις οποιεσδήποτε επαφές 

µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους και 

συνεργάτες. Η 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.
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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.

• 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.

Το 2020 δεν υπήρξαν για την 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιβεβαιωµένα περιστατικά 

που σχετίζονται µε διαφθορά.

Συγκρούσεις Συµφερόντων και 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
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οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά µέρες 

την εβδοµάδα, σε όλες τις γλώσσες που 

χρησιµοποιούνται στην PMI. Οι κώδικες σε 

συνδυασµό µε την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων συµβάλλουν στην προώθηση 

της επιθυµητής κουλτούρας και συµπεριφο- 

ράς στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Στοχεύουµε στην 

οικοδόµηση και την ενίσχυση µιας 

κουλτούρας στην οποία οι εργαζόµενοι 

«κατέχουν» την αίσθηση της εταιρικής 

ακεραιότητας, στέκονται υπεύθυνοι για το 

έργο τους, και όπου οι αξίες καθοδηγούν 

καθηµερινά τις επιχειρηµατικές αποφάσεις. 

Προωθούµε τη συνεργασία, ζητάµε βοήθεια 

όταν τη χρειαζόµαστε και µιλάµε για 

πράγµατα που δεν φαίνονται ορθά.

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 ανταγωνι- 

σµού: 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.

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας 

µας, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ φροντίζουµε για 

τη στήριξη του κλάδου της Μικρής 

Λιανικής, καταρτίζοντας και εφαρµόζοντας 

ολοκληρωµένα προγράµµατα στήριξης. 

Πρόγραµµα «Συνεχίζουµε Μαζί»
Τo ολοκληρωµένο πρόγραµµα της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για τη στήριξη επιχειρήσεων 

Μικρής Λιανικής ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο

του 2020 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

Οι άνθρωποι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, µέσω

του προγράµµατος αυτού φιλοδοξούν να 

στηρίξουν όχι µόνο το σήµερα, αλλά και

το βιώσιµο αύριο του κλάδου.

Στόχος του προγράµµατος είναι να 

συµβάλλει στη βιωσιµότητα των 21.000 

επιχειρήσεων του κλάδου που αποτελεί

την καρδιά της κάθε γειτονιάς. Στον πυρήνα 

του προγράµµατος βρίσκεται η παροχή 

ρευστότητας ύψους έως 10 εκατοµµυρίων 

ευρώ στις χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου 

που βρίσκεται σε οικονοµική ασφυξία.

 

Το πρόγραµµα απευθύνεται στο σύνολο

των επιχειρήσεων του κλάδου της Μικρής 

Λιανικής και βασίζεται σε τρείς άξονες: 

1. Άµεση ενίσχυση ρευστότητας

2. Μείωση λειτουργικού κόστους 

3. Εκπαίδευση και εκσυγχρονισµός της 

Μικρής Λιανικής

Η ένταξη στο πρόγραµµα γίνεται µε εύκολα 

και απλά βήµατα, χωρίς χρονοβόρες 

διαδικασίες, µέσα από την πλατφόρµα 

Papastratos Open (www.papastratosopen.gr). 

Μέχρι σήµερα, περισσότερα από 6 εκατοµ- 

µύρια ευρώ έχουν διατεθεί µέσω της 

χορήγησης άτοκων πιστώσεων (εγγυηµένες 

από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) στις επιχειρήσεις 

του κλάδου για την ενίσχυση της 

ρευστότητάς τους. 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 

αποτυπώνονται στα παρακάτω βασικά 

σηµεία:

1. Πολύ µεγάλη ανταπόκριση: περισσότερες 

από 5.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

2. Περισσότερα από 6.000.000 ευρώ 

έχουν διατεθεί ήδη µέσω του 

προγράµµατος για τη στήριξη των 

οικογενειακών αυτών επιχειρήσεων. 

3. Υποτροφίες για 3 µεταπτυχιακά 

προγράµµατα.

4. Φοροτεχνικός Σύµβουλος στην 

πλατφόρµα µας OPEN. 

5. Website ανεύρεσης εργασίας - 

πρόγραµµα αναζήτησης, επιλογής και 

ανάπτυξης εργαζοµένων και µεγιστοποίησης 

παραγωγικότητας.

6. Συνεργασία µε πανεπιστηµιακό ίδρυµα, 

για παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού 

όσον αφορά την ψηφιακή προώθηση της 

επιχείρησης. 
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2.4 Επιχειρηµατική
συνέχεια

Τα διάφορα συστήµατα διαχείρισης που 

εφαρµόζει η εταιρεία αποσκοπούν στην 

απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων 

της υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, 

αλλά και εκτάκτων συµβάντων. Ειδικότερα, 

στο πλαίσιο του συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 

θεσπιστεί διαδικασίες αντιµετώπισης 

κρίσεων / φυσικών φαινοµένων µε στόχο 

την ασφάλεια του προσωπικού και την 

προστασία του περιβάλλοντος.

H λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων 

διενεργείται πρωτίστως από τα επιµέρους 

τµήµατα και διευθύνσεις της εταιρείας 

ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους. Στο 

πλαίσιο αυτό, η οικονοµική διεύθυνση 

εξετάζει κινδύνους που αφορούν τη 

χρηµατοοικονοµική επίδοση της εταιρείας 

(πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος 

ρευστότητας, κίνδυνος αγοράς και 

επιτοκίων κ.α.). Επίσης, η αναγνώριση και 

η αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών 

διενεργείται στο πλαίσιο των συστηµάτων 

διαχείρισης που εφαρµόζει η εταιρεία και η 

οποία υλοποιείται από τα επιµέρους 

αρµόδια τµήµατα.

Η εκτίµηση κινδύνων που διεξάγουµε 

αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού 

κινδύνων, της ιεράρχησης και του 

καθορισµού των 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 χρησιµοποιώντας τους 

πόρους και την τεχνογνωσία µας. Το 

αποτέλεσµα της ετήσιας εκτίµησης 

κινδύνων θα αποτελέσει ένα 

επανακαθορισµένο τοπίο κινδύνων σε 

επίπεδο επιχείρησης, σε συνδυασµό µε 

ένα βασικό σχέδιο δράσης για το 2022.

Το 2020, δοµήσαµε τους κινδύνους µας 

σε τέσσερις (4) βασικούς τοµείς που 

αποτελούν µέρος του γενικότερου 

περιβάλλοντος κινδύνου µας (στρατηγικός, 

εξωτερικός, εγγενής διαδικασία, 
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ανάπτυξη). Με βάση τις δραστηριότητες 

εντοπισµού των κινδύνων, ενοποιήσαµε 

τους σχετικούς κινδύνους σε 24 κρίσιµες 

περιοχές κινδύνου που παρακολουθήσαµε 

καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σχέδιο δράσης και αντιµετώπισης

για τον COVID-19 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από πολύ νωρίς και 

πριν η νόσος του COVID-19 ανακηρυχθεί 

στην Ελλάδα σε πανδηµία, αναλύοντας τις 

πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξή της σε 

παγκόσµιο επίπεδο, αντιλήφθηκε τη 

σοβαρότητα του θέµατος και τις πιθανές 

συνέπειές του για την Υγεία & Ασφάλεια 

των Εργαζοµένων, του κοινωνικού 

συνόλου, αλλά και την εύρυθµη 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Προχώρησε άµεσα και µε 

αποφασιστικότητα σε Σχέδιο Δράσης και 

Αντιµετώπισης για τον COVID-19 µε στόχο 

την προστασία των εργαζοµένων της και 

των συνεργατών της. 

Με την καθοδήγηση της Οµάδας 

Διοίκησης και την καθοριστική συµµετοχή 

του τµήµατος Environment, Health & 

Safety and Security (EHSS), η εταιρεία 

ανέλαβε άµεσα µια σειρά από δράσεις οι 

οποίες ενδεικτικά αναφέρονται στη 

συνέχεια:

✓ Ενεργοποιήθηκε η Οµάδα Διαχείρισης 

Ειδικών Καταστάσεων – Special Situation 

Management Team µε σκοπό την 

οργάνωση και αντιµετώπιση όλων των 

θεµάτων που αφορούν την πανδηµία 

COVID-19, τη διασφάλιση της Υγείας & 

Ασφάλειας των Εργαζοµένων και την 

οµαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας – Παραγωγή & Διάθεση των 

προϊόντων της. Στην οµάδα συµµετέχουν 

Μέλη της Οµάδας Διοίκησης & το EHSS.

✓ Παρακολούθηση & ενηµέρωση: Το 

SSMT ανέθεσε στον Γιατρό Εργασίας και 

στην Οµάδα EHSS, η οποία παρακολουθεί  

τις δράσεις της µητρικής εταιρείας και των 

αρµοδίων Αρχών – υπουργεία Υγείας, 

Πολιτικής Προστασίας, Ανάπτυξης, 

Εργασίας, κλπ. – τη στενή & συνεχή 

παρακολούθηση όλων των εξελίξεων που 

αφορούν την πανδηµία. Επίσης, την 

ανάλυση όλων των σχετικών πληροφορίων 

και δεδοµένων και στη συνέχεια να φέρνει 

έγκαιρα προτάσεις στην Οµάδα SSMT η 

οποία αποφασίζει για την εκπόνηση 

προγραµµάτων και τη λήψη µέτρων στην 

λογική της πρόληψης και έγκαιρης 

αντιµετώπισης για την προστασία της 

Υγείας & Ασφάλειας των εργαζοµένων & 

συνεργατών, τόσο στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, αλλά και στην αγορά και τα 

καταστήµατα του δικτύου πωλήσεων. 

✓ Σύστηµα διαχείρισης & ιχνηλάτησης:

Η οµάδα EHSS  σχεδίασε Διαδικασία 

Διαχείρισης & Ιχνηλάτησης των 

περιστατικών COVID-19. Επίσης της 

ανατέθηκε η εφαρµογή και 

παρακολούθηση της διαδικασίας µε σκοπό 

τον άµεσο εντοπισµό επιβεβαιωµένου 

κρούσµατος µεταξύ των εργαζοµένων & 
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συνεργατών και την κατάλληλη διαχείριση 

και υποστήριξη στη συνέχεια, µε στόχο την 

αποφυγή της διασποράς του COVID-19 

µεταξύ εργαζόµενων & συνεργατών. 

✓ Συνεργασία µε εξειδικευµένους 

επιστήµονες – Εξασφαλίστηκε σταθερή 

επικοινωνία µε καθηγητές Ιατρικής, 

σχετικής ειδικότητας, µε σκοπό την 

καλύτερη δυνατή ενηµέρωση σε θέµατα 

σχετικά µε την πανδηµία, την εξάπλωσή 

της, την πρόληψη και προστασία από την 

νόσο, οι οποίοι µεταξύ άλλων, 

συµµετείχαν σε τηλεδιασκέψεις µε την 

Οµάδα Διοίκησης και εργαζόµενους.

✓ Εφαρµόστηκε πολύ νωρίς εκτεταµένο 

µοντέλο τηλεργασίας - σε ποσοστό 90% - 

για τους εργαζοµένους των γραφείων και 

της αγοράς. Το Τµήµα Information 

Technology (IΤ) έθεσε σε εφαρµογή ένα 

σχέδιο και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε οι 

εργαζόµενοι να µπορούν να ζητήσουν 

ηλεκτρονικά τον εξοπλισµό που 

χρειάζονται για να εργαστούν από τον 

χώρο τους. Επίσης, υποστήριξε µε ίδια 

µέσα και µε στοχευµένη οικονοµική 

ενίσχυση αυτή τη δράση. 

✓ Σχέδιο κοινής αντιµετώπισης µε 

συνεργάτες & προµηθευτές: σε 

συνεννόηση µε όλους τους συνεργάτες 

εκπονήθηκε και εξακολουθεί να 

εφαρµόζεται κοινό σχέδιο αντιµετώπισης 

της πανδηµίας µε στόχο την προστασία 

της Υγείας & Ασφάλειας του συνόλου των 

εργαζοµένων και τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του 

Εργοστασίου και της  Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. Ενδεικτικά αναφέρονται οµάδες 

συνεργατών:

• Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθήκευση, 

Μεταφορά & Διανοµή των Προϊόντων

• Δίκτυο Αποκλειστικών Διανοµέων.

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, 

Λειτουργίας & Καθαρισµού Εγκαταστάσεων 

της Εταιρείας

• Δίκτυο Λειτουργίας Καταστηµάτων – ΙQOS 

Stores 

✓ Πρόγραµµα ψυχολογικής υποστήριξης: 

Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιµετώπισης 

όλων των πιθανών συµπτωµάτων της 

πανδηµίας στην υγεία των εργαζοµένων και 

σε συνεργασία µε εξειδικευµένους 

ψυχολόγους τέθηκε σε λειτουργία και στη 

διάθεση εργαζοµένων και συνεργατών 

Γραµµή Ψυχολογικής Υποστήριξης. Επίσης, 

ο Ιατρός Εργασίας της Εταιρείας είναι στη 

διάθεση των εργαζοµένων σε 24ωρη βάση 

ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι να 

µοιραστούν ανησυχίες και να λάβουν 

ψυχολογικές συµβουλές για τους ίδιους και 

τις οικογένειές τους 

✓ Επικοινωνία: Σχεδιάστηκε και 

ακολουθείται σταθερά πρόγραµµα 

εσωτερικής τακτικής επικοινωνίας µε όλους 

τους εργαζοµένους στο οποίο ενδεικτικά 

συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω θέµατα:

• Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη 

της πανδηµίας διεθνώς, σε επίπεδο χώρας 

και της εταιρείας.

• Μέτρα και ανακοινώσεις των αρµοδίων 

υγειονοµικών Αρχών

• Προληπτικά µέτρα και διαδικασίες που 

εφαρµόζονται εντός των εγκαταστάσεων 

της εταιρείας, στην αγορά και στο δίκτυο 

καταστηµάτων

• Διαδικασίες έγκαιρου εντοπισµού και 

αντίδρασης σχετικά µε συµπτώµατα 

COVID-19.

• Δράσεις της εταιρείας για την υποστήριξη 

των Υγειονοµικών Αρχών, των 

εργαζοµένων που επιχειρούν στην πρώτη 

γραµµή αντίδρασης για τον έλεγχο της 

πανδηµίας και των ευάλωτων οµάδων. 

• Μέτρα Ατοµικής Προστασίας και Ορθή 

Χρήση

Για να είναι η σηµαντική αυτή επικοινωνία 

διαθέσιµη άµεσα και συγχρόνως σε όλους 

τους εργαζοµένους σε Εργοστάσιο, 

Γραφεία & Αγορά, αξιοποιήθηκαν όλα τα 

κανάλια επικοινωνίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται:

• Ηλεκτρονική Επικοινωνία µέσω e-mails 

• Κατασκευή και συντήρηση αποκλειστικής 

ιστοσελίδας µε όλες τις επικοινωνίες

• Σύστηµα µαζικής αποστολής SMS

• Τηλεδιασκέψεις 

• Πίνακες Ανακοινώσεων 

✓ Συνεργασία µε ιδιωτικά νοσοκοµεία: 

Έγινε συνεννόηση/συνεργασία µε ιδιωτικά 

νοσοκοµεία ώστε οι εργαζόµενοι, οι 

οικογένειές τους και οι µόνιµοι συνεργάτες 

να έχουν τη δυνατότητα για προληπτικό 

Μοριακό Έλεγχο (PCR) µε τα αποτελέσµατα 

να λαµβάνονται εντός δύο ωρών από την 

δειγµατοληψία. Αυτό συνέβαλε καθοριστικά 

στον έλεγχο διασποράς της νόσου. Επίσης, 

αποτελεί πολύ σηµαντικό εργαλείο στην 

ιχνηλάτηση επιβεβαιωµένων περιστατικών 

και των επαφών τους. Επιπρόσθετα, 

υλοποιείται πρόγραµµα εθελοντικών 

προληπτικών rapid ελέγχων δύο φορές την 

εβδοµάδα για το σύνολο των εργαζοµένων 

και συνεργατών στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας σε όλες τις βάρδιες. Αντίστοιχο 

πρόγραµµα ακολουθείται για τους 

εργαζοµένους και συνεργάτες που 

απασχολούνται στην Αγορά και στο Δίκτυο 

Καταστηµάτων. Το κόστος του 

προγράµµατος εθελοντικών ελέγχων των 

εργαζοµένων και συνεργατών καλύπτεται 

στο σύνολό του από την εταιρεία.

✓ Μέτρα πρόληψης: Μια σειρά από 

διαδικασίες και προληπτικά µέτρα µε στόχο 

την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας 

εργαζοµένων και συνεργατών έχουν 

πραγµατοποιηθεί και ακολουθούνται στο 

Εργοστάσιο, τα Γραφεία και το Δίκτυο 

Καταστηµάτων: 

• Σταθµός Θερµοµέτρησης όλων των 

εισερχοµένων στις εγκαταστάσεις και 

Δίκτυο Καταστηµάτων

• Μέσα Ατοµικής Προστασίας

• Παροχές στους Εργαζοµένους & 

Συνεργάτες 

• Ρυθµίσεις & Ανασχεδιασµός θέσεων 

εργασίας 

• Σχέδιο Καθαρισµού/Τακτικής 

Απολύµανσης 

• Έκτακτη Συντήρηση Συστήµατος 

Εξαερισµού.
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Πιστοποίηση των καταστηµάτων IQOS ως 

«CoVid-Shield»

Τα καταστήµατα ΙQOS πιστοποιήθηκαν ως 

«CoVid-Shield» από τον ανεξάρτητο 

διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης TÜV 

Austria. Το ιδιωτικό σχήµα πιστοποίησης 

«CoVid-Shield» αναπτύχθηκε από την TÜV 

Austria µε γνώµονα την Υγεία, την Ασφάλεια 

και την Επιχειρηµατική Συνέχεια. Πιο 

συγκεκριµένα, η TÜV Austria, ο κορυφαίος 

Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης, 

προχώρησε στην πιστοποίηση των 24 

καταστηµάτων IQOS σε όλη την Ελλάδα 

σχετικά µε τη διασφάλιση, τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και τους εργαζόµενους, 

όλων των απαιτούµενων – αλλά και πλέον 

αυτών – συνθηκών για την προστασία 

απέναντι στην πανδηµία της νόσου 

COVID-19. Τα καταστήµατα IQOS, µετά την 

υπεύθυνη στάση που τήρησαν τόσο η 

εταιρεία Παπαστράτος όσο και οι συνεργάτες 

της αναστέλλοντας τη λειτουργία τους 

νωρίτερα από την επιβολή των ανάλογων 

µέτρων, προετοιµάστηκαν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, ώστε να επανεκκινήσουν 

ακόµη πιο ασφαλή και έτοιµα να υποδεχθούν 

τους καταναλωτές. Στο σύνολό τους οι 

εργαζόµενοι στο δίκτυο των καταστηµάτων 

ακολούθησαν εξειδικευµένη εκπαίδευση µε 

σκοπό να τηρηθούν στο µέγιστο όλα τα 

υγειονοµικά πρωτόκολλα και τα µέτρα 

προφύλαξης.

Ο στόχος για τον καλύτερα δυνατό έλεγχο 

της πανδηµίας COVID-19 επιτεύχθηκε µε 

µεγάλη επιτυχία από την έναρξη της 

πανδηµίας έως και σήµερα, καθώς τα 

ποσοστά διασποράς της νόσου αλλά και 

µετάδοσης µεταξύ των εργαζοµένων και 

συνεργατών είναι σταθερά σηµαντικά 

χαµηλότερα από αυτά που ανακοινώνουν οι 

υγειονοµικές Αρχές και αναφέρονται στον 

γενικό πληθυσµό της χώρας. 

Επίσης, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν χρειάστηκε 

όλο αυτό το διάστηµα να προχωρήσει σε 

αναστολή των δραστηριοτήτων της ή µέρους 

αυτών, τόσο στις εγκαταστάσεις της 

(εργοστάσιο - γραφεία), όσο και στην αγορά. 

Αντίθετα, όλες οι δραστηριότητές της 

συνεχίστηκαν οµαλά µε βάση τον 

επιχειρηµατικό της σχεδιασµό και σε πλήρη 

συµφωνία µε τις οδηγίες και αποφάσεις των 

κρατικών Αρχών. 

35

Ο στόχος για τον 
καλύτερα δυνατό έλεγχο 
της πανδηµίας
COVID-19 επιτεύχθηκε.

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



2.5 Υπεύθυνη διαχείριση
εφοδιαστικής αλυσίδας 

Ως εκ τούτου, εφαρµόζουµε ολοκληρωµένα 

προγράµµατα που αντιµετωπίζουν υπεύθυνα 

τους δυνητικούς κινδύνους και συµβάλλουν 

ταυτόχρονα στην επίτευξη των επιθυµητών 

βελτιώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, η 

συνεργασία µε τους προµηθευτές µας για τη 

διασφάλιση υπεύθυνων και βιώσιµων 

πρακτικών αποτελεί προτεραιότητα για την 

επίτευξη της βιώσιµης διαχείρισης της 

εφοδιαστικής µας αλυσίδας.

Στόχος µας είναι να αγοράζουµε αγαθά και 

υπηρεσίες από προµηθευτές στην καλύτερη 

τιµή, ανάλογα µε τις επιχειρηµατικές µας 

απαιτήσεις, ενώ παράλληλα διαχειριζόµαστε 

κατάλληλα τις απαραίτητες οικονοµικές, 

νοµικές και ποιοτικές προδιαγραφές, 

συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων βιώσιµης 

ανάπτυξης. Επιδιώκουµε να εντοπίζουµε και 

να αντιµετωπίζουµε διαρκώς πιθανούς και 

τρέχοντες κινδύνους, ενώ παράλληλα 

αξιοποιούµε ευκαιρίες για να δηµιουργήσουµε 

θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες στις οποίες 

δραστηριοποιούµαστε εµείς και οι προµηθευτές 

µας, αυξάνοντας έτσι τις επιδόσεις της βιώσιµης 

διαχείρισης της εφοδιαστικής µας αλυσίδας. 

Συνεργαζόµαστε µε τους προµηθευτές  για να 

επιτύχουµε σταθερές οικονοµικές επιδόσεις και 

απτές περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

βελτιώσεις.

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 µάς 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 προµη- 

θευτές 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 τους στόχους µας για 

ουδετερότητα στη χρήση άνθρακα, τη µηδενική 

αποψίλωση των δασών και τη µηδενική παιδική 

εργασία.

Η εφοδιαστική µας αλυσίδα συµπεριλαµβάνει 

καπνοπαραγωγούς και κατασκευαστές άµεσων 

υλικών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού όπως το 

χαρτί (θερµαινόµενων ράβδων καπνού και υλικά 

συσκευασίας). Επίσης, σηµαντικοί είναι οι 

κατασκευαστές µηχανηµάτων για την παραγωγή 

θερµαινόµενων προϊόντων καπνού, µια υψηλά 

εξειδικευµένη βιοµηχανία. Ένα µέρος της 

αλυσίδας εφοδιασµού που προστέθηκε 

πρόσφατα περιλαµβάνει τους κατασκευαστές 

ηλεκτρονικών συσκευών για θερµαινόµενα 

προϊόντα καπνού. Ακόµη, συνεργαζόµαστε µε 

χιλιάδες προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 

που δεν αφορούν αποκλειστικά τη βιοµηχανία 

του καπνού, αλλά είναι απαραίτητες για 

οποιαδήποτε επιχείρηση, όπως εξοπλισµός 

γραφείου, εταιρικά αυτοκίνητα, συµβουλευτικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητας, ασφάλειας, 

εστιατορίου κ.α.

Η βιώσιµη διαχείριση της εφοδιαστικής µας 

αλυσίδας περιλαµβάνει ένα σύνολο Αρχών 

Υπεύθυνης Προµήθειας (Responsible Sourcing 

Principles-RSP) που καθορίζουν τις προσδοκίες 

τόσο για τους δικούς µας προµηθευτές όσο και 

για τους δικούς τους. Το σύστηµα δέουσας 

επιµέλειας της εφοδιαστικής µας αλυσίδας που 

εφαρµόζουµε ευθυγραµµίζεται µε τις 

Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις 

Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα

(The United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights-UNGPs). Σκοπός 

µας είναι να ανταποκριθούµε σε ζητήµατα 

βιώσιµης ανάπτυξης που προκύπτουν στην 

εφοδιαστική µας αλυσίδα, σε συνεργασία µε 

τους προµηθευτές µας και τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόµενα µέρη.
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Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ  
αναγνωρίζουµε τη 
σηµαντικότητα της 
εφοδιαστικής µας αλυσίδας 
και τις προκλήσεις που 
προκύπτουν από την 
υπεύθυνη διαχείρισή της.

1609 προµηθευτές εκ 
των οποίων το 90% 
είναι στην Ελλάδα.
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To Πλαίσιο Δέουσας Επιµέλειας για τους Προµηθευτές µας

• βασίζεται στην αναγνώριση 
  και διαχείρηση 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

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



Στόχος µας είναι για το 
2021 η ανανέωση του 
Μνηµονίου αµοιβαίας 
κατανόησης για την 
καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου 
καπνικών και η διεύρυνση 
του σκοπού του και σε µη 
καπνιζόµενα προϊόντα 
καπνού, όπως τα 
θερµαινόµενα χωρίς 
καύση.

2.6 Καταπολέµηση του
παράνοµου εµπορίου
καπνού 

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζει τις 

αρνητικές συνέπειες από το παράνοµο 

εµπόριο προϊόντων καπνού σε ολόκληρη 

την κοινωνία και την οικονοµία της χώρας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, δεσµεύεται να 

συµβάλλει στην καταπολέµησή του και 

αναλαµβάνει σχετικές δράσεις.  

Σύµφωνα µε την πανευρωπαϊκή µελέτη της 

KPMG, η παράνοµη αγορά τσιγάρων στην 

Ελλάδα το 2020 βρίσκεται στο 22,4%, 

ελαφρώς µειωµένη, µε τις απώλειες των 

κρατικών ταµείων να ανέρχονται στα 551 

εκατ. ευρώ το 2020 (σε σχέση µε 610 

εκατ. ευρώ το 2019). Ταυτόχρονα, στην 

Ελλάδα καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση 

της κατανάλωσης παραποιηµένων 

τσιγάρων σε 1,62 δισ. τσιγάρα. H Ελλάδα 

είναι η δεύτερη χώρα στην Ε.Ε σε 

κατανάλωση παραποιηµένων τσιγάρων. 

Η πανδηµία επηρέασε αρνητικά τη νόµιµη 

αγορά τσιγάρων, αλλά θετικά την 

παράνοµη. Το 2020 µειώθηκε η 

κατανάλωση των νόµιµων τσιγάρων κατά 

4,7% σε 438,8 δισ. τσιγάρα στην Ε.Ε., 

ενώ αυξήθηκε η κατανάλωση των 

παράνοµων. Καταναλώθηκαν 34,2 δισ. 

παράνοµα τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν 

στο 7,8% της συνολικής κατανάλωσης 

τσιγάρων στην Ε.Ε. και σε απώλεια 8,5 

δισ. ευρώ για τα ευρωπαϊκά ταµεία.

 

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 (καπνοπαραγωγοί, λιανεµπόριο, 

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 

των αρµόδιων κρατικών φορέων, της 

βιοµηχανίας, του εµπορίου και των 

καταναλωτών.

✓  Η υποστήριξη του έργου των διωκτικών 

Αρχών.

Η συνεργασία ιδιωτικού και δηµοσίου 

τοµέα  είναι πολύ σηµαντική για την 

καταπολέµηση του εµπορίου καπνού.

Ως εκ τούτου, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από το 

2012 έχει καταθέσει προτάσεις και έχει 

δαπανήσει περισσότερα από €5,5 εκατο- 

µµύρια σε ενέργειες υποστήριξης της 

Πολιτείας και των διωκτικών Αρχών στην 

καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, 

αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Το 2016 έγινε δωρεά του πρώτου 

κινητού σαρωτή ακτινών Χ, αξίας

€ 2 εκατοµµυρίων προς το 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. 

Σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων, το 

2020 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε σε 

υπογραφή Μνηµονίου αµοιβαίας 

κατανόησης µε το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη µε στόχο την 

ενίσχυση της συνεργασίας για την 

καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου 

προϊόντων καπνού. Στο πλαίσιο της 

συνεργασίας αυτής, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

ενισχύει µε τεχνολογικό εξοπλισµό 

νευραλγικές υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, ενώ συµβάλλει στη 

διεξαγωγή ενηµερωτικών δράσεων, 

εκπαιδεύσεων και στην υλοποίηση 

βέλτιστων πρακτικών για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας µε τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα συνεχίσει τις 

δράσεις της για την ενηµέρωση της 

κοινωνίας αλλά και για τη στήριξη του 

έργου των Διωκτικών Αρχών. 
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H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
δεσµεύεται να συµβάλλει 
στην καταπολέµηση του 
παράνοµου εµπορίου 
αναλαµβάνοντας σχετικές 
δράσεις.
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2.7 Υπεύθυνες πρακτικές 
marketing και πωλήσεων

Ενώ τα ποσοστά του καπνίσµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

ποσοστών καπνίσµατος των νέων, 

έχουν µειωθεί στις περισσότερες 

χώρες, το κάπνισµα εξακολουθεί να 

αποτελεί πρόβληµα για τη δηµόσια 

υγεία. Επιπλέον, ενώ η πρόσφατη 

διαθεσιµότητα καινοτόµων 

προϊόντων καπνού χωρίς καύση 

προσφέρει µια σηµαντική ευκαιρία 

να αποµακρυνθούν οι ενήλικοι 

καπνιστές από τα τσιγάρα, είναι 

απαραίτητο οι ενέργειες µάρκετινγκ 

αυτών των προϊόντων να 

περιλαµβάνουν µέτρα για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου να 

αρχίσουν οι νέοι και οι µη καπνιστές 

να χρησιµοποιούν αυτά τα νέα 

προϊόντα. Το µάρκετινγκ και η 

πώληση προϊόντων καπνού και προϊό- 

ντων που περιέχουν νικοτίνη αποτε- 

λούν τον πυρήνα του επιχειρηµατικού 

µοντέλου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Οι πρακτικές µάρκετινγκ της εταιρείας 

υποστηρίζουν το επιχειρηµατικό µας 

όραµα: Να πληροφορήσουµε τους 

ενήλικους καπνιστές ότι υπάρχουν 

καλύτερες εναλλακτικές λύσεις αντί 

του τσιγάρου και να µετακινήσουµε 

εκείνους που διαφορετικά δεν θα 

διέκοπταν το κάπνισµα στα προϊόντα 

καπνού χωρίς καύση. Είναι 

θεµελιώδες για τη µακροπρόθεσµη 

επιτυχία µας να κατευθύνουµε 

υπεύθυνα τις δραστηριότητές µας 

προς τους ενήλικους καπνιστές και να 

τους παρέχουµε ακριβείς πληροφορίες

για τα προϊόντα µας.

Οι υπεύθυνες  πρακτικές µάρκετινγκ 

καταδεικνύουν τη δέσµευσή µας στη 

συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και 

τα δικά µας πρότυπα, ενισχύουν την 

αξιοπιστία µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών και 

προσφέρουν µια ευκαιρία να 

επιταχύνουµε την πορεία προς ένα 

µέλλον χωρίς κάπνισµα.

Στόχος µας είναι να προωθούµε και να 

πουλάµε τα προϊόντα µας µε υπευθυ- 

νότητα σε ενήλικους καταναλωτές 

καπνού και προϊόντων που περιέχουν 

νικοτίνη. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, η παροχή ξεκάθαρων και 

ουσιαστικών πληροφοριών, µέσω των 

δραστηριοτήτων µάρκετινγκ και 

πωλήσεων, σχετικά µε τα προϊόντα 

µας – συµπεριλαµβανοµένων των 

κινδύνων από την κατανάλωσή τους – 

είναι θεµελιώδης.

Όλες µας οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε το µάρκετινγκ των 

προϊόντων µας διέπονται από ένα 

σύνολο βασικών αρχών:

• Τα προϊόντα µας απευθύνονται 

αποκλειστικά σε ενήλικους που 

καπνίζουν ή χρησιµοποιούν άλλα 

προϊόντα νικοτίνης.

• Προειδοποιούµε τους καταναλωτές 

για τις επιπτώσεις των προϊόντων µας 

στην υγεία.

• Ενηµερώνουµε για τα προϊόντα µας 

ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα 

στους ενήλικους καταναλωτές να 

έχουν επιλογές.

• Προωθούµε τα προϊόντα µας µε 

ειλικρίνεια και διαφάνεια. Τα 

σχεδιάζουµε, τα αναπτύσσουµε και τα 

εισάγουµε στην αγορά µε τρόπους 

που συνάδουν µε το όραµά µας για 

έναν κόσµο χωρίς τσιγάρο.

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 κυκλοφό- 

ρησε εσωτερικά έναν ενηµερωµένο 

Κώδικα Μάρκετινγκ για τα καιόµενα 

προϊόντα  και έναν νέο, ξεχωριστό 

Κώδικα Μάρκετινγκ για τα 

εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση, 

ο οποίος κωδικοποιεί και επεξηγεί 

τις αρχές που περιέχονται στις ΚΠΜ. 

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.

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.
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Οι υπεύθυνες πρακτικές 
µάρκετινγκ του καπνού 
και των προϊόντων που 
περιέχουν νικοτίνη είναι 
ένα ζήτηµα ζωτικής 
σηµασίας για την 
κοινωνία. 
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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 ενήλικους 

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  εκπαίδευ- 

σης, επικοινωνίας, ελέγχων, 

διερευνήσεων και επιθεωρήσεων.

Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών 

µας για  µάρκετινγκ προσανατολί- 

ζεται στα προϊόντα  καπνού χωρίς 

καύση.

Στην PMI, το 2020, το 76% των 

συνολικών εµπορικών δαπανών  

αφορούσε την προώθηση και την 

πώληση προϊόντων καπνού χωρίς 

καύση, ενώ µόνο το 24%  

αφορούσε τα προϊόντα καύσης 

καπνού.

Επιπλέον, 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.

Η αποτροπή της ακούσιας χρήσης 

προϊόντων καπνού χωρίς καύση 

από ανήλικους, είναι θεµελιώδης 

για την οικοδόµηση µιας βιώσιµης 

επιχείρησης.

Η συνεργασία µε εξωτερικά 

ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως 

εταιρείες τεχνολογίας, είναι 

καθοριστικής σηµασίας από

αυτή την άποψη για να επιταχύνει 

τον ρυθµό προόδου και να µας 

βοηθήσει να επιτύχουµε τους 

στόχους µας.
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Στόχος µας το 100% των νέων ηλεκτρονικών συσκευών 
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50%

3
Φροντίζουµε τους εργαζόµενους

και συνεργάτες µας.
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3.1 Οι εργαζόµενοί µας

Από τα γραφεία µας έως το εργοστάσιο και 

τα εργαστήριά µας, προσφέρουµε ένα 

υγιές και ισορροπηµένο περιβάλλον σε 

όλους τους ανθρώπους µας.

Οι εργαζόµενοι και οι συνεργάτες µας είναι 

µέρος µιας δηµιουργικής, συνεργατικής 

κουλτούρας, που τους επιτρέπει να 

αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους και να 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στο κοινό µας 

όραµα.

Η φροντίδα για τους ανθρώπους µας και η 

δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλο- 

ντος ίσων ευκαιριών είναι µια αξία που, 

εδώ και 90 χρόνια, αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι του DNA της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Έχουµε δεσµευτεί να παρέχουµε σε όλους

τους εργαζόµενούς µας ίσες ευκαιρίες, 

ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διάκρισης, και 

είµαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που 

λάβαµε την πιστοποίηση «Εργοδότης Ίσων 

Ευκαιριών» από τον διεθνή οργανισµό Equal 

Salary Foundation. Το 2020 βραβευτήκαµε, 

για έκτη συνεχόµενη χρονιά, ως «Κορυφαίος 

Εργοδότης» στην Ελλάδα από τον διεθνώς 

αναγνωρισµένο οργανισµό Top Employer 

Institute. 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
οι εργαζόµενοί µας 
αποτελούν τον πιο 
σηµαντικό εταίρο στην 
προσπάθειά µας να 
κάνουµε πραγµατικότητα 
το όραµά µας για ένα 
καλύτερο µέλλον, ένα 
µέλλον απαλλαγµένο
από το τσιγάρο. 
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Αριθµός εργαζοµένων (στις 31Δεκεµβρίου των ετών 2018 έως 2020)

2018 2019 2020

535

175

81
31 26 19

81 78

182 177

544 549

Γυναίκες µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου

Άνδρες µε συµβάσεις αορίστου χρόνου

Γυναίκες µε συµβάσεις αορίστου χρόνου

Άνδρες µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
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Με το ξέσπασµα της πανδηµίας του COVID-19 

στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιδείξαµε γρήγορα 

αντανακλαστικά και προσαρµοστικότητα µε 

προτεραιότητα την ασφάλεια των 

εργαζοµένων µας και στόχο την προάσπιση 

της υγείας τους. Η αλλαγή των λειτουργιών 

του εργοστασίου και της εταιρείας, απαίτησε τη 

γρήγορη ανάπτυξη νέων διαδικασιών, ρόλων 

και συνεργειών, ώστε να µπορέσουν οι 

εργαζόµενοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα την 

εργασία από τους χώρους κατοικίας τους, 

αλλά και να εξυπηρετηθούν σωστά οι 

καταναλωτές µας.

Έχοντας συστήσει από νωρίς µία οµάδα 

διαχείρισης κρίσεων, εφαρµόσαµε αυστηρά 

µέτρα ασφάλειας και µπορέσαµε να δράσουµε 

γρήγορα σε όλες τις κατευθύνσεις. 

Προβήκαµε σε κλείσιµο των αποκλειστικών 

καταστηµάτων IQOS και απαλλαγή των 

γονέων και των ευπαθών οµάδων από την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους µε φυσική 

παρουσία, αρκετά πριν από πριν από τις 

επίσηµες ανακοινώσεις.

 

Ειδικά για τους εργαζόµενους της πρώτης 

γραµµής στο εργοστάσιο, εφαρµόσαµε πολύ 

αυστηρά µέτρα προφύλαξης και στενή 

παρακολούθηση από τη µόνιµη ιατρική οµάδα 

µας. Επιδοτήσαµε τη µετακίνηση µε I.X. για την 

αποφυγή χρήσης ΜΜΜ, ενώ παράλληλα τους 

επιβραβεύσαµε και µε σηµαντικό οικονοµικό 

βοήθηµα για την πολύτιµη συνεισφορά τους.

 

Επιπλέον, εφαρµόσαµε από πολύ νωρίς 

εκτεταµένο µοντέλο τηλεεργασίας, σε 

ποσοστό 90% για τους εργαζόµενους στα 

γραφεία διοίκησης και την αγορά, και 

φροντίσαµε τους εργαζοµένους µας που 

εργάστηκαν από το σπίτι οργανώνοντας 

διαδικτυακές συναντήσεις µε ψυχολόγους, 

διατροφολόγους και ειδικούς σε θέµατα 

wellbeing. Επιπλέον διατηρήσαµε ζωντανή την 

επαφή µαζί τους µέσα από τακτικές οµαδικές 

και εταιρικές συναντήσεις, όσο και µε ένα 

εβδοµαδιαίο newsletter. Περισσότεροι από 

500 εργαζόµενοι εκπαιδεύτηκαν σε νέους 

ρόλους για να µπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες των καταναλωτών και στην εξ’ 

αποστάσεως εργασία.

 

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ απασχολούµε 

εργαζόµενους τρίτων µερών για υποστηρικτικές 

υπηρεσίες. Η πλήρης συµµόρφωση µε την 

εργατική νοµοθεσία αποτελεί συµβατική 

υποχρέωση όλων των προµηθευτών/γραφείων 

ευρέσεως προσωπικού, είτε µέσω σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών, είτε µέσω προσωπικού 

προσωρινής απασχόλησης. Συγκεκριµένα, το 

2020 υπήρχαν 244 θέσεις εργασίας 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.

*Ο αριθµός των εργαζοµένων διαφοροποιείται ελάχιστα από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 2020 λόγω µεθοδολογικής προσέγγισης
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Στοιχεία για το 2020

88%
µε αορίστου χρόνου
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νέες προσλήψεις
30-50 ετών

3,8%
δείκτης κινητικότητας
εργαζοµένων

3,8%
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κινητικότητας

0
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κινητικότητας

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



3.2 Ανθρώπινα δικαιώµατα
και δίκαιες πρακτικές
εργασίας

Επιθυµούµε να ενισχύσουµε την εµπιστοσύνη 

µεταξύ των υπαλλήλων µας µέσω της 

δηµιουργίας ενός εργασιακού χώρου που 

βασίζεται στη δικαιοσύνη, την αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τη συµπερίληψη.

Η διαφορετικότητα (fact) για εµάς 

συµπεριλαµβάνει ζητήµατα που σχετίζονται 

µε το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την 

εθνικότητα, την ηλικία, τον σεξουαλικό 

προσανατολισµό, το θρησκευτικό υπόβαθρο, 

τη σωµατική ικανότητα, την εκπαίδευση, τις 

τεχνικές δεξιότητες, τις εµπειρίες ζωής, αλλά 

και πολλά άλλα. Η συµπερίληψη (act) αφορά 

τον τρόπο, τις συµπεριφορές δηλαδή που 

καλωσορίζουν και αγκαλιάζουν τη 

διαφορετικότητα, έτσι ώστε κάθε άτοµο να 

µπορεί να φέρει τις παραστάσεις του, τις 

εµπειρίες του και τις προοπτικές του για να 

συνεργαστεί και να τα µοιραστεί µε τους 

συναδέλφους του, µε σκοπό να συµβάλλει 

µε τον δικό του µοναδικό τρόπο στα έργα 

που εκτελεί καθηµερινά.

Οι δεσµεύσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι 

σηµαντικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

ενσταλάζει κουλτούρα σεβασµού για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλες τις 

δραστηριότητες, παρέχοντας γόνιµο 

έδαφος για ουσιαστικές ενέργειες. Με την  

υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας», 

µία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην οποία συµµετέχουµε, 

εκφράζουµε την ηθική αυτοδέσµευσή µας 

και την έµπρακτη στήριξή µας για την 

προώθηση της διαφορετικότητας στον 

επιχειρηµατικό κόσµο. Το γεγονός αυτό 

στέλνει ένα σηµαντικό µήνυµα σε όλους 

τους εργαζόµενους και επιχειρηµατικούς 

εταίρους µας, σχετικά µε την ανάγκη 

πρακτικής κατανόησης των κινδύνων για 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και των 

δεσµεύσεών µας.

Επιπρόσθετα, ο Οδηγός για την Επιτυχία 

(Guidebook for Success) και οι Αρχές και 

Πρακτικές µας (Principles and Practic-

es), καθορίζουν τα πρότυπά µας για ένα 

εργασιακό περιβάλλον που είναι 

ασφαλές και χωρίς αποκλεισµούς. 

Δεσµευόµαστε να διατηρήσουµε ένα 

περιβάλλον στο οποίο όλοι οι 

εργαζόµενοι έχουν ίσες ευκαιρίες να 

συνεισφέρουν και να επιτύχουν µε βάση τις 

επιδόσεις τους στην εργασία τους.

Διασφαλίζοντας την ισότητα των δύο φύλων 

Η ισότητα των δύο φύλων είναι 

προτεραιότητά µας για την επίτευξη του 

επιθυµητού επιπέδου διαφορετικότητας και 

συµπερίληψης. Για να υποστηρίξουµε αυτόν 

τον στόχο για όλες τις νέες προσλήψεις, 

εφαρµόζουµε πρακτικές για την άρση 

πιθανών προκαταλήψεων λόγω φύλου από 

τη διαδικασία πρόσληψης.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ίσων ευκαιριών 

συµπεριλαµβάνεται η παροχή άδειας 4 

εβδοµάδων για τους νέους πατέρες στην 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (µε πρόβλεψη για 8 

εβδοµάδες το 2022).

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
καθηµερινά φροντίζουµε 
για την εξάλειψη των 
διακρίσεων και µεριµνούµε 
για την παροχή ίσων 
ευκαιριών σε όλους τους 
εργαζοµένους µας. 
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Το 33% των Μελών της 
Διοίκησης αποτελείται 
από γυναίκες. Στόχος 
µας είναι µέχρι το 2023 
το ποσοστό των γυναικών 
σε διευθυντικές θέσεις 
να ανέρχεται στο 40%.
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24% γυναίκες 
εργαζόµενες

27% γυναίκες στο ΔΣ

26% νέες προσλήψεις 
γυναικών
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Από το 2018 έχουµε πιστοποιηθεί ως 

EQUAL-SALARY εργοδότης, του οµώνυµου 

Ιδρύµατος που καθιερώθηκε το 2010, βάσει 

του οποίου επιβεβαιώνεται η δέσµευσή µας 

για ίσες αµοιβές για ίδια εργασία µεταξύ των 

δύο φύλων και ότι υπάρχει ένα εργασιακό 

περιβάλλον ίσων ευκαιριών. Με τη διενέργεια 

επαναλαµβανόµενων ελέγχων κάθε 2 χρόνια, 

διασφαλίζεται η συνεχής εφαρµογή και 

δέσµευση στις αρχές του EQUAL-SALARY. 

Το 2020, πραγµατοποιήθηκε ο σχετικός 

επανέλεγχος και ανανεώσαµε την 

πιστοποίηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για ίσες 

αµοιβές και ευκαιρίες, σε άνδρες και γυναίκες.

Διαβούλευση και εργασιακά δικαιώµατα 

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 στην επιµέλεια και 

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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Δίκαιες αµοιβές και παροχές

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 τους εργαζοµένους 

µας δεν αµείβεται κάτω από το επιτρεπτό 

όριο. Ο µισθός διαβίωσης διαφέρει από 

τον κατώτατο µισθό και 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. Ο βασικός µισθός της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ευθυγραµµίζεται µε τον 

µισθό διαβίωσης όπως περιγράφεται 

παραπάνω, εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές 

βιοτικό επίπεδο στους εργαζοµένους µας 

και λαµβάνει υπόψη του τα κοινωνικά και 

πολιτιστικά πρότυπα της χώρας.

Εργαζόµενοι που καλύπτονται από την Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύµβαση

Σύνολο εργαζοµένων

Εργαζόµενοι που καλύπτονται

από την Επιχειρησιακή Συλλογική

Σύµβαση της Παπαστράτος µε το

Σωµατείο των Εργαζοµένων

της Εταιρίας

627

196

Άνδρες Γυναίκες
0

100

200

300

400

500

600

700

800

89%
(560)

83%
(162)

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



3.3 Προσέλκυση και
ανάπτυξη εργαζοµένων

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει 
διαγωνιστεί και αναγνωριστεί 
ως εξαιρετικός χώρος 
εργασίας από το Great Place 
to Work® Institute Hellas, για 
τις χρονιές 2012, 2013, 
2014, 2017 και ως 
Κορυφαίος Εργοδότης από 
το Top Employer Institute 
(2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020), ενώ έχει λάβει 
και πολυάριθµα βραβεία για 
τα προγράµµατα ανάπτυξης 
των εργαζοµένων της.

Η αναγνώριση αυτή στηρίζεται κυρίως στις 

δεξιότητες, την αφοσίωση και την αδιάκοπη 

προσπάθεια των εργαζοµένων µας. 

Επικεντρωνόµαστε στη δηµιουργία ενός 

µέλλοντος απαλλαγµένου από το τσιγάρο και 

γι’ αυτόν το λόγο, έχουµε ενισχύσει την 

προσέλκυση και την εξέλιξη νέων ταλέντων 

που θα µας βοηθήσουν να επιτύχουµε το 

όραµά µας.

Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί τον 

θεµέλιο λίθο για τον ριζικό µετασχηµατισµό 

της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Επιβραβεύουµε τους 

ανθρώπους µας και τους υποστηρίζουµε µε 

κάθε τρόπο, εµπλουτίζοντας την εργασιακή 

τους εµπειρία, µέσω κατάλληλης εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Σκοπός µας είναι να βοηθήσου- 

µε τους εργαζόµενους να αναπτύξουν νέες 

δεξιότητες και να µεγιστοποιήσουν τις 

ευκαιρίες απασχόλησής τους, σε ένα ταχέως 

µεταβαλλόµενο κόσµο.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, µε το βλέµµα πλέον 

στραµµένο στην καινοτοµία και τη δηµιουργία 

ενός καλύτερου αύριο, δεν θα µπορούσε παρά

να φροντίζει ώστε το προσωπικό της να 

αναπτύσσεται συνεχώς, τόσο κατά τη διάρκεια

της εργασίας τους, όσο και µέσα από την συνεχή 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, πραγµατοποιούµε συνεχείς επενδύσεις για 

την επαγγελµατική ανάπτυξη των εργαζοµένων 

µας και προσφέρουµε δυναµικά προγράµµατα 

ανάπτυξης καριέρας, διεθνή σταδιοδροµία και

ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Κατά την περίοδο του µετασχηµατισµού της 

εταιρείας, βασικές προτεραιότητες ήταν η αλλαγή 

της κουλτούρας µας, η δηµιουργία διατµηµατικών 

οµάδων και η εκπαίδευση των εργαζοµένων σε 

νέα πρότυπα εργασίας.

Συγκεκριµένα το 2020, µια χρονιά περιορισµών 

και δυσκολιών λόγω της πανδηµίας, υλοποιήθη- 

καν περίπου 9.000 ώρες εκπαιδεύσεων σε όλους 

τους τοµείς και τµήµατα της εταιρείας.

 

Περίπου 800 εργαζόµενοί µας εκπαιδεύτηκαν σε 

νέες δεξιότητες και εργαλεία µε µέσο χρόνο 

εκπαίδευσης πάνω από 10 ώρες ανά εργαζόµενο.

 

Ευκαιρίες εργασιακής µετακίνησης στο 

εξωτερικό

Ο εσωτερικός και εξωτερικός 

µετασχηµατισµός της εταιρείας σε διεθνές 

επίπεδο µε όραµα έναν κόσµο χωρίς τσιγάρο, 

αφορά και ενώνει όλους τους εργαζόµενους 

της PMI, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αποτελεί τον συνδετικό 

κρίκο και κοινό στόχο όλων, ανεξαρτήτως 

τοποθεσίας. Για τον λόγο αυτό, στην 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, δίνουµε την ευκαιρία στους 

εργαζόµενους να εργαστούν στο εξωτερικό, 

σε άλλες θυγατρικές της µητρικής εταιρείας, 

να αποκτήσουν εµπειρίες και νέες γνώσεις µε 

σκοπό να επιστρέψουν και να ενισχύσουν την 

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.
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Το 2020, €142.715
για την εκπαίδευση των 
εργαζοµένων

Ενθαρρύνουµε και 
φροντίζουµε την τακτική 
συµµετοχή των ανθρώπων 
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε 
εθελοντικές πρωτοβουλίες, 
µε την παροχή αντίστοιχων 
κινήτρων. Στόχος µας είναι 
οι 9.000 ηµέρες 
εθελοντικής συνεισφοράς 
τον χρόνο έως το 2023.

Άλλοι εργαζόµενοιΜεσαία στελέχηΑνώτερα διοικητικά 
στελέχη

11,06 12,97

5,32 10,74

12,91

8,32Άνδρες

Γυναίκες

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά Βαθµίδα 2020
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3.4 Υγεία και ασφάλεια
εργαζοµένων

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
εκτιµάµε την αξία της 
ασφάλειας. Επενδύουµε
στη συνολική ανάπτυξη και 
διαχείριση της υγείας και 
ασφάλειας και λαµβάνουµε 
πρωτοβουλίες για τη 
δηµιουργία ενός ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο κρισιµότερος επιχειρησιακός στόχος της 

εταιρείας είναι η δηµιουργία νοοτροπίας 

µηδενικών απωλειών (zero loss mindset) 

σε όλες τις δραστηριότητές της. Ο παραπά- 

νω στόχος, στο κοµµάτι της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία, µεταφράζεται

σε µηδενικά ατυχήµατα και περιστατικά 

ασθένειας στον εργασιακό χώρο.

Για να επιτευχθεί αυτό, µέσω του 

προγράµµατος λιτής παραγωγής OPEN+, 

ένα σύστηµα Total Performance Manage-

ment (TPM) που εφαρµόζεται στην 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, έχει δηµιουργηθεί ο 

Πυλώνας της ασφάλειας, ο οποίος 

αποτελείται από εργαζοµένους όλων των 

τµηµάτων των Λειτουργιών. Στόχος του 

Πυλώνα είναι να αναπτύξει κουλτούρα 

ασφάλειας και αίσθηµα υπευθυνότητας 

και ιδιοκτησίας σε όλους τους 

εργαζόµενους, χρησιµοποιώντας 

εργαλεία επισήµανσης και πρόληψης του 

κινδύνου και καλλιεργώντας νέες 

δεξιότητες στους εργαζοµένους.

Επιπρόσθετα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι 

πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές 

πρότυπο OHSAS 18001 όσον αφορά την 

υγεία και ασφάλεια στην Εργασία. Το 

Σύστηµα Διαχείρισης για την υγεία και 

ασφάλεια στην Εργασία εφαρµόζεται, 

τόσο από τους εργαζόµενους της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας όσο και από τους εξωτερικούς 

συνεργάτες. Για το 2020, περίπου 244 

εξωτερικοί συνεργάτες εργάστηκαν 

ακολουθώντας τις διαδικασίες του 

παραπάνω συστήµατος.

 

Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει Ιατρό Εργασίας 

και εξειδικευµένο νοσηλευτικό 

προσωπικό σε συνεχή (24x7) 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 

εργαζόµενούς 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, οργανώνουν 

ενηµερωτικά προγράµµατα που 

σχετίζονται µε την ασφάλεια των 

εργαζοµένων εντός και εκτός της 

εταιρείας (π.χ. ταξιδιωτικές οδηγίες, 

πρώτες βοήθειες κ.λπ.). Παράλληλα, 

στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης της 

εταιρείας, οργανώνονται σε ετήσια βάση 

εθελοντικές αιµοδοσίες εντός των 

εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, το 2020, δεν 

καταγράφηκε κανένα περιστατικό 

σχετιζόµενο µε επαγγελµατική 

ασθένεια. Αυτή η επίδοση αποτελεί 

επιστέγασµα των προσπαθειών της 

εταιρείας να προστατεύει και να 

διασφαλίζει την σωµατική και ψυχική 

υγεία των εργαζοµένων της. 

Όσον αφορά στην υγεία και στην 

ασφάλεια, εργαζόµαστε για ένα 

περιβάλλον εργασίας απαλλαγµένο

από ατυχήµατα (Mission Zero). 
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Στοιχεία για το 2020

0,12
δείκτης τραυµατισµών 
εργαζοµένων

1 
εργαζόµενος (άνδρας) 
τραυµατίστηκε

0,36
δείκτης τραυµατισµών 
τρίτων µερών

1
εργαζόµενος (άνδρας) 
τρίτου µέρους τραυµατίστηκε

0
θάνατοι εργαζοµένων της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και τρίτων 
µερών

Σηµείωση: Στα ατυχήµατα δεν 
λαµβάνονται υπόψη ατυχήµατα µικρής 
έκτασης (π.χ. πρώτες βοήθειες). 
Δείκτης τραυµατισµών = (Σύνολο 
τραυµατισµών / Σύνολο ωρών 
εργασίας) × 200.000.

11,06
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Βασικοί πυλώνες που υποστηρίζουν τον στόχο Mission Zero.

Προγράµµατα
ενηµέρωσης
και κινητοποίησης
των εργαζοµένων

Εφαρµογή
Συστήµατος
Διαχείρισης
Περιβάλλοντος,
Υγείας και
Ασφάλειας

Παρακολούθηση
των δεικτών
πρόληψης
(leading indicators)
και σχετικές
ενέργειες

Δέσµευση
της ηγεσίας
για την ασφάλεια
ως πρωταρχική
αξία

Συνεχής βελτίωση
της κουλτούρας
ασφάλειας του
οργανισµού, µέσω
των εργαλείων
του ενοποιηµένου
συστήµατος
λειτουργίας OPEN+

Συνεχής
εκπαίδευση
και ανάπτυξη
δεξιοτήτων των
εργαζοµένων
και των
συνεργατών

Στόχος µας,
ένα περιβάλλον

εργασίας 
απαλλαγµένο

από ατυχήµατα
(Mission Zero)
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Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό που 

σχετίζεται µε την υγεία και την ασφάλεια, είτε αυτό 

αφορά κάποιο ατύχηµα είτε παρ’ ολίγον ατύχηµα, 

συγκρο- τείται 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 τα οποία 

λαµβάνουν 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 της για την ενεργή 

πρόληψη. Το 2020, κάνοντας χρήση της SIM 

µεθοδολογίας διερευνήθηκαν και επιλύθηκαν 13 

περιστατικά παρ’ ολίγον ατυχηµάτων, πρώτων 

βοηθειών και ατυχηµάτων.

Από το 2019 βελτιώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής 

εκπαιδεύσεων για θέµατα περιβάλλοντος, υγείας και 

ασφάλειας, οι οποίες στο σύνολό τους ήταν περισσό- 

τερο στοχευµένες και άµεσα συνδεδεµένες µε την 

περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας. Η διεξαγω- 

γή 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 λαµβάνο- 

νται διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται.

Συγκεκριµένα το 2020, πραγµατοποιήθηκαν 54 

εισαγωγικές εκπαιδεύσεις (induction training) 

σχετιζόµενες µε το περιβάλλον, την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 593 

ωρών. Οι εργαζόµενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποτέλε- 

σαν το 68% επί του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 

32% αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες. 

Επιπρόσθετα, το 2020, µέσω του πυλώνα της 

ασφάλειας, πραγµατοποιήθηκαν 46 εκπαιδεύσεις 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα εργαλεία για το 

περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 

συνολικής διάρκειας 552 ωρών. Λόγω της εξάπλω- 

σης της πανδηµίας και της εφαρµογής µέτρων, 

µεγάλο µέρος των εκπαιδεύσεων πραγµατοποιήθηκε 

κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων τηλεδιάσκε- 

ψης, αποφεύγοντας τη φυσική παρουσία. 

Παράλληλα, µέσω του ενοποιηµένου συστήµατος 

λειτουργίας OPEN+, αναπτύχθηκε ο «Χάρτης 

Ασφάλειας» για τις µηχανές παραγωγής. Στον «Χάρτη 

Ασφάλειας - Safety Map» 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 

Πρόβλεψης 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 προσδιορι- 

σµός των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την 

εκτέλεση µίας συγκεκριµένης εργασίας, η λήψη 

των κατάλληλων µέτρων για τη µείωση / εξάλειψη 

των κινδύνων αυτών και η εξασφάλιση ότι όλα τα 

απαραίτητα µέτρα έχουν ληφθεί προκειµένου να 

εκτελεσθεί η εργασία µε ασφάλεια. 

Το 2020, ενισχύθηκαν περαιτέρω δύο από τα 

αρχικά εργαλεία του OPEN+, τα οποία σκοπεύουν 

στην επισήµανση και εξάλειψη των µη ασφαλών 

συµπεριφορών και συνθηκών στο περιβάλλον 

εργασίας του εργοστασίου αντίστοιχα. 

Το πρώτο εργαλείο χρησιµοποιείται για την 

επισήµανση µη ασφαλών συµπεριφορών και είναι 

το Σύστηµα Παρατήρησης Συµπεριφορών 

(Behavioral Observation System - BOS), το οποίο 

έχει εφαρµογή σε όλα τα τµήµατα του εργοστασίου 

και συµβάλει στην100% 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 έντεκα (11) εργαζόµενους 

για τις επιδόσεις τους στην χρήση του 

συγκεκριµένου εργαλείου.

Το δεύτερο εργαλείο, ονοµάζεται “Safety Trigger“ 

και συµβάλει στην επισήµανση και αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας 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.
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Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, η εταιρεία 
βραβεύτηκε για αυτές τις πρωτοβουλίες 
και την επίδοσή της στη υγεία και 
ασφάλεια, δύο διαδοχικές χρονιές στα 
Health & Safety Awards, λαµβάνοντας 3 
Βραβεία το 2019 και 6 βραβεία το 2020.
 
Το 2020 έλαβε:
✓ το Winner Award (για 3η συνεχόµενη 
χρονιά) για την συνολική διαχείριση της 
ασφάλειας και ευεξίας στον κλάδο
✓ τρία (3) Χρυσά Βραβεία για τη 
Διαχείριση Εργολάβων, Διαχείριση 
Αποβλήτων και το Σύστηµα 
Παρακολούθησης Συµπεριφορών (BOS)
✓ ένα (1) Αργυρό Βραβείο για τη 
Διαδικασία Εκπαίδευσης Προσωπικού και
✓ ένα (1) Χάλκινο για την ενεργή 
συµµετοχή των εργαζοµένων στην 
ασφάλεια
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Περιβάλλον 4
Το 2020, µε στοχευµένες παρεµβάσεις

στις γραµµές παραγωγής, πετύχαµε
αποδοτικότερη διαχείριση πρώτων υλών

και µείωση των παραγόµενων αποβλήτων.

64%
Ανακύκλωση και Κοµποστοποίηση αποβλήτων

96%
Ανάκτηση ενέργειας από επικίνδυνα απόβλητα
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4.1 Διαχείριση αποβλήτων
και απορριµµάτων 

Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ η διαχείριση των 

αποβλήτων έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα 

πιο ουσιαστικά θέµατα για την υπεύθυνη και 

βιώσιµη ανάπτυξη της εταιρείας. Συνδέεται 

άµεσα µε µια σειρά από δράσεις και 

πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη

µείωση των αποβλήτων και των αρνητικών 

επιδράσεων της επιχειρηµατικής µας 

δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το 

οποίο καλύπτει το σύνολο των εργασιών του 

εργοστασίου. Με την ολοκλήρωση της 

µετατροπής του εργοστασίου σε κέντρο 

αποκλειστικής παραγωγής θερµαινόµενων 

ράβδων καπνού και την έναρξη της εµπορικής 

παραγωγής, υπήρξε ακόµα µεγαλύτερη 

εστίαση στα περιβαλλοντικά ζητήµατα.

µείωση των παραγόµενων αποβλήτων. 

Συγκεκριµένα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε  

σε πλήρη αναδιάρθρωση των διαδικασιών σε 

όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, 

υιοθετώντας ένα Total Performance Manage-

ment (TPM) σύστηµα (OPEN+). 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 ένα νέο εκπαιδευτικό 

και ενηµερωτικό υλικό, υιοθετώντας πλέον την 

Στερεά απόβλητα - ανακύκλωση

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ βελτιώνουµε τις 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων 

µας, ξεκινώντας από τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της καλλιέργειας καπνού µε την 

υλοποίηση αποτελεσµατικών προγραµµάτων 

παραγωγής µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα και φτάνοντας µέχρι τη 

διαχείριση και ανακύκλωση των 

απορριµµάτων. 

Διαχειριζόµαστε τα απόβλητα των 

εγκαταστάσεών µας µε βάση τις απαιτήσεις 

της εθνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 

και σύµφωνα µε τις αρχές της 

Ελαχιστοποίησης - Επαναχρησιµοποίησης - 

Ανακύκλωσης (3Rs - Reduce, Reuse, 

Recycle).

Τα απόβλητα συλλέγονται και διαχωρίζονται 

στην πηγή, προκειµένου να επιτευχθεί η 

µέγιστη αξιοποίησή τους, και τοποθετούνται 

εντός του χώρου παραγωγής σε 

συγκεκριµένους κάδους που διαθέτουν την 

κατάλληλη σήµανση. Στη συνέχεια, οι κάδοι 

µεταφέρονται από εργολάβους - συνεργάτες 

της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε συγκεκριµένα µέρη 

εντός του εργοστασίου (waste docks). Τέλος, 

αδειοδοτηµένοι φορείς παραλαµβάνουν τα 

απόβλητα από τα  waste docks για να τα 

επεξεργαστούν καταλλήλως.

Το 2020, µε στοχευµένες παρεµβάσεις στις 

γραµµές παραγωγής, πετύχαµε 

αποδοτικότερη διαχείριση πρώτων υλών και 

κουλτούρα µηδενικών απωλειών σε όλα τα 

επίπεδα.

 

Ταυτόχρονα, δηµιουργήσαµε οµάδες αυτόνοµες 

και ικανές να αναγνωρίσουν και να αντιµετωπί- 

σουν τις οποιεσδήποτε απώλειες στην 

παραγωγική διαδικασία, µε τρόπο τέτοιο ώστε 

αυτές να µην εµφανιστούν ξανά στο µέλλον. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα παραπάνω µέτρα 

οδήγησαν σε µείωση κατά 17% της ποσότητας 

αποβλήτων ανά εκατοµµύριο ράβδων καπνού 

σε σχέση µε το 2019.

Το όραµά µας να 
δηµιουργήσουµε ένα 
µέλλον απαλλαγµένο
από το τσιγάρο συµβαδίζει 
µε τη δέσµευση και την 
προτεραιότητά µας για 
έναν περιβαλλοντικά 
βιώσιµο κόσµο. 

52Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



Σχετικά µε τη µείωση των επιπτώσεων 

ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εναρµονίζεται 

πλήρως µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 

2019/904, αλλά και τη σχετική εθνική 

νοµοθεσία, Νόµος 4736/2020. 

Αναγνωρίζουµε ότι η µάχη ενάντια στα 

πλαστικά απόβλητα ξεκινά από την πηγή.

Aυτό σηµαίνει την εξάλειψη των πλαστικών 

µιας χρήσης στις εγκαταστάσεις µας.

H εταιρεία µας, µε τις χρηµατικές της 

εισφορές, έχει στηρίξει ενεργά την 

προσπάθεια για τη δηµιουργία υποδοµής 

ανακύκλωσης στη χώρα µας. Το συνολικό 

ύψος των εισφορών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από 

το 2003 που ξεκίνησε η συνεργασία µας µε 

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έως και το 2020, 

µπορεί να αντιστοιχισθεί, και κατ’ επέκταση να 

θεωρηθεί ότι έχει χρηµατοδοτήσει την αγορά, 

µε 48.166 µπλε κάδους ή 96 απορριµµατο- 

φόρα ανακύκλωσης. Σε ό,τι αφορά στο 

εργοστάσιό µας, είµαστε υπερήφανοι, καθώς 

µέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού µας, 

του σωστού διαχωρισµού αποβλήτων στην 

πηγή, αλλά και της επιλογής κατάλληλων 

φορέων διαχείρισης, το 100% των 

παραγόµενων αποβλήτων του εργοστασίου 

µας για τα έτη 2019 και 2020 διαχειρίστηκε 

µε κατάλληλες µεθόδους επεξεργασίας 

(επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, 

ανάκτηση ενέργειας, κοµποστοποίηση και 

απλή καύση) και δεν κατέληξε σε χωµατερή, 

συµβάλλοντας έτσι ενεργά στην προστασία 

του περιβάλλοντος.

48.166 µπλε κάδοι ή 
96 απορριµµατοφόρα
ανακύκλωσης
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64%

36%

0,01%

Κανένα απόβλητο
δεν κατέληξε στην

χωµατερή

Ανακύκλωση και Κοµποστοποίηση

Διαχείριση χωρίς ανάκτηση
ενέργειας (απλή καύση)

Διαχείριση µε ανάκτηση ενέργειας

Reduce

R
e

cy
cle R

eu
s

e

Στόχος µας, τα µηδενικά 
πλαστικά µιας χρήσης
στις εγκαταστάσεις µας
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Μέθοδοι επεξεργασίας
Μη-Επικίνδυνων Αποβλήτων (kg)

Καπνικά

Φίλτρα

Χαρτί/Χαρτόνι

Λάσπη Βιολογικού

Κατηγορία
Μη-επικίνδυνων
Αποβλήτων (kg)

Μέταλλο

2.842.260 kg

Επαναχρησιµοποίηση Κοµποστοποίηση Ανάκτηση
ενέργειας ΑποτέφρωσηΑνακύκλωση

Μέθοδοι Επεξεργασίας

0

0

0 0 0 06.590

187.570

13,660 1.595.490

0

0 0

0

0

0

0 0 0616,170

Συνολική
Ποσότητα

616,170

109,580

1.609.150

187,570

6.590

109,580

Συνολική παραγωγή Mio Sticks

2019

333,68

3.074.854

9.215

Ποσότητα αποβλήτων ανά Mio Sticks (kg/Mio Sticks)

Συνολική ποσότητα αποβλήτων (kg)

58%

7%

0,48%

35%

2018

725,44

2.816.720

3.883

2020

276,83

2.917.520

10.539

Επαναχρησιµοποίηση 0,48%

Ανακύκλωση 58%

Κοµποστοποίηση 7%

Ανάκτηση ενέργειας 35%
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Μέθοδοι επεξεργασίας
Επικίνδυνων Αποβλήτων (kg)

96%

1% 3%

75.260 kg

Ανάκτηση ενέργειας 96%

Αποτέφρωση 1%

Ανακύκλωση 3%

Πλαστικό

Ανάµεικτες
συσκευασίες

Κατηγορία
Μη-επικίνδυνων
Αποβλήτων (kg)

Επαναχρησιµοποίηση Κοµποστοποίηση Ανάκτηση
ενέργειας ΑποτέφρωσηΑνακύκλωση

0

0 0 0 263.520 0

49.680 0 00

Συνολική
Ποσότητα

49.680

Σύνολο 13.660 1.651.760 187.570 0989.720 2.842.260

263.520

Μέθοδοι Επεξεργασίας
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Μεταλλικές
Συσκευασίες
Ρυπασµένες

Λοιπά επικίνδυνα
απόβλητα

Εργαστηριακά
Απόβλητα

Κατηγορία
Μη-επικίνδυνων
Αποβλήτων (kg)

Επαναχρησιµοποίηση Ανάκτηση ενέργειας Αποτέφρωση

2.410

0

0 0 400

72.450 0

0 0

Συνολική
Ποσότητα

2.410

72.450

400

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Σύνολο 2.410 72.450 400 75.260  
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Πρόγραµµα διαχείρισης επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων
Μια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις της 
µονάδας εκτυπώσεων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η 
οποία παράγει πακέτα για καπνικά προϊόντα 
και τα εξάγει σε θυγατρικές εταιρείες του 
δικτύου της Philip Morris International, είναι η 
συµβολή στη συνεχή βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας 
µας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2012 ξεκίνησε το 
πρόγραµµα «Layout Of Future Technology», 
στόχος του οποίου ήταν να µειώσει τον όγκο 
των παραγόµενων επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων και αποδιδόµενων σε ειδικά 
αδειοδοτηµένο εξωτερικό φορέα διαχείρισης.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια καταφέραµε να 
µειώσουµε κατά 40% αυτές τις ποσότητες. 
Δεν σταµατήσαµε όµως εκεί και προχωρή- 
σαµε ένα βήµα παραπέρα. Το 2017 
ξεκινήσαµε ένα νέο πρόγραµµα διαχείρισης 
των υγρών αποβλήτων, το οποίο βασίζεται 
στον διαχωρισµό των στερεών από τα υγρά 
συστατικά του αποβλήτου.

Ήδη από τις αρχές του 2019, όπου τέθηκε σε 
πλήρη λειτουργία η συγκεκριµένη διαδικασία, 
έχουµε επιτύχει σηµαντική µείωση στις 
ποσότητες των επικίνδυνων υγρών 
αποβλήτων, που αποδίδουµε σε ειδικά 
αδειοδοτηµένο εξωτερικό φορέα διαχείρισης 
αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα, για το 2020,
η µείωση έφτασε το 65% της συνολικής 
εισαγόµενης ποσότητας υγρών αποβλήτων.

56Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



• επικοινωνεί µε διαφάνεια µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη

• εξασφαλίζει τους απαιτούµενους πόρους 

εντός του οργανισµού για την εφαρµογή και 

διατήρηση του προτύπου AWS

• συµµορφώνεται µε τις σχετικές νοµικές 

απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της 

υποχρέωσης παροχής πόσιµου νερού σε 

χώρους εστίασης και υγιεινής για όλους 

όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις της

• σέβεται εθνικές και διεθνείς συνθήκες που 

σχετίζονται µε το νερό

• δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τους 

υδάτινους πόρους στο ενδιαφερόµενο κοινό.

Η προσέγγιση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Η υπεύθυνη περιβαλλοντικά λειτουργία 

αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για την 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Για τον λόγο αυτό, η Μονάδα του 

Ασπροπύργου έχει αναπτύξει και εφαρµόζει 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το 

οποίο έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το

ISO 14001. Το Σύστηµα περιλαµβάνει, 

µεταξύ άλλων, και τη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων.

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

προτύπου AWS, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχωρά 

στην ορθή διαχείριση θεµάτων που 

σχετίζονται µε το νερό και πέρα από τη 

Μονάδα της, σε µία ευρύτερη περιοχή που 

δύναται να επηρεαστεί από τις λειτουργίες 

της, αυτήν της λεκάνης απορροής του 

Θριασίου Πεδίου. Βάσει της ανάλυσης που 

έχει υλοποιηθεί από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, δεν 

έχουν αναγνωριστεί σηµαντικές περιοχές 

(περιοχές που δύνανται να έχουν 

περιβαλλοντική, πολιτιστική, οικονοµική 

σηµασία, όπως για παράδειγµα 

πηγές/πηγάδια, ποτάµια κ.α.) που σχετίζονται 

µε το νερό εντός του εργοστασίου. Ωστόσο, η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιδιώκει να κατανοήσει τα 

προβλήµατα της τοπικής λεκάνης απορροής 

και προχώρησε σε ανοιχτό διάλογο µε την 

τοπική κοινωνία και τα ενδιαφερόµενα

µέρη, προκειµένου να αναγνωριστούν και να 

αντιµετωπιστούν κοινές προκλήσεις σε 

θέµατα που σχετίζονται µε το νερό.

Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού είναι από 

τα σηµαντικότερα ζητήµατα βιώσιµης 

ανάπτυξης για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, καθώς

το νερό χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής µας, στην αγροτική αλυσίδα 

εφοδιασµού µας, αλλά και στην παραγωγή 

πρώτων υλών και προµηθειών. Στην 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεσµευόµαστε να 

χρησιµοποιούµε το νερό πιο αποτελεσµατικά 

και να µειώνουµε συνεχώς τις αρνητικές 

επιδράσεις στις κοινότητες όπου δραστηριο- 

ποιούµαστε. 

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αναγνωρίζει και αξιολογεί 

τους κινδύνους από τη δυνητική ρύπανση και 

την έλλειψη των υδάτινων πόρων, καθώς και 

τις επιδράσεις τους στις υδρολογικές λεκάνες 

απορροής που σχετίζονται µε τις επιχειρηµα- 

τικές µας δραστηριότητες και την εφοδιαστική 

µας αλυσίδα. Η στρατηγική για το νερό 

αποτελεί την πυξίδα µας για τη διασφάλιση 

της βιώσιµης διαχείρισης του νερού.

Στόχος µας είναι να ελαχιστοποιήσουµε την 

ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται ανά 

µονάδα παραγωγής (εκατοµµύρια θερµαι- 

νόµενων ράβδων καπνού).

4.2 Διαχείριση νερού

Στόχος µας, η µείωση
κατά 20% της 
κατανάλωσης νερού
έως το 2025
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Το 2019 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ξεκίνησε την 

προσπάθειά της για την πιστοποίηση 

σύµφωνα µε το πρότυπο «Συµµαχία για το 

Νερό» (Alliance for Water Steward-

ship-AWS), κάτι το οποίο πέτυχε το 2020.

H εταιρεία, ως αποτέλεσµα της δηµόσιας 

δέσµευσής της για την ορθή χρήση των 

υδάτινων πόρων, αναλαµβάνει να:

• διατηρεί και να ενισχύει τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από την εφαρµογή του 

Alliance for Water Stewardship (AWS) 

(ορθή διακυβέρνηση και καλή ποιότητα 

νερού, βιώσιµο υδατικό ισοζύγιο, 

προστασία σηµαντικών περιοχών που 

σχετίζονται µε το νερό και παροχή πόσιµου 

νερού, χώρων εστίασης και υγιεινής)

• εφαρµόζει και να δηµοσιοποιεί την 

πρόοδο του προγράµµατος προστασίας 

των υδάτινων πόρων, προκειµένου να 

επιτύχει βελτιώσεις στους πέντε πυλώνες 

του προτύπου AWS

• εφαρµόζει τις απαιτήσεις του προτύπου 

AWS, λαµβάνοντας υπόψιν και 

υποστηρίζοντας υπάρχοντα σχέδια 

βιωσιµότητας της λεκάνης απορροής

Στόχος µας είναι να 
ελαχιστοποιήσουµε την 
ποσότητα νερού που 
χρησιµοποιείται ανά 
µονάδα παραγωγής
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Η «1η Συνάντηση για το Νερό» 
πραγµατοποιήθηκε στις 14 
Οκτωβρίου του 2020, όπου 
συζητήθηκαν τα έως τώρα 
αποτελέσµατα αλλά και τα 
µελλοντικά σχέδια της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, σκοπεύοντας στη 
συνεχή βελτίωση των παραπάνω 
πυλώνων. Στη συνάντηση 
συµµετείχαν εκπρόσωποι της 
Βουλής των Ελλήνων, της 
κυβέρνησης, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καθώς και εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται
στο Θριάσιο Πεδίο. 

H προσήλωση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
στην πλήρη συµµόρφωση µε τους 
νόµους και κανονισµούς που 
αφορούν τη διαχείριση υδάτινων 
πόρων αποδεικνύεται από την 
απουσία οποιουδήποτε περιστατικού 
παραβίασής τους, τόσο τα 
προηγούµενα έτη όσο και το 2020.

Σχέδιο Διαχείρισης Νερού
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει καταρτίσει Σχέδιο Διαχείρισης Νερού (Water Stewardship Plan)
βάσει των πέντε βασικών πυλώνων ενδιαφέροντος του AWS.
Οι πυλώνες αυτοί είναι:  

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
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Διακυβέρνηση
Υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των 

υδάτινων πόρων είναι ο Γενικός 

Διευθυντής Λειτουργιών της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ενώ την τήρηση της 

νοµοθεσίας και των αδειών που σχετίζονται 

µε το νερό παρακολουθούν ο Διευθυντής 

Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης και η 

Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & 

Ασφάλειας. 

Επιπλέον, και ειδικά για τη συµµόρφωση µε 

το πρότυπο AWS, έχει συσταθεί µια οµάδα 

αποτελούµενη από εκπροσώπους των 

τµηµάτων:

• Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης 

• Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

• Παραγωγής 

• Εξωτερικών Υποθέσεων

• Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας.

Η Χρήση και η Διαχείριση Νερού
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιδιώκει τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης νερού στο 

εργοστάσιό της. Για τον σκοπό αυτό 

επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη 

βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού, 

αλλά και της επαναχρησιµοποίησής του. 

Σχεδόν το 30% της κατανάλωσης 

προκύπτει κατά τη διαδικασία επεξεργασίας 

του καπνού (Primary). Μετά τη χρήση, όλα 

τα υδάτινα απόβλητα προωθούνται στις 2 

βιολογικές µονάδες του εργοστασίου, όπου, 

Η Κατανάλωση του Νερού στην 
Παραγωγική Διαδικασία
Η συνολική κατανάλωση νερού το 2020 

ανήλθε σε 124.968 m3, ενώ ο δείκτης της 

κατανάλωσης νερού ανά εκατ. 

θερµαινόµενων ράβδων καπνού µειώθηκε 

για µια ακόµα συνεχόµενη χρονιά ως 

αποτέλεσµα των έργων βελτίωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας.

µετά την επεξεργασία τους, µία ποσότητα 

επαναχρησιµοποιείται για άρδευση και η 

υπόλοιπη διατίθεται υπεδάφια στον 

υδροφόρο ορίζοντα του Θριάσιου Πεδίου. 

Μέσω της µητρικής εταιρείας, 

προετοιµάζουµε και διατηρούµε µε 

διαφάνεια αναφορές σχετικά µε τη χρήση 

νερού, µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων 

στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό Carbon 

Disclosure Project (CDP). Για το έτος 2019 

και το έτος 2020, στην κατηγορία «CDP 

Water Security», ως Philip Morris Interna-

tional επιτύχαµε βαθµολογία «A».
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Η υπεδάφια διάθεση νερού ανήλθε σε

46.938m3, ενισχύοντας το ελλειµµατικό 

υδατικό ισοζύγιο του υδροφόρου ορίζοντα. 

Σηµειώνεται ότι στις µονάδες βιολογικού 

καθαρισµού πραγµατοποιήθηκαν περισσό- 

τερες από 300 αναλύσεις στα επεξεργασµένα 

λύµατα, τηρώντας τις απαιτήσεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. Επίσης, µέρος του επεξεργασµέ- 

νου ύδατος από τη µονάδα βιολογικού 

καθαρισµού αστικών λυµάτων και πιο 

συγκεκριµένα, 8.659 m3 νερού, επαναχρησι- 

µοποιήθηκαν προς άρδευση των χώρων 

πρασίνου της εγκατάστασης.

Το 2018, ήταν σε εξέλιξη η κατασκευή κτιρίων 

και η εγκατάσταση εξοπλισµού, ως µέρος του 

ριζικού εργοστασιακού µετασχηµατισµού 

(Factory Transformation Project) από τα 

συµβατικά καιόµενα τσιγάρα, στις 

θερµαινόµενες ράβδους 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 στον χώρο του Primary, καθώς και οι 

χαµηλοί όγκοι τελικού προϊόντος που 

παρήχθησαν το 2018, λόγω της σταδιακής 

εγκατάστασης του νέου παραγωγικού 

εξοπλισµού, οδήγησαν στην αύξηση της 

συνολικής κατανάλωσης νερού, αλλά και του 

δείκτη κατανάλωσης νερού ανά εκατοµµύριο 

ράβδων.

Το 2019, η συνολική κατανάλωση νερού 

κυµάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 

2018, ενώ ο δείκτης της κατανάλωσης νερού 

ανά εκατοµµύριο ράβδων µειώθηκε σηµαντικά 

(περισσότερο από 50%), ως αποτέλεσµα των 

έργων βελτίωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας.

Το 2020, µε επεµβάσεις που έγιναν στην 

παραγωγική διαδικασία, επιτεύχθηκε περαιτέρω 

βελτίωση της τάξης του 11% στον δείκτη 

κατανάλωσης νερού ανά εκατοµµύριο 

θερµαινόµενων ράβδων καπνού.

Επίδοση 2020

Κατανάλωση (m3)

124.968

Υπεδάφια διάθεση (m3)

46.938

Βιολογικός καθαρισµός -
Επαναχρησιµοποίηση (m3)

8.659

Primary
(επεξεργασία καπνού)

Υπεδάφια διάθεση

Λοιπές λειτουργίες

Λειτουργία εργοστασίου

Επαναχρησιµοποίηση
(άρδευση)

46.938m3
8.659m3

Ύδατα από δηµόσια
υπηρεσία παροχής

νερού (ΕΥΔΑΠ)

124.968m3

Επίδοση 2020

Χρήση Υδάτινων Πόρων

Μονάδες βιολογικού
καθαρισµού
εργοστασίου
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Κοινές Προκλήσεις που Σχετίζονται µε το Νερό

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει προχωρήσει στην 

αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν του 

υδάτινους πόρους της περιοχής στην οποία 

δραστηριοποιείται.

Συγκεκριµένα, έχει αναγνωριστεί ότι η κατάσταση 

των υδάτινων πόρων του Θριασίου Πεδίου κρίνεται 

κακή, τόσο από ποσοτικής, όσο και από χηµικής 

άποψης. Προσπαθώντας να αµβλύνει το 

συγκεκριµένο πρόβληµα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει 

εγκαταστήσει δύο µονάδες βιολογικού 

καθαρισµού τριτοβάθµιας επεξεργασίας των 

υγρών αποβλήτων της (για αστικά και βιοµηχανικά 

απόβλητα). Τα επεξεργασµένα ύδατα διατίθενται 

υπεδάφια ενισχύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα του 

Θριασίου Πεδίου, τόσο ποιοτικά, όσο και σε 

ποσότητα. Η εταιρεία έχει επίσης αναγνωρίσει τον 

κίνδυνο πληµµυρικών φαινοµένων στην περιοχή.

Στόχος

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ χρησιµοποιεί τον δείκτη 

κατανάλωσης νερού (κυβικά µέτρα νερού ανά 

εκατοµµύριο παραγόµενων θερµαινόµενων 

ράβδων καπνού) για να προσδιορίσει τον 

ποσοτικό στόχο της εταιρείας.

Συγκεκριµένα, για το 2020 ο στόχος που είχε 

τεθεί ήταν η κατανάλωση ανά εκατ. ράβδων 

καπνού να µην ξεπεράσει τα 16,68 m3, ο οποίος 

και επιτεύχθηκε, καθώς η ποσότητα νερού που 

καταναλώθηκε ανήλθε σε 11,86 m3 ανά εκατ. 

ράβδων καπνού.

Εφαρµόσαµε µεθόδους συνεχούς βελτίωσης - 

lean manufacturing - ενώ εκµεταλλευόµαστε και 

την τεχνογνωσία της εταιρείας σε παγκόσµιο 

επίπεδο, ώστε να υλοποιούµε άµεσα λύσεις και 

βελτιώσεις που έχουν γίνει σε άλλα εργοστάσια 

του δικτύου της PMI.

Οι βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, όπως 

η αποδοτικότερη διαχείριση του καπνού και η 

συνεχής εξέλιξη των επιµέρους διεργασιών, 

συνέβαλλαν στην µείωση των απωλειών καπνού 

στην παραγωγική διαδικασία, µε αντίστοιχη 

µείωση της κατανάλωσης του νερού ανά µονάδα 

παραγόµενου προϊόντος.

Τέλος, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις σε συστήµατα 

έξυπνων µετρητών, που ξεκινούν από την υποδοµή 

του εργοστασίου και θα φτάσουν σταδιακά σε 

βάθος µέσα στις ίδιες τις µηχανές, και οι οποίοι µας 

επιτρέπουν να σχεδιάζουµε στοχευµένες δράσεις 

για τη µείωση των καταναλώσεων. Τα 

υποστηρικτικά συστήµατα (βιοµηχανική ψύξη, 

σύστηµα παραγωγής ατµού) ενισχύθηκαν µε 

έργα εξοικονόµησης, εφαρµόζοντας λύσεις 

αναβαθµισµένου αυτόµατου ελέγχου, 

συµβάλλοντας στη µείωση καταναλώσεων. 
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4.3 Κλιµατική αλλαγή /
Υπεύθυνη κατανάλωση
ενέργειας και µείωση
εκποµπών αέριων ρύπων

Η κλιµατική κρίση, όπως αναγνωρίζεται από τη 

διεθνή κοινότητα, απειλεί τη διαβίωσή µας και ιδίως 

των πιο ευάλωτων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. 

Επηρεάζει την κίνηση του ανθρώπινου πληθυσµού, 

τη βιοποικιλότητα, την πρόσβαση στο νερό, την 

παγκόσµια υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και 

δηµιουργεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η 

υποβάθµιση του εδάφους και η ερηµοποίηση. 

Πέρα από τις ανθρώπινες επιπτώσεις της, η 

κλιµατική αλλαγή απειλεί το µέλλον των 

επιχειρήσεων και απαιτούνται επενδύσεις µε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα για την αντιµετώπισή 

της. Οι προσπάθειες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για τη 

µείωση των αερίων του θερµοκηπίου και την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, έχουν στόχο 

να µειώσουν το δυνητικό κόστος και να 

δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

ικανοποιώντας ή υπερβαίνοντας τις προσδοκίες 

των καταναλωτών, των εργαζοµένων και των 

υπόλοιπων ενδιαφερόµενων µερών.

Από το 2018, υλοποιούµε και ενισχύουµε έργα 

µείωσης των εκποµπών του διοξειδίου του 

άνθρακα, καθώς και η µετατροπή του 

εργοστασίου σε µονάδα αποκλειστικής 

παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού

που ολοκληρώθηκε το 2018 είχε σαν αποτέλεσµα 

τη σταδιακή λειτουργία νέων γραµµών 

παραγωγής, αυξηµένους όγκους παραγωγής

και εποµένως και κατανάλωσης ενέργειας. 
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Στόχος µας, η µείωση κατά 
20% του δείκτη 
κατανάλωσης ενέργειας 
έως το 2025 

Θέτοντας φιλόδοξους στόχους, οι 

προσπάθειες µείωσης των εκποµπών στο 

εργοστάσιό µας επιτυγχάνονται µέσω της 

εξοικονόµησης ενέργειας, της µετάβασής µας 

στη χρήση καυσίµων χαµηλότερου 

αποτυπώµατος άνθρακα, καθώς και την 

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. Στο σύστηµα 

παραγωγής ατµού αντικαταστήσαµε τη χρήση 

του Μαζούτ µε Φυσικό Αέριο, βελτιώνοντας 

έτσι σηµαντικά τις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα και συνεχίζουµε τις επενδύσεις σε 

νέα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας.

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. Το 2020, µε 

στοχευµένες παρεµβάσεις στις γραµµές 

παραγωγής, πετύχαµε αποδοτικότερη 

διαχείριση πρώτων υλών (καπνού) µε 

αποτέλεσµα τη µείωση στη χρήση ενέργειας 

ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος.

Τέλος, καθιερώσαµε στη λειτουργία µας 

ενεργειακούς ελέγχους µε εξειδικευµένους 

συµβούλους και ενεργειακούς 

επιθεωρητές, µε στόχο τον εντοπισµό 

περαιτέρω βελτιωτικών ενεργειών για την 

εξοικονόµηση ενέργειας. Για τα επόµενα 

έτη, συνεχίζουµε τις δράσεις µας για τη 

µείωση των καταναλώσεων.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει έναν ιδιόκτητο 

στόλο που αποτελείται από 137

οχήµατα, τα οποία αξιοποιούνται για 

επαγγελµατικούς σκοπούς, καθώς και 

για τις ανάγκες µετακίνησης των 

στελεχών της εταιρείας. Το σύνολο των 

καταναλώσεων που προκύπτει από τη 

χρήση των οχηµάτων καταγράφεται 

συστηµατικά και συµπεριλαµβάνεται 

στον υπολογισµό των συνολικών εκποµπών.

Το 2020 ξεκίνησε η σταδιακή αντικατάσταση 

των εταιρικών αυτοκινήτων της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µε υβριδικά αυτοκίνητα µε 

στόχο την επιπλέον µείωση των εκποµπών.

Το πρόγραµµα της αντικατάστασης θα 

ολοκληρωθεί µέσα στο 2021.    
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Καταναλώσεις

Πετρέλαιο θέρµανσης (MJ) 0,14%

Ηλεκτρική ενέργεια (MJ) 40,61%

Ηλιοθερµικά πάνελ (MJ) 0,04%

Φυσικό αέριο (MJ) 55,26%

Μαζούτ (MJ) 1,17%

Πετρέλαιο κίνησης (MJ) 2,77%

Κατανάλωση
ενέργειας
το 2020

221.092.992 MJ

1,17% 0,14%

40,61%

0,04%

55,26%

2,77%

Καταναλώσεις (MJ) 2018 2019 2020

Ηλιοθερµικά πάνελ (MJ)

Φυσικό αέριο (MJ)

Ηλεκτρική ενέργεια (MJ)

Συνολική κατανάλωση 
ενέργειας (MJ)

Πετρέλαιο θέρµανσης (MJ)

Πετρέλαιο κίνησης (MJ)

Μαζούτ (MJ)

8.726.399

56.254.816

8.663.371

1.527.783

72.182.138

147.354.507

113.302.439

9.341.422

8.506.888

1.251.075

90.627.770

223.029.594

122.166.548

2.582.205

95.730

6.134.308

318.448

89.795.753

221.092.992
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Η χρήση και προώθηση των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί βασική 

προτεραιότητα για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 η εταιρεία απέκτησε 

Εγγυήσεις Προέλευσης από την εταιρεία ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. για το σύνολο της 

ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε

(89.796 MJ). Συνεπώς, οι συνολικές έµµεσες 

εκποµπές (Scope 2) αερίων του θερµοκηπίου 

(market-based) που προκύπτουν για το 2020 

είναι µηδενικές.

O υπολογισµός των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου για ηλεκτρική και θερµική ενέργεια 

πραγµατοποιήθηκε µε χρήση των συντελεστών 

εκποµπής της Defra (Defra, UK - Department for 

Environment, Food and Rural Affairs).

Εκποµπές Αερίων
του Θερµοκηπίου

το 2020
21.217 tn CO

2 
- eq.

Ηλεκτρική ενέργεια
(scope 2 emissions) 64%

64%

36%

Θερµική ενέργεια
(scope 1 emissions) 36%

2019 20202018

Ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2 emissions)

Θερµική ενέργεια (Scope 1 emissions)

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

Σύνολο εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων προέλευσης

5.718

16.170

5.718

7.917

21.272

7.917

7.600

21.217

13.61713.35510.452

7.600

Εκποµπές Αερίων του Θερµοκηπίου
(tn CO2 - eq.)
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Kοινωνία 5
Κάθε χρόνο αναλαµβάνουµε και υποστηρίζουµε
σηµαντικές πρωτοβουλίες, προκειµένου το καλό

να είναι κοινό και να µοιράζεται.

των πόρων σε δράσεις
για την ενδυνάµωση της γυναίκας

και του ρόλου της στο κοινωνικό σύνολο

των πόρων σε δράσεις για την
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής

50%

50%
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5.1 Στρατηγική εταιρικής
κοινωνικής συνεισφοράς

Γι’ αυτό κάθε χρόνο αναλαµβάνουµε και 

υποστηρίζουµε σηµαντικές πρωτοβουλίες, 

προκειµένου το καλό να είναι κοινό και να 

µοιράζεται σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους, βοηθώντας 

όλους εκείνους που το έχουν πραγµατική 

ανάγκη.

                                                                                             

Η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί 

σηµαντικό πυλώνα της στρατηγικής µας 

για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Μέσα στο 2020 

οι δράσεις µας, που µεταφράστηκαν σε 

συνολική υποστήριξη  µε €1.217.328, 

είχαν ως κύριο στόχο να βοηθήσουν στη 

διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων 

που έφερε στη ζωή µας η πανδηµία. 

68

Στόχος µας είναι κάθε 
χρόνο, ξεκινώντας από το 
2021, να κατευθύνουµε 
τους πόρους µας, κατά 

50% σε δράσεις για την 
ενδυνάµωση της γυναίκας 
και του ρόλου της στο 
κοινωνικό σύνολο, και κατά 

50% σε δράσεις για την 
καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής.

Για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 
η κοινωνία είναι 
αναπόσπαστο κοµµάτι 
του περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούµαστε 
και ευηµερούµε.
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5.2 Δράσεις κοινωνικής
συνεισφοράς

Από τις πρώτες ηµέρες της πανδηµίας, η 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µπήκε στον αγώνα αναχαίτισής 

της, προσφέροντας σηµαντική βοήθεια στους 

συνανθρώπους µας, στην κοινωνία και στην 

Πολιτεία.

 

Εκτός από τη σηµαντική δωρεά εύρεσης και 

εξασφάλισης κρίσιµου ιατρικού εξοπλισµού σε 

νοσοκοµεία όλης της χώρας (51 αναπνευστήρες, 

800.000 µάσκες και 1,5 εκατοµµύριο γάντια) 

αξίας µεγαλύτερης του 1 εκατοµµυρίου ευρώ, η 
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην 
πρώτη γραµµή του 
αγώνα κατά της 
πανδηµίας 

4 Υπουργεία

5 Τοπικοί Δήµοι

15.000 Καταστήµατα
λιανικής

Δήµοι

Υπάλληλοι ΠΠΥ

7 ΜΚΟ

21.000 Γεύµατα
30.000€ Τρόφιµα

20.000 Υπολογιστές
σε σχολεία
2.000 Βιβλία

Κοινωνικό Παντοπωλείο & ΑΜΕΑ Ασπροπύργου: τρόφιµα

Δήµος Ελευσίνας & Μάνδρας - Ειδυλλίας: 20.000 γεύµατα

Εκκλησία Ήµερος Τόπος: 2.000 γεύµατα

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου: 200 γεύµατα

Θριάσιο Νοσοκοµείο: 3.000 µάσκες προστασίας

Πολυδυναµικό Περιφερειακό Ιατρείο

Αστυπάλαιας: ιατρικός εξοπλισµός

Δήµος Αστυπάλαιας:

2 laptop, 10 tablet

Φάρος Ελπίδας: 1.500€ τρόφιµα

Προµηθέας: τρόφιµα

Wise Greece: τρόφιµα

(«Hope Boxes» µε τοπικά προϊόντα)

Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων,Πειραιώς: 2.000 βιβλία

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνεργάστηκε µε την ΚΕΔΕ και 

το Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο Σπίτι». 237 εθελοντές - 

εργαζόµενοι της Παπαστράτος δήλωσαν 

συµµετοχή και πρόσφεραν βοήθεια σε 

συνανθρώπους µας που το είχαν ανάγκη σε 

όλες τις περιόδους απαγόρευσης κυκλοφορίας.

 

Παράλληλα, σε συνεργασία µε εταιρεία σίτισης, 

µοιράσαµε περισσότερες από 21.000 µερίδες 

φαγητού σε συνανθρώπους µας, 30.000 € σε 

είδη τροφίµων µακράς διάρκειας, ενώ 

προχωρήσαµε σε δωρεά ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε σχολεία ανά την επικράτεια µε 

στόχο να διευκολύνουµε την τηλεκπαίδευση για 

όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. Λόγω 

της υποχρεωτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας 

και µε κίνδυνο το Παλαιοβιβλιοπωλείο Αστέγων 

να αναγκαστεί να κλείσει, αγοράσαµε και 

προσφέραµε 2.000 βιβλία µε στόχο να 

µεταπωληθούν και να δηµιουργήσουν επιπλέον 

έσοδα. 

51 Αναπνευστήρες
800.000 Μάσκες
1.500.000 Γάντια

ΔΩΡΕΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τοπική Κοινωνία

Αστυπάλαια

ΜΚΟ

44 Αναπνευστήρες
500.000 Μάσκες προστασίας

7 Αναπνευστήρες
200.000 Μάσκες προστασίας

20.000 Μάσκες προστασίας

20.000€ Υπολογιστές σε σχολεία

1.500.000 γάντια σε 15.000 καταστήµατα

50.000 µάσκες προστασίας
900 αντισηπτικά

Υπουργείο Υγείας, Ελλάδα

Υπουργείο Υγείας, Κύπρος

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Παιδείας
Σωµατείο Επιχειρηµατικότητας Νέων

Καταστήµατα λιανικής

Υπάλληλοι ΠΠΥ

Δικαιούχοι
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ενισχύει το πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Μέσα από το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), 

µέσω της «Συµµαχίας ευθύνης και 

αλληλεγγύης», προσπάθησε να καλύψει τις 

µεγάλες ανάγκες που προέκυψαν µε την 

πανδηµία και την καραντίνα για χιλιάδες 

οικογένειες. 237 εθελοντές, άνθρωποι της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε όλη την Ελλάδα, εν ώρα 

εργασίας, µε τα µεταφορικά τους µέσα, 

ανέλαβαν τη µεταφορά φαρµάκων, 

τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης στα 

σπίτια δηµοτών που τα είχαν περισσότερο 

ανάγκη. Μέσα από την πρωτοβουλία

«Μαζί #prostokalytero», οι εθελοντές 

ανταποκρίθηκαν ταχύτατα στο κάλεσµα της 

εταιρείας, καλύπτοντας τις ανάγκες 

οικογενειών σε 113 Δήµους όλης της 

χώρας, που δεν µπορούσαν να µετακινηθούν 

σε σουπερµάρκετ ή φαρµακεία λόγω των 

περιοριστικών µέτρων. 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έµπρακτα δίπλα στους 

µαθητές

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στήριξε έµπρακτα την 

δράση #staytech του Σωµατείου 

Επιχειρηµατικότητας Νέων / Junior

Achievement Greece µε στόχο να συµβάλλει 

στην τεχνολογική αναβάθµιση των δηµόσιων 

σχολείων και να διευκολυνθεί η τηλεκπαί- 

δευση, όσο τα σχολεία παρέµειναν κλειστά. 

Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων ο οργανισµός κατάφερε να 

συγκεντρώσει δωρεές πάνω από ένα 

εκατοµµύριο ευρώ. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του Junior 

Achievement Greece και πρόσφερε 20.000 

ευρώ, που κάλυψαν την αγορά 57 laptops 

για 5.704 µαθητές σε 29 σχολεία, 

συµβάλλοντας στο έργο του οργανισµού να 

εξασφαλίσει συνολικά την αγορά 1.250 

laptops και 1.215 notebooks για την 

υποστήριξη  µαθητών σε δηµόσια σχολεία 

όλης της χώρας και κυρίως των ακριτικών 

περιοχών. 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µοίρασε «γεύµατα 

αγάπης»

Σε συνεργασία µε την εταιρεία catering 

Γευσήνους, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες 

συστηµατικής εστίασης στην Ελλάδα και  

συνεργάτη µας, µοιράσαµε γεύµατα σε 

ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Από την 

πρώτη στιγµή της πανδηµίας, συνεργαστή- 

καµε και µοιράσαµε περισσότερες από 

21.000 µερίδες φαγητού στους όµορους 

Δήµους (Ασπροπύργου, Ελευσίνας και 

Μάνδρας -Ειδυλλίας), το τοπικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Ασπροπύργου, τον Σύνδεσµο 

ΑΜΕΑ Ασπροπύργου, την Ένωση Εθελοντών 

Θριασίου, τον Ιερό Ναό Ήµερου Τόπου 

Ασπροπύργου καθώς επίσης προσφέραµε 

τρόφιµα µακράς διάρκειας συνολικά σε

7 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς, τόσο 

τοπικά όσο και στην ευρύτερη περιοχή του

Ν. Αττικής. 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ µοίρασε ελπίδα µε

«Hope Boxes»

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σε συνεργασία µε την

Wise Greece, µία πολυβραβευµένη µη 

κερδοσκοπική Κίνηση, που προωθεί σε 

παγκόσµιο επίπεδο τα οφέλη της ελληνικής 

διατροφής και τα εξαιρετικά προϊόντα των 

µικρών ελλήνων παραγωγών, µοίρασαν

100 «Hope Boxes» σε Ορφανοτροφεία, 

Κοινωνικές Κουζίνες και Κοινωνικά 

Παντοπωλεία σε ολόκληρη την χώρα, που 

επλήγησαν σοβαρά από την πανδηµία. Η 

Wise Greece σχεδίασε τα «Hope Boxes», 

µέσω των οποίων βοηθά µε πρακτικό τρόπο 

τους µικρούς Έλληνες παραγωγούς να 

αναπτυχθούν, να προωθήσουν και να 

εξάγουν τα προϊόντα τους, ενώ από την άλλη 

πλευρά καταφέρνει να προσφέρει διαρκώς 

τρόφιµα υψηλής διατροφικής αξίας σε 

Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Δοµές 

Φιλοξενίας και Ορφανοτροφεία που τα έχουν 

µεγάλη ανάγκη.

Η  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει τις γυναίκες

Η πανδηµία, πέραν των άλλων δυσµενών 

συνθηκών που επέφερε, είχε ως αποτέλεσµα 

και την έξαρση του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας µε τις γυναίκες να 

είναι τα περισσότερα θύµατα κατά τη διάρκεια 

των µέτρων περιορισµού και απαγόρευσης 

κυκλοφορίας. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ υποστήριξε 

την εκστρατεία ενηµέρωσης που υλοποίησε η 

Ελληνική Αστυνοµία για την πρόληψη και 

ευαισθητοποίηση ως προς την ενδοοικογε- 

νειακή βία µε τίτλο «Έχεις Φωνή. Είµαστε 

Δίπλα Σου», καλύπτοντας τα έξοδα του 

υλικού επικοινωνίας της. Είναι πολύ 
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Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στηρίζει το Εθνικό

Σύστηµα Υγείας

Σε δωρεά σηµαντικού ιατρικού 

εξοπλισµού για τις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας στα νοσοκοµεία της 

ελληνικής και κυπριακής επικράτειας 

προχώρησε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ από τις 

πρώτες κιόλας, δύσκολες µέρες της 

πανδηµίας. Συνολικά εξασφαλίστηκαν 

και παραδόθηκαν 51 καινούριοι 

αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, 

που εξόπλισαν άµεσα τις νέες κλίνες 

που δηµιουργήθηκαν στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας του νοσοκοµείου. 

Ήταν η πρώτη δωρεά 
εξοπλισµού για ΜΕΘ 
στην Ελλάδα και 
επετεύχθει χάρη στο 
διεθνές δίκτυο
procurment της 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
και της Philip Morris 
International εν µέσω 
τεράστιας ζήτησης 
διεθνώς.
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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, µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 

σωµατείο, είναι µία τέτοια δύναµη που 

καταργεί τα όρια της επίσηµης εκπαίδευσης 

του σήµερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για όλα τα παιδιά του αύριο.

Με επταετή εµπειρία στον τοµέα της άτυπης 

εκπαίδευσης και µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

νέες τεχνολογίες, την δηµιουργία κώδικα 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 πάνω 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, 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 2020-2021 

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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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. Υπάρχει ο απαιτούµενος 

µηχανισµός για να τα υποστηρίξει µε την 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αρωγό σε κάθε πρωτοβουλία 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δίπλα στο Πυροσβεστικό 

Σώµα Ελλάδας

Οι πυρκαγιές αποτελούν µόνιµη απειλή για 

την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της 

καταστροφής και τις µακροχρόνιες 

επιπτώσεις των πυρκαγιών σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο, η Παπαστράτος µε την 

υποστήριξη της Ελληνικής Οµάδας Διάσωσης 

(Ε.Ο.Δ.) παρέδωσε στο Πυροσβεστικό Σώµα 

και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 20 

ειδικά εξοπλισµένα πυροσβεστικά οχήµατα 

4X4, ελαφρού τύπου, µε δεξαµενές νερού 

χωρητικότητας 600 λίτρων,  αυτόνοµου 

αντλητικού συστήµατος και σύστηµα 

τετρακίνησης, αξίας 1 εκατοµµυρίου ευρώ.

Τα συγκεκριµένα οχήµατα ενισχύουν την 

υλικοτεχνική υποδοµή του Πυροσβεστικού 

Σώµατος και χρησιµοποιούνται κυρίως ως 

οχήµατα πρώτης προσβολής, για εκτός 

δρόµου περιστατικά, µε κύριο έργο την 

περιπολία δασικών εκτάσεων και την άµεση 

κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συστήνει την εκπαίδευση 

του αύριο

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ πιστεύουµε στις αξίες
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Παράρτηµα
Σχετικά µε την Ενιαία Έκθεση

Η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης στοχεύει στην ολοκληρωµένη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τα θέµατα 

βιώσιµης ανάπτυξης και τις δράσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για το 2020. Καταγράφει οικονοµικά και ποσοτικά στοιχεία, αλλά και 

ενέργειες στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 

προηγούµενο έτος, και ταυτόχρονα παρουσιάζει την επιχειρηµατική στρατηγική της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς 

και τους στρατηγικούς της στόχους.

Η Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης του 2020 αναφέρεται στην περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η συλλογή των 

απαιτούµενων στοιχείων έγινε υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας. Στις περιπτώσεις όπου κρίθηκε 

απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση και ενηµέρωση του αναγνώστη αναφέρονται σηµαντικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 

µετά την 31 Δεκεµβρίου 2020.

Η παρούσα Ενιαία Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης έχει συνταχθεί “σε συµφωνία” (in accordance) µε τη βασική (core) επιλογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI Standards). 

Για τον προσδιορισµό των πιο ουσιαστικών θεµάτων για τη βιώσιµη ανάπτυξη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα 

της διαδικασίας αναγνώρισης των ουσιαστικών θεµάτων (materiality analysis) που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2020.

Η έκθεση συντάχθηκε σε συνεργασία µε την Sympraxis Team και την KKS Advisors.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά µε την Ενιαία  Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης για το έτος 2020, µπορείτε να επικοινωνείτε µε:

Μαρία Δηµοπούλου,

Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιµότητας,

Maria.Dimopoulou@pmi.com
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Για την εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης έχει χρησιµοποιηθεί η έκδοση GRI Standards του 2016 για τους δείκτες,

εκτός από τους δείκτες 303 και 403, για τους οποίους έχει χρησιµοποιηθεί η έκδοση του 2018, ενώ για τον 306 έχει χρησιµοποιηθεί η έκδοση του 2020.

Πίνακας GRI Standards

Κωδικός GRI Αντιστοίχιση Πληροφοριών, Συµπληρωµατικές ΠαρατηρήσειςΠεριγραφή

GRI 101 Θεµελιώδεις Αρχές

GRI 102 Γενικές Τυποποιηµένες Δηµοσιοποιήσεις

Προφίλ Οργανισµού

Επωνυµία του Οργανισµού

Έδρα του Οργανισµού

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Οργανισµός

Δραστηριότητες, κύρια προϊόντα ή/και υπηρεσίες

Καθεστώς ιδιοκτησίας και νοµική µορφή

Μεγέθη του Οργανισµού που εκδίδει την Έκθεση

Πληροφορίες για το Ανθρώπινο Δυναµικό 

Αγορές που εξυπηρετούνται  

Εφοδιαστική αλυσίδα του Οργανισµού

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 

Ήµερος Τόπος, Θέση Κορορέµι Ασπρόπυργος, ΤΚ 193 00 Ελλάδα

Παρουσίαση της Εταιρείας
Σελ. Έκθεσης: 6

Παρουσίαση της Εταιρείας
Σελ. Έκθεσης: 6

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι ανώνυµος βιοµηχανική εταιρεία, θυγατρική της Phillip Morris International (PMI)

Παρουσίαση της Εταιρείας
Σελ. Έκθεσης: 6

Με µια µατιά
Παρουσίαση της Εταιρείας
Το επιχειρηµατικό µας µοντέλο / Πώς δηµιουργούµε αξία
Σελ. Έκθεσης: 6, 10

3. Φροντίζουµε τους εργαζόµενους και συνεργάτες µας
Σελ. Έκθεσης: 41

2.5 Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Σελ. Έκθεσης: 36
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Στρατηγική και Ανάλυση

Σηµαντικές µεταβολές όσον αφορά στο µέγεθος, τη δοµή
ή την ιδιοκτησία και την εφοδιαστική αλυσίδα

102-10

Να καταγραφεί αν και πώς ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψιν του την αρχή
της προφύλαξης ή πως την προσεγγίζει

Στόχοι για το 2025
2.4 Επιχειρηµατική συνέχεια
4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων 
Σελ. Έκθεσης: 33, 52

Παρουσίαση της εταιρείας / Ρυθµιστικό και φορολογικό περιβάλλον
Συνεισφέρουµε στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
4.2 Διαχείριση νερού
Σελ. Έκθεσης: 57

Να καταγραφούν οι οικονοµικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές αρχές ή πρωτοβουλίες τρίτων,
τις οποίες συνυπογράφει ή προσυπογράφει ο Οργανισµός

Συµµετοχή σε συνδέσµους (π.χ. κλαδικούς) ή άλλους φορείς
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Σελ. Έκθεσης: 16

102-11

102-12

102-13

Δήλωση από το Ανώτερο Στέλεχος του Οργανισµού που είναι
αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων

Μήνυµα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο 
Σελ. Έκθεσης: 4

102-14

Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συµπεριφοράς του Οργανισµού,
όπως κώδικες συµπεριφοράς και κώδικες δεοντολογίας

Δοµή διακυβέρνησης του Οργανισµού

2.1  Διοίκηση και διακυβέρνηση 
2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
2.4 Επιχειρηµατική συνέχεια 
Σελ. Έκθεσης: 26, 29, 33

2.1 Διοίκηση και διακυβέρνηση
2.2 Επιχειρηµατική συνέχεια
Σελ. Έκθεσης: 26, 33

102-16

102-18
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Το 2020, δεν υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές όσον αφορά στο µέγεθος, τη δοµή
ή την ιδιοκτησία και την εφοδιαστική αλυσίδα.
Παρουσίαση της Εταιρείας
Σελ. Έκθεσης: 6

Ηθική και Ακεραιότητα

Διακυβέρνηση

Καινοτομία
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Διαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη

Κατάλογος των οµάδων ενδιαφεροµένων µερών που συµµετείχαν
σε διαβούλευση µε τον Οργανισµό

Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Σελ. Έκθεσης: 16

102-40

Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτεται από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Αναγνώριση και επιλογή των ενδιαφεροµένων µερών

3.2 Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές εργασίας
Σελ. Έκθεσης: 44

Ανάλυση ουσιαστικών θεµάτων
Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Σελ. Έκθεσης: 12, 16

102-41

102-42

73

Κωδικός GRI Αντιστοίχιση Πληροφοριών, Συµπληρωµατικές ΠαρατηρήσειςΠεριγραφή

Ηθική και Ακεραιότητα

Πρακτικές Απολογισµού

Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί που προέκυψαν από τη διαβούλευση
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Ανάλυση ουσιαστικών θεµάτων
Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Σελ. Έκθεσης: 12, 16

102-44

Οργανισµοί που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοϊκονοµικές καταστάσεις καθώς όλες οι
θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της τελικής 
ελέγχουσας οντότητας Philip Morris International INC.
Χρηµατοοϊκονοµικές Καταστάσεις - 5. Συµµετοχές σε θυγατρικές σελ. 27

102-45

Διαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου της Έκθεσης και των Οριοθετήσεων
των Θεµάτων 

Ανάλυση ουσιαστικών θεµάτων
Σελ. Έκθεσης: 12
Παράρτηµα πίνακας GRI

102-46

Ουσιαστικά Θέµατα Ανάλυση ουσιαστικών θεµάτων102-47

Αποτέλεσµα τυχόν αναδιατυπώσεων πληροφοριών που δόθηκαν σε προηγούµενες
Εκθέσεις και οι λόγοι για τις αναδιατυπώσεις αυτές

Τυχόν αναδιατυπώσεις (όπου υφίστανται) επεξηγούνται µε σχόλια εντός του κειµένου ή/και
µε υποσηµειώσεις.

102-48

Διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Σελ. Έκθεσης: 16

102-43

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες



Τυχόν σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε προηγούµενες Εκθέσεις102-49

Περίοδος Έκθεσης Σχετικά µε την Ενιαία Έκθεση
Σελ. Έκθεσης: 70

1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεµβρίου 2019Ηµεροµηνία του προγενέστερου Απολογισµού

Κύκλος Έκθεσης Ετήσιος

102-50

102-51

102-52

Σηµείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτηµάτων σχετικά µε την Έκθεση
ή µε το περιεχόµενό της

Μαρία Δηµοπούλου,
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιµότητας,
Maria.Dimopoulou@pmi.com
Σχετικά µε την Ενιαία Έκθεση
Σελ. Έκθεσης: 70

102-53

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους
Το θέµα εκτιµάται ότι έχει επίπτωση στους καταναλωτές καπνικών προϊόντων
αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία επηρεάζοντας τη Δηµόσια Υγεία.
1.2 Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση προϊόντων
Σελ. Έκθεσης: 23

1.2 Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση προϊόντων
Σελ. Έκθεσης: 23

103-1

Κριτήριο συµµόρφωσης που έχει επιλέξει ο Οργανισµός σε σχέση µε το Πρότυπο GRI Σχετικά µε την Ενιαία Έκθεση
Σελ. Έκθεσης: 70

102-54

Ευρετήριο Περιεχοµένων του GRI 102-55 Σχετικά µε την Ενιαία Έκθεση
Σελ. Έκθεσης: 70

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Περιστατικά µη συµµόρφωσης σχετικά µε τις επιπτώσεις των προϊόντων
και των υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια

103-2

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης103-3

416-2

Πολιτική και υφιστάµενη πρακτική του Οργανισµού αναφορικά µε την αναζήτηση 
εξωτερικής διασφάλισης περιεχοµένου για την Έκθεση

Η εταιρεία αναγνωρίζει την αξία και τα οφέλη της διαδικασίας διασφάλισης.
Παρά ταύτα, δεδοµένου ότι είναι η πρώτη Ενιαία Έκθεση που δηµοσιεύει, 
δεν θα προχωρήσει σε διασφάλιση. 

102-56 
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Καµία αλλαγή δεδοµένου ότι είναι η πρώτη ανάλυση ουσιαστικότητας της  εταιρείας και η
πρώτη Ενιαία Έκθεση  Βιώσιµης Ανάπτυξης που παρουσιάζονται τα ουσιαστικά ζητήµατα. 

Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση των προϊόντων

GRI 102 Γενικές Τυποποιηµένες Δηµοσιοποιήσεις

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
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Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους Το θέµα έχει επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας και στην αγορά που
δραστηριοποιείται, ενώ εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει πρωτίστως τους
καταναλωτές και το δίκτυο διανοµής της εταιρείας.
Εισαγωγή - Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Σελ. Έκθεσης: 16
1.3 Εναλλακτικά προϊόντα καπνού    
Σελ. Έκθεσης: 24

103-1

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της103-2

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης103-3
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Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

103-1

103-2

103-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

103-1

103-2

103-3

Το θέµα έχει επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας και στην αγορά που
δραστηριοποιείται, ενώ εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει πρωτίστως τους 
καταναλωτές, τους φορείς  Δηµόσιας Υγείας και τους εργαζόµενους. 
1.1 Έρευνα και ανάπτυξη
Σελ. Έκθεσης: 20

Το θέµα έχει επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας και στην ευρύτερη
αγορά που δραστηριοποιείται ενώ εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει πρωτίστως
τους καταναλωτές, τις τοπικές κοινωνίες και τους προµηθευτές της.
2.2 Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια
Σελ. Έκθεσης: 27

Το θέµα έχει επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας και στην ευρύτερη επιχειρηµατική
κοινότητα που δραστηριοποιείται, ενώ εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει πρωτίστως τους
εργαζόµενους, τη Philip Morris International και τους Φορείς Δηµόσιας Υγείας και τις
Δηµόσιες Αρχές.
2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
Σελ. Έκθεσης: 29

2.2 Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια
Σελ. Έκθεσης: 27

Πρόσβαση σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

103-1

103-2

103-3

Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και διανέµεται Επιχειρηµατική δεοντολογία201-1

Έρευνα και ανάπτυξη

Οικονοµική επίδοση και διαφάνεια

Επιχειρηµατική δεοντολογία

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
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Ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς 2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
Σελ. Έκθεσης: 29

2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
Σελ. Έκθεσης: 29

2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
Σελ. Έκθεσης: 29

205-2

Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς και σχετικές ενέργειες205-3

Νοµικές ενέργειες για λειτουργία αντίθετη µε τους κανόνες του ελεύθερου
ανταγωνισµού και µονοπωλιακές πρακτικές

206-1
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Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

103-1

103-2

103-3

Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης πριν από λειτουργικές αλλαγές402-1 

Το θέµα έχει επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας και στην ευρύτερη επιχειρηµατική
κοινότητα και στην αγορά που δραστηριοποιείται, ενώ εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει
πρωτίστως τους εργαζόµενους και τους προµηθευτές.
3.2 Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές εργασίας
Σελ. Έκθεσης: 44

3.2 Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές εργασίας
Σελ. Έκθεσης: 44

Το θέµα έχει επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας και στην ευρύτερη αγορά που
δραστηριοποιείται ενώ εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει πρωτίστως τις τοπικές κοινωνίες
και τις Δηµόσιες Αρχές.
4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων
Σελ. Έκθεσης: 52

Επιχειρηµατική δεοντολογία

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

103-1

4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων
Σελ. Έκθεσης: 52

Δηµιουργία αποβλήτων και σηµαντικές επιπτώσεις που
σχετίζονται µε τα απόβλητα

306-1

4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων
Σελ. Έκθεσης: 52

Διαχείριση σηµαντικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε τα απόβλητα306-2

4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων
Σελ. Έκθεσης: 52

Δηµιουργία αποβλήτων306-3

103-2

103-3

Ανθρώπινα δικαιώµατα και δίκαιες πρακτικές εργασίας

Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
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Εκτροπή αποβλήτων από τη διάθεση / απόρριψη 4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων
Σελ. Έκθεσης: 52

4.1 Διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων
Σελ. Έκθεσης: 52

306-4

Απόβλητα που κατευθύνονται προς διάθεση / απόρριψη306-5
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Πολιτικές χορηγίες415-1

Αναλογία τυπικού πρώτου µισθού εργαζοµένων προς τον κατώτατο µισθό202-1 

Το 2020 δεν δόθηκαν χρηµατικές ή σε είδος δωρεές σε πολιτικά κόµµατα.
2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
Σελ. Έκθεσης: 29

3.1 Οι εργαζόµενοί µας
Σελ. Έκθεσης: 42

Νέοι εργαζόµενοι και κινητικότητα εργαζοµένων401-1 3.1 Οι εργαζόµενοί µας
Σελ. Έκθεσης: 42

3.1 Οι εργαζόµενοί µας
Σελ. Έκθεσης: 42

Απόβλητα και απορρίµµατα προϊόντων

Δηµόσια πολιτική

Πολυµορφία φορέων διακυβέρνησης και εργαζοµένων405-1

3.3 Προσέλκυση και ανάπτυξη εργαζοµένων
Σελ. Έκθεσης: 47

Μέσος ετήσιος αριθµός ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο404-1

3.4 Υγεία και ασφάλεια εργαζοµένων
Σελ. Έκθεσης: 48

Εργατικά ατυχήµατα403-9

Ειδικές Θεµατικές Δηµοσιοποιήσεις – Λοιπά Θέµατα

Οι εργαζόµενοί µας

Προσέλκυση και ανάπτυξη εργαζοµένων

Υγεία και ασφάλεια εργαζοµένων

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
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Αλληλεπιδράσεις µε το νερό ως διαµοιραζόµενος πόρος 2.3 Επιχειρηµατική δεοντολογία
Σελ. Έκθεσης: 29

4.2 Διαχείριση νερού 
Σελ. Έκθεσης: 57

4.2 Διαχείριση νερού 
Σελ. Έκθεσης: 57

303-1

Διαχείριση επιδράσεων απόρριψης νερού303-2

Άντληση Νερού303-3

4.2 Διαχείριση νερού 
Σελ. Έκθεσης: 57

Απόρριψη Νερού303-4

4.2 Διαχείριση νερού 
Σελ. Έκθεσης: 57

Κατανάλωση Νερού303-5

4.3 Κλιµατική αλλαγή / Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και µείωση εκποµπών αέριων ρύπων
Σελ. Έκθεσης: 63

Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισµού302-1

4.3 Κλιµατική αλλαγή / Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και µείωση εκποµπών αέριων ρύπων
Σελ. Έκθεσης: 63

Άµεσες εκποµπές αέριων του θερµοκηπίου305-1

4.3 Κλιµατική αλλαγή / Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και µείωση εκποµπών αέριων ρύπων 
Σελ. Έκθεσης: 63

Έµµεσες εκποµπές αέριων του θερµοκηπίου305-2
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Διαχείριση νερού

Κλιµατική αλλαγή / Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και µείωση εκποµπών αέριων ρύπων

Καινοτομία
προϊόντων

Το 2020 με μια ματιά Υποδειγματική
Λειτουργία

Περιβάλλον Κοινωνία ΠαράρτημαΕργαζόμενοι
& Συνεργάτες
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