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Βραβεία & δΒραβεία & δΒραβεία & δΒραβεία & διακρίσεις για την Παπαστράτος στα ιακρίσεις για την Παπαστράτος στα ιακρίσεις για την Παπαστράτος στα ιακρίσεις για την Παπαστράτος στα BRAVOBRAVOBRAVOBRAVO    SUSTAINABILITYSUSTAINABILITYSUSTAINABILITYSUSTAINABILITY    AWARDSAWARDSAWARDSAWARDS    2017201720172017    

    

• ΗΗΗΗ    Παπαστράτος απέσπασε δύο βραβεία και δύοΠαπαστράτος απέσπασε δύο βραβεία και δύοΠαπαστράτος απέσπασε δύο βραβεία και δύοΠαπαστράτος απέσπασε δύο βραβεία και δύο    τιμητικέςτιμητικέςτιμητικέςτιμητικές    διακρίσεις σχετικά με διακρίσεις σχετικά με διακρίσεις σχετικά με διακρίσεις σχετικά με πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες και 

πρακτικές πρακτικές πρακτικές πρακτικές Βιώσιμης ΑνάπτυξηΒιώσιμης ΑνάπτυξηΒιώσιμης ΑνάπτυξηΒιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότηταςς, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότηταςς, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότηταςς, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας    και Κοινωνικής Υπευθυνότηταςκαι Κοινωνικής Υπευθυνότηταςκαι Κοινωνικής Υπευθυνότηταςκαι Κοινωνικής Υπευθυνότητας        

• Βραβεύθηκαν τα προγράμματα εκπαίδευσης καπνοκαλλιεργητών και η κινητή μονάδα ατομικής Βραβεύθηκαν τα προγράμματα εκπαίδευσης καπνοκαλλιεργητών και η κινητή μονάδα ατομικής Βραβεύθηκαν τα προγράμματα εκπαίδευσης καπνοκαλλιεργητών και η κινητή μονάδα ατομικής Βραβεύθηκαν τα προγράμματα εκπαίδευσης καπνοκαλλιεργητών και η κινητή μονάδα ατομικής 

υγιεινής για αστέγους «Φροντίδα εν Κινήσει»υγιεινής για αστέγους «Φροντίδα εν Κινήσει»υγιεινής για αστέγους «Φροντίδα εν Κινήσει»υγιεινής για αστέγους «Φροντίδα εν Κινήσει»    

• Διακρίσεις έλαβαν η Διακρίσεις έλαβαν η Διακρίσεις έλαβαν η Διακρίσεις έλαβαν η πρωτοβουλία πρωτοβουλία πρωτοβουλία πρωτοβουλία για την για την για την για την κκκκαταπολέμηση αταπολέμηση αταπολέμηση αταπολέμηση του του του του παράνομου εμπορίου προϊόντων παράνομου εμπορίου προϊόντων παράνομου εμπορίου προϊόντων παράνομου εμπορίου προϊόντων 

καπνού και η δράση «Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές καπνού και η δράση «Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές καπνού και η δράση «Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές καπνού και η δράση «Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές 

Εκμεταλλεύσεις» Εκμεταλλεύσεις» Εκμεταλλεύσεις» Εκμεταλλεύσεις»     

Ασπρόπυργος, 01 Ιουνίου 2017 

 

Η Παπαστράτος συμμετείχε για πρώτη φορά στα φετινά BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS, αποσπώντας βραβεία και 

τιμητικές διακρίσεις για τις πρωτοβουλίες της εταιρείας στο πλαίσιο των ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας.   

 

Πιο συγκεκριμένα, η Παπαστράτος βραβεύθηκε στις κατηγορίες «Bravo Environment» για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για καπνοπαραγωγούς στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας» και «Bravo in Action» για το 

«Φροντίδα εν κινήσει», το πρώτο λεωφορείο - κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής στην Ευρώπη για τους ανθρώπους 

που ζουν στο δρόμο.  

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας» αποτελούν το πρώτο ειδικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα -αποκλειστικά για καπνοπαραγωγούς- που οργανώθηκε στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

θεωρητικά αλλά και πρακτικά μαθήματα στο χωράφι και σε εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 56 ωρών. Οι 

εκπαιδεύσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος ενίσχυσης της καπνοκαλλιέργειας που υλοποιεί η εταιρία και στο 

οποίο περιλαμβάνεται, επίσης, και η δέσμευσή της για αγορά άνω του 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών 

καπνών. 

 

Η Δράση «Φροντίδα εν κινήσει» είναι η 1η στην Ευρώπη και 3η σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργία κινητής μονάδας 

ατομικής υγιεινής για αστέγους (Mobile Day Center). Η λειτουργία της κινητής μονάδας υλοποιείται από την MKO 

PRAKSIS, και προς το παρόν κινείται σε επιλεγμένα σημεία στην Αθήνα με τη χορηγία της Παπαστράτος, την 

υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΟΑΣΑ για να προσφέρει στιγμές 

φροντίδας στους άστεγους συνανθρώπους μας. 

 

Παράλληλα, η Παπαστράτος απέσπασε δύο τιμητικές διακρίσεις για την πρωτοβουλία της «Καταπολέμηση του 

παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού» στην κατηγορία «Bravo Governance», καθώς και για τη δράση 

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» στην κατηγορία «Bravo 

Market».   

 

Κατά την παραλαβή των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων, η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτοςη Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτοςη Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτοςη Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτος, 

κκκκυρίυρίυρίυρία Χριστίνα Ακουρήα Χριστίνα Ακουρήα Χριστίνα Ακουρήα Χριστίνα Ακουρή, δήλωσε: 

“Τα βραβεία και οι διακρίσεις που παραλάβαμε σήμερα αποτελούν για εμάς ακόμη μια επιβεβαίωση ότι συνεχίζουμε 

να ακολουθούμε τη σωστή πορεία. Πρόκειται για την πορεία μιας εταιρείας που εδώ και 86 χρόνια διατηρεί τη 



βιωσιμότητα στο κέντρο της φιλοσοφίας της. Στην Παπαστράτος το περιγράφουμε με τη λιτή φράση «Αφήνουμε πίσω 

μας Μέλλον». Αυτή είναι και η βασική μας επιδίωξη, να αφήνουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζομένους μας, 

για τους καπνοπαραγωγούς, για την οικονομία και κυρίως για την κοινωνία”. 

   

Τα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017 διοργάνωσε για 7η συνεχή χρονιά το QualityNet Foundation, 

συγκεντρώνοντας 278 υποψηφιότητες σχετικά με πρωτοβουλίες που ανέλαβαν επιχειρήσεις, καθώς και φορείς από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. 

 
______________________________________________________________________ 

Λίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣΛίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣΛίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣΛίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ    

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, 86 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 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 εταιρεία 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 εταιρείας με μακρά διαδρομή στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pmi.com   

Για επικοινωνία με την εταιρεία:   

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

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


