
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Top Employer Institute:  «Κορυφαίος εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος 

«Κορυφαίος εργοδότης» στην Ευρώπη και τον κόσμο η Philip Morris International 

 
Ασπρόπυργος, 1η Μαρτίου 2017 

 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Παπαστράτος και η Philip Morris International διακρίθηκαν ανάμεσα στις μεγαλύτερες 

εταιρίες στην Ελλάδα και τον κόσμο σχετικά με το εργασιακό τους περιβάλλον.  
 

Ο  διεθνούς  κύρους  οργανισμός  Top  Employer  Institute  απένειμε  στην  Παπαστράτος  τον  τίτλο  του  «Κορυφαίου 

Εργοδότη»  στην  Ελλάδα,  ενώ  η  μητρική  της  εταιρία,  Philip Morris  International,  αναγνωρίστηκε  ως  «Κορυφαίος 

Εργοδότης» στην Ευρώπη και τον κόσμο για το 2017.  
 

Πρόκειται  για  την  τρίτη  διαδοχική  χρονιά  που  η  Παπαστράτος  επιβραβεύεται  από  τον  διεθνή  οργανισμό  για  την 

πάγια δέσμευσή της στη διασφάλιση εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 

αναγνώριση  έρχεται  να  προστεθεί  σε  μια  σειρά  σημαντικών  διακρίσεων  της  Παπαστράτος  αναφορικά  με  τις 

εργασιακές πρακτικές που ακολουθεί. Μόνο από το 2012 έχει διακριθεί τρεις φορές ως «Great Place to Work», ενώ 

την  τελευταία  διετία  απέσπασε  τρία  χρυσά  και  δύο  αργυρά  βραβεία  καθώς  και  μία  διάκριση  σε  διαγωνισμούς 

ανθρώπινου δυναμικού. 
 

Στο  πλαίσιο  της  ανεξάρτητης  έρευνας  που  διεξάγει  κάθε  χρόνο  το  Top  Employer  Institute,  η  Philip  Morris 

International απέσπασε για πρώτη φορά τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» στον κόσμο και για δεύτερη χρονιά 

τον ίδιο τίτλο στην Ευρώπη.    
 

«Η  έρευνά  μας  έδειξε  ότι  η  Παπαστράτος,  θυγατρική  της  Philip  Morris  International,    διασφαλίζει  εξαιρετικές 

συνθήκες εργασίας, καλλιεργεί και αναπτύσσει το ταλέντο των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, ενώ 

κατέχει  ηγετική  θέση  στο  περιβάλλον  των  Ανθρωπίνων  Πόρων,  καταβάλλοντας  διαρκείς  προσπάθειες  για  τη 

βελτιστοποίηση  των  εργασιακών  πρακτικών  και  την  ανάπτυξη  των  εργαζομένων  της»,  αναφέρει  το  Top  Employer 

Institute, σχετικά με τη νέα διάκριση της Παπαστράτος.  
 

Ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  Παπαστράτος,  Χρήστος  Χαρπαντίδης,  εκφράζοντας  την  ιδιαίτερη 

ικανοποίησή για τις νέες διακρίσεις της Παπαστράτος και της PMI, δήλωσε:  

«O τίτλος του Κορυφαίου Εργοδότη στην Ελλάδα από το παγκοσμίου φήμης Top Employer  Institute και μάλιστα για 

τρίτη  διαδοχική  χρονιά,  αποτελεί  μια  διάκριση  που  μας  τιμά  ιδιαίτερα.  Ειδικά  φέτος,  που  η  διάκριση  αυτή 

συνδυάζεται  με  τον  τίτλο  του  «Κορυφαίου  Εργοδότη»  στον  κόσμο,  μια  εξαιρετικά  σημαντική  αναγνώριση  που 

λαμβάνει φέτος για πρώτη φορά η Philip Morris International, η χαρά και η περηφάνεια μας ξεπερνούν τα σύνορα της 

χώρας. Ωστόσο, για όλους εμάς στην Παπαστράτος κάθε είδους αναγνώριση, σε τομείς μάλιστα που αφορούν άμεσα 

στο πολυτιμότερο κεφάλαιο αυτής της εταιρίας, τους εργαζομένους μας, δεν δημιουργεί μόνο ικανοποίηση, αλλά και 

ευθύνη.  Ευθύνη  να  συνεχίσουμε  να  διασφαλίζουμε  ένα  άριστο  εργασιακό  περιβάλλον  με  αποδοχές  που  είναι 

ανταγωνιστικές, να δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενό μας να αναπτύσσει το ταλέντο και τις δεξιότητές του, να 

ανοίγουμε προοπτικές για διεθνή καριέρα. Πιστοί σε αυτή τη δέσμευση, εδώ και 85 χρόνια στην Παπαστράτος δίνουμε 

καθημερινά έναν αγώνα προκειμένου να μην ακολουθούμε, αλλά να διαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Αυτό σημαίνει για 

εμάς  “να  αφήνεις  πίσω  σου Μέλλον”.  Να  μην  επαναπαύεσαι  ποτέ,  αλλά  να  έχεις  πάντα  το  βλέμμα  στραμμένο  στο 

Αύριο. Αυτό σημαίνει να αφήνεις πίσω σου Μέλλον, για όλους». 

 
______________________________________________________________________ 

Λίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ 



Η  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ  ΑΒΕΣ,  86  χρόνια  μετά  την  ίδρυσή  της,  είναι  η  μεγαλύτερη  εταιρία  παραγωγής  προϊόντων  καπνού  στην  Ελλάδα.  Το  χαρτοφυλάκιό  της 

περιλαμβάνει το κορυφαίο παγκοσμίως σήμα Marlboro, το Philip Morris, το L&M, τον ιστορικό ΑΣΣΟ, αλλά και το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου 

κινδύνου σε σχέση με  τα  συμβατικά  τσιγάρα,  το  IQOS.  Εξάγει  προϊόντα  σε περισσότερες από  30  χώρες  και  κατέχει  περίπου  το 40%  της  ελληνικής  αγοράς. Η 

μητρική  εταιρία  Philip Morris  International  απορροφά  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ελληνικής  παραγωγής  ανατολικών  καπνών. Με  νέα  έδρα  από  το  2009  στον 

Ασπρόπυργο όπου στεγάζονται οι κεντρικές παραγωγικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, κέντρο αποθήκευσης στο Αγρίνιο και περιφερειακά γραφεία πωλήσεων 

στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, η εταιρεία απασχολεί συνολικά άμεσα και έμμεσα 800 εργαζόμενους. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας 

σύγχρονης διεθνούς επιχείρησης με την ελληνική ταυτότητα μιας ιστορικής εταιρίας με μακρά διαδρομή στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pmi.com   

Για επικοινωνία με την εταιρία:    

Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας Παπαστράτος, τηλ. 210 4193584, Christina.Akouri@pmi.com   

Άκης Κελέσης, αία relate, τηλ. 210 7418935, kelesis@aea.gr  


