










































SPONSORS



H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris InternaDonal (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγηK και εμπορία προϊόντων χωρίς καύση και 
τσιγάρων στην Ελλάδα εδωK και εννέα δεκαετίες. Η εταιρική πορεία της Παπαστράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της βιομηχανίας, την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλαK και την προσφοραK στην κοινωνία. Το 2017, η εταιρεία γύρισε σελίδα στην ιστορία της και, με μια σημαντική
επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιοK της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνουK 
για το IQOS, το πρώτο καινοτόμο προϊόν της PMI δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο. Τον Ιούλιο του 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου, κατάλληλο για την προαγωγηK της δημόσιας υγείας. Μέχρι

τον Σεπτέμβριο του 2022, περίπου 13,5 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο, εξαιρώντας τη Ρωσία και την Ουκρανία, και περισσότεροι αποK 400.000 
στην Ελλάδα είχαν επιλέξει τη νέα αυτή τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε 70 χώρες. Τον Ιούνιο του 2021, στην επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας της 
Παπαστράτος, η εταιρεία ανακοίνωσε τη στρατηγικηK της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε και νέα μεγάλη

επένδυση στο εργοστάσιοK της στον Ασπρόπυργο, η οποία μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρωK. Η Παπαστράτος επενδύοντας στην επιστήμη και 
τις νέες τεχνολογίες δημιουργεί αξία, τόσο για την εταιρεία, τους ανθρώπους της όσο και για το περιβάλλον και την κοινωνία. Το εκτεταμένο πρόγραμμα
Κοινωνικής Ευθύνης, οι επανειλημμένες βραβεύσεις ως Best Work Place και Top Employer και η πιστοποίησηK της ως η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με 

Equal Salary και ως η πρώτη “Smoke-Free” εταιρεία στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο της 
επιχειρηματικής δράσης της Παπαστράτος. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας μπορείτε να δείτε στο www.papastratosmazi.gr



Moussas & Partners is a multidisciplinary law practice that assists its clients on a broad spectrum of legal subjects and 
consistently delivers responsive and appropriate solutions. Our highly-qualified team advises on a broad range of legal 
matters including: Corporate & M&A/Commercial, Compliance, Regulatory (including Licenses and Permits), Public 
Procurement, Projects & Energy, Litigation & Arbitration, Finance & Capital Markets, Competition, Data Protection, Land & 
Real Estate. Our regular clients include international and domestic corporations, listed and non-list- ed, that we advise on all
aspects of their activities and business affairs. We seek to deliver quality legal services pursuant to our clients’ goals that are 
tailored to their context and economic environment. Our team has extensive expertise in managing cutting-edge and 
complex transactions and in operating in contractual and contentious fields whenever an in-depth knowledge of both Greek 
and foreign legal systems is required.

https://moussaspartners.gr/


