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Εθνικός Στόχος εταιρείας
για 1.500.000 λιγότερους
καπνιστές μέχρι το 2025

Ο Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων

(FDA) των Η.Π.Α., ενέκρινε το IQOS στις

ΗΠΑ, ως προϊόν «διαφοροποιηµένου

κινδύνου, κατάλληλο για την προαγωγή

της δηµόσιας υγείας» 

310.000
καπνιστές υιοθέτησαν
το IQOS

24
αποκλειστικά
καταστήματα IQOS

21.000
σημεία πώλησης

Κύκλος εργασιών 2020

Συνεισφορά στα κρατικά ταμεία:

€1.300.000.000

€1.000.000.000

1,7% των εσόδων
του τακτικού 
προϋπολογισμού

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

> €5.500.000
σε ενέργειες καταπολέμησης
του παράνομου εμπορίου
και ευαισθητοποίησης
των πολιτών

Εργαζόμαστε για ένα περιβάλλον εργασίας
απαλλαγμένο από ατυχήματα (Mission Zero).

823 εργαζόμενοι

83% νέες προσλήψεις 30 – 50 ετών

24% γυναίκες εργαζόµενες

~9.000 ώρες εκπαιδεύσεων

88% των εργαζοµένων της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ  καλύπτονταν από την
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση 

€142.715
για την εκπαίδευση των εργαζοµένων

Πιστοποίηση «Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών»
από τον διεθνή οργανισµό Equal Salary
Foundation. 5 ηµέρες άδειας µετ’ αποδοχών για κάθε

εργαζόµενο, για αντίστοιχο χρόνο που έχει
προσφέρει σε εθελοντικές δράσεις της
επιλογής του, εκτός εργασιακού χρόνου

Πρόγραµµα «Συνεχίζουµε Μαζί».
Στήριξη 21.000 επιχειρήσεων
της Μικρής Λιανικής.
Παροχή ρευστότητας €10.000.000

Πιστοποίηση των καταστηµάτων IQOS
ως «CoVid-Shield»
από τον ανεξάρτητο
διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης 
TÜV  Austria

Αύξηση γονικής άδειας και για τους δύο γονείς

Πιστοποίηση ίσης αµοιβής (Equal Salary
Certification) που εξασφαλίζει ίσες αµοιβές
µεταξύ ανδρών και γυναικών και ίδιες
ευκαιρίες ανέλιξης

Υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας»,
µία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βράβευση ως «Κορυφαίος Εργοδότης»
στην Ελλάδα από τον διεθνώς
αναγνωρισµένο οργανισµό Top Employer
Institute

1ος Ενιαίος Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2020
Σημαντικά Στοιχεία

1 2 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο 
κατά ISO 14001 στη μονάδα του Ασπρόπυργου 

4 Υπουργεία

5 Τοπικοί δήμοι

7 ΜΚΟ

15.000 καταστήματα λιανικής

Υπάλληλοι ΠΠΥ

Δήμοι

Δικαιουχοι:

51 αναπνευστήρες

800.000  μάσκες

1.500.000 γάντια

€1.200.000
επενδύσεις στην
τοπική κοινωνία
στην Ελλάδα

124.968 m3 
κατανάλωση νερού

64% 
ανακύκλωση και
κομποστοποίηση

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
«Συμμαχία για το Νερό»
(Alliance for Water Stewardship-AWS)

Ορθή
διακυβέρνηση
υδάτινων
πόρων

Προστασία
σηµαντικών
περιοχών
που
σχετίζονται
µε το νερό

Βιώσιµο
υδατικό
ισοζύγιο

Πρόσβαση
σε πόσιµο 
νερό,
αποχέτευση
και υγιεινή

Καλή
ποιότητα
νερού

61.415 ΜWh
κατανάλωση ενέργειας

100% 
της ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ

14001:2015

Συνεισφορά στην Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)
ίση µε την αξία 96 απορριµµατοφόρων
ανακύκλωσης. 

Κανένα απόβλητο δεν κατέληξε
σε χωµατερή

Δωρεές ιατρικού
εξοπλισμού:
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