
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Η Παπαστράτος για δεύτερη συνεχή χρονιά «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα 

από το Top Employer Institute 
 
 
Ασπρόπυργος, 16 Φεβρουαρίου 2016  – Για δεύτερη συνεχή χρονιά απονεμήθηκε στην Παπαστράτος ο τίτλος 

«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από το Top Employer Institute. Η αναγνώριση αυτή έρχεται να προστεθεί 

στις συνεχόμενες διακρίσεις της εταιρίας ως Great Place to Work τα τελευταία χρόνια (2012, 2013 και 2014) 

αλλά και στα πρόσφατα χρυσά βραβεία που απέσπασε στο διαγωνισμό Ανθρώπινου Δυναμικού HR Awards 

2015. Παράλληλα, η Philip Morris International, μητρική εταιρία της Παπαστράτος, αναγνωρίστηκε ως 

«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ευρώπη. 

Όπως αναφέρει το Top Employer Institute, «η έρευνά μας έδειξε ότι η Παπαστράτος διασφαλίζει εξαιρετικές 

εργασιακές συνθήκες, προωθεί και αναπτύσσει τα ταλέντα σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και κατέχει 

ηγετική θέση όσον αφορά το περιβάλλον Ανθρώπινων Πόρων, καταβάλλοντας διαρκείς και συνειδητές 

προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των εργασιακών πρακτικών και την ανάπτυξη των εργαζομένων της.»  

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» που μας απένειμε για δεύτερη 

συνεχή χρονιά ο διεθνούς κύρους οργανισμός Top Employer Institute. Είναι μια διάκριση που αναγνωρίζει και 

επιβραβεύει το εργασιακό μας περιβάλλον. Στην Παπαστράτος, με 85 χρόνια ενεργούς δραστηριότητας, 

νοιαζόμαστε και εμπνέουμε τους εργαζομένους μας και όλοι μαζί χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για την 

εταιρία μας και για τον καθένα από εμάς. Παρά την οικονομική κρίση, συνεχίζουμε να προσφέρουμε 

ανταγωνιστικές αποδοχές, να εστιάζουμε στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, να αναγνωρίζουμε και να 

ανταμείβουμε την αριστεία, να προσφέρουμε ευκαιρίες για διεθνή σταδιοδρομία και να καταβάλλουμε κάθε 

προσπάθεια ώστε να έχουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης. 

 
 
______________________________________________________________________ 

Λίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, 85 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. 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   

   Χρίστος Σμπώκος, Account Director CIVITAS, τηλ. 219 999 1933, c.sbokos@civitas.gr  
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