
H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris international 

(PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και 

smoke-free προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. Το 

2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της και πήρε πρωταγωνιστική θέση 

στον ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών προϊόντων και 

την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI για έναν κόσμο 

απαλλαγμένο από το τσιγάρο προς όφελος των ενήλικων καπνιστών που 

έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να καπνίζουν και της κοινωνίας 

γενικότερα. 

Με μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος 

μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα 

αποκλειστικής 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. Toν Απρίλιο του 2019, o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων 

και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ και 

έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας, 

ενώ τον Ιούλιο του 2020 ο FDA αδειοδοτεί το IQOS ως προϊόν 

διαφοροποιημένου κινδύνου.  

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, περίπου 11,2 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο 

τον κόσμο και περισσότεροι από 230.000 στην Ελλάδα έχουν 

σταματήσει το κάπνισμα και έχουν επιλέξει τη νέα τεχνολογία η οποία 

είναι διαθέσιμη σε 57 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο 

www.pmi.com. 

Η Παπαστράτος με συνέπεια υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα 

εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την 

ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έχει βραβευτεί 

επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer για το δυναμικό 

εργασιακό της περιβάλλον, ενώ αποτελεί και την πρώτη ελληνική 

εταιρεία με την πιστοποίηση Equal Salary. 

Η Παπαστράτος έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην 

Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό 

Fortune για το 2020, ενώ αποτελεί και την πρώτη πιστοποιημένη 

“Smoke-Free” εταιρεία στην Ελλάδα από την TÜV Austria Hellas.  
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