
Ελληνικά καπνά: Παράδοση και Περηφάνεια,
που ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο



των συνολικών 
εξαγωγών (εξαιρ. 

πετρελαιοειδών)
3%9% των αγροτικών 

εξαγωγών

αξία των εξαγωγών
καπνών & τσιγάρων 
(2015)

>500 
εκ. €

60.000 
οικογένειες

αγροτών & εργατών στην καπνοπαραγωγή, 

εργαζομένων στη μεταποίηση & την καπνοβιομηχανία,
λιανεμπόρων καπνικών

3,1 
δισ. €

από ΕΦΚ και ΦΠΑ 
το 2015

των εσόδων του 
τακτικού 
προϋπολογισμού 

7%

Ο κλάδος του καπνού στην Ελλάδα:
Εξωστρέφεια, απασχόληση & συνεισφορά στα δημόσια έσοδα

Στοιχεία από δημοσιεύματα Τύπου



Φροντίδα και μεράκι

Από γενιά σε γενιά

Τα καλύτερα ανατολικά καπνά παγκοσμίως

Τα πιο ακριβά παγκοσμίως

Στα χαρμάνια των ακριβών τσιγάρων



Στο εμπόριο των καπνών από 
το 1906

Στην Παπαστράτος ξέρουμε καλά τα καπνά



Στην παραγωγή τσιγάρων από 
το 1931



Από το 2003 και με τη στήριξη 
της Philip Morris International



Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και PMI για την 
απορρόφηση ποσοτήτων καπνών ανατολικού τύπου. Η συνολική αξία 
των αγορών ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ. Η Συμφωνία ανανεώθηκε για 
άλλα τρία χρόνια 2016-2018

2013-15

Μετατροπή των αποθηκών της Παπαστράτος στο Αγρίνιο σε 
πανευρωπαϊκό κέντρο αποθήκευσης και εξαγωγών της PMI για τα 
καπνά ανατολικού τύπου

2013

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: επενδύει στα ελληνικά καπνά



τετραγωνικά 
μέτρα58.000

τόνοι καπνών 
προς εξαγωγή 
(2015)

7.600
τόνοι 
ανατολικών 
καπνών ετησίως

15.000

Αποθήκες Αγρινίου: πανευρωπαϊκό logistics hub της ΡΜΙ



>30 χώρες
της ελληνικής παραγωγής 
ανατολικών καπνών>50%

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: διαφημίζει τα ελληνικά καπνά
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: στηρίζει τον Έλληνα καπνοκαλλιεργητή

Ξήρανση

Συγκομιδή

Ομοιογένεια του Χωραφιού

Ασφάλεια εργασίας

Αγορές καπνών

Εκπαίδευση



Ομοιογένεια του Χωραφιού

Ανάπτυξη νέων ποικιλιών Μπασμά

Ανάπτυξη κατάλληλων φυτωρίων



Συγκομιδή

Εκμηχάνιση συγκομιδής

Πρότυπες μηχανές



Ξήρανση

Καινοτόμο σύστημα ξήρανσης

Μειώνει τον χρόνο

Αυξάνει την αποδοτικότητα



Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Εξοπλισμός για την προσωπική 
ασφάλεια

Ασφαλής απόρριψη συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Γραμμή υποστήριξης



Εκπαίδευση

10.000 καπνοκαλλιεργητές

εκπαιδεύτηκαν σε θέματα 
ασφάλειας, ορθών πρακτικών 
και αντιμετώπισης ασθενειών

400 καπνοκαλλιεργητές 

εκπαιδεύτηκαν στη «Γεωργία 
Ακριβείας» από το 2014 έως 
σήμερα



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΑΖΙ ταξιδεύουμε τα ελληνικά ανατολικά καπνά στον κόσμο




