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Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Λιανοπωλητών Καπνού (CEDT) συνασπίζει τις εθνικές ενώσεις λιανοπωλητών 
καπνού στην Ευρώπη. 
Κύριος στόχος της είναι να προωθήσει τα συμφέροντα σχεδόν 130.000 μικρών επαγγελματικών οικογενειακών 
επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τα κράτη μέλη και τους πολίτες της ΕΕ και να κάνει τη φωνή τους να ακουστεί 
διατηρώντας μόνιμο διάλογο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωβουλευτές και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στα δίκτυά τους για να εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα στις επιχειρη-
ματικές τους δραστηριότητες. 
Η CEDT υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την προστασία του ευρωπαϊκού δικτύου καπνοπωλών 
από το λαθρεμπόριο και τα φαινόμενα παραποίησης/απομίμησης, το οποίο αναγνωρίζει το ρόλο του στην 
υπεράσπιση της νομιμότητας που λειτουργεί σε ένα σύστημα πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλων 
ευαίσθητων προϊόντων που ρυθμίζεται από τα κράτη μέσω δικτύων που κατέχουν άδειες ή παραχωρήσεις. 
Η CEDT στοχεύει επίσης να είναι κοντά στους καπνοπώλες και να κάνει γνωστό το επάγγελμά τους και την 
εξέλιξή του, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία. 

CEDT Εκτελεστική Επιτροπή  
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα μέλη που εκλέ-
γονται ως εθνικοί ή περιφερειακοί πρόεδροι των λιανοπωλητών κα-
πνού στις αντίστοιχες χώρες τους και προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Συνομοσπονδίας. Συ-
ντονίζει τις δραστηριότητες και τις επιτροπές εργασίας και αποφα-
σίζει για τις κύριες στρατηγικές επικοινωνίας της CEDT. 
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Γενική Συνέλευση της CEDT στις εγκαταστάσεις των Βρυξελλών με όλα τα μέλη από την Ιταλία,  
τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και το Βέλγιο.

ä Ιταλία           FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI                   www.tabaccai.it 

ä Γαλλία          CONFEDERATION DES BURALISTES                   www.buralistes.fr 

ä Ισπανία         UNION ESTANQUEROS                                             www.union-estanqueros.com 

ä Αυστρία       WKO - TABAKTRAFIKANTEN                                   www.wko.at 

ä Ουγγαρία     ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ              www.mdksz.hu 

ä Ελλάδα         ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                www.peripteranews.gr 
                         ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

ä Βέλγιο          ASSOCIATION DES LIBRAIRES-PRESSE              www.prodipresse.be 
                         FRANCOPHONES                                                         

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Ευρωπαίων καπνοπωλών της CEDT, επικοινωνήστε στη διεύ-
θυνση email info@cedt.eu 

Για συγκεκριμένα αιτήματα από τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, επικοινωνήστε στη διεύθυνση email 
webcommunication@cedt.eu

Μέλη της CEDT

Πρόεδρος Xavier Deville   
ΒΕΛΓΙΟ

Πρόεδρος Antal Lengyel  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Πρόεδρος Θεόδωρος Μάλλιος 
ΕΛΛΑΔΑ 
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ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές καπνού αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο δίκτυο μικρών τοπικών καταστημάτων 
που ειδικεύονται στην πώληση ευαίσθητων προϊόντων (καπνός, άτμισμα, τυχερά παιχνίδια, CBD και άλλα) 
και τοπικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εγγυώνται στους πολίτες τη νομιμότητα ενός δικτύου πωλήσεων 
ευαίσθητων προϊόντων, στο πλαίσιο υπεύθυνης κατανάλωσης από ενηλίκους, σύμφωνα με τα εθνικά και ευρω-
παϊκά πρότυπα υγείας. 
 
Λιανοπωλητές καπνού: ένα υπεύθυνο και ελεγχόμενο δίκτυο 
Πέντε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χορηγούν αποκλειστικότητα λιανικής πώλησης καπνού σε ένα δίκτυο λιανο-
πωλητών καπνού. Ορισμένα από τα κρατικά μονοπώλια στην Ευρώπη (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία και 
Ουγγαρία) υπάρχουν εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια και άλλα εδραιώθηκαν πρόσφατα. Στις ευρω-
παϊκές χώρες με κρατικό μονοπώλιο για τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού, οι ρυθμιστικές αρχές συνδέ-
ονται άμεσα με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η πλειονότητα των λιανοπωλητών καπνού ασκεί 
διττή δραστηριότητα: είναι διορισμένοι από το κράτος και έχουν εκπαιδευτεί για να πωλούν αυτό το ιδιαίτερα 
ευαίσθητο προϊόν με γνώμονα τη δημόσια υγεία και, επιπλέον, είναι μικροί ανεξάρτητοι λιανοπωλητές. 
Τα κρατικά ρυθμιζόμενα συστήματα διανομής και λιανικής πώλησης καπνού υιοθετούνται όλο και περισσό-
τερο στην Ευρώπη, καθώς διασφαλίζουν την εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας, παρέχουν φορολογικά 
έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο και αποτελούν εκ νέου εμπόδιο στην ανάπτυξη της παράνομης αγοράς. 
 
Οι ευρωπαίοι καπνοπώλες στην υπηρεσία των πολιτών 
Οι ευρωπαίοι καπνοπώλες που εργάζονται και ζουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ανθρώπους, είναι τα σημαντι-
κότερα μικρά τοπικά καταστήματα στην Ευρώπη χάρη σε ένα εξαιρετικό δίκτυο, υψηλή διαθεσιμότητα και ένα 
πολύ ευρύ φάσμα ωρών λειτουργίας, κατά μέσο όρο 12 ώρες την ημέρα και τουλάχιστον 6 ημέρες την εβδομάδα. 
Εκτός από τα προϊόντα καπνού, αυτές οι 130.000 οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέρουν ένα σωρό άλλα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Με διαφορετικούς ρυθμούς, ανάλογα με τις περιφερειακές απαιτήσεις, το επάγγελμα 
αυτό βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καπνιστών και μη καπνι-
στών πελατών του. Περίπου το 45% των ευρωπαίων πολιτών επισκέπτονται καθημερινά τα ευρωπαϊκά κα-
πνοπωλεία. Ο ευρωπαίος καπνοπώλης προσαρμόζεται πάντα γρήγορα στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας 
και μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς, δείχνοντας αποτελεσματικά τη γρήγορη αντίδρασή του στις νέες 
απαιτήσεις των παραγωγών, των καταναλωτών και των δημόσιων φορέων. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος του 
είναι όλο και πιο πολύτιμος και βαθαίνει τις ρίζες του στην περιοχή και στον αναφερόμενο κοινωνικό ιστό. 
Η πανδημία Covid-19 απέδειξε ότι οι καπνοπωλεία στην Ευρώπη είναι πραγματικά απαραίτητες επιχειρήσεις. 
Ο ευρωπαίος καπνοπώλης του σήμερα είναι ένα σημείο αναφοράς που δίνει λύσεις σε ολόκληρη την κοινότητα. 
Ο σύγχρονος καπνοπώλης στην Ευρώπη είναι ένα κατάστημα γειτονιάς ή ένα μικρό κατάστημα του χωριού: 
ένα σημαντικό κέντρο συνάντησης όπου μικρά καθημερινά ζητήματα μπορούν εύκολα να επιλυθούν. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η παρουσία στην Ευρώπη των δικτύων καπνοπωλών δίνω ώθηση στις τοπικές 
κοινωνίες και την αγροτική ζωή. Μια τέτοια σχετική δυναμική αναδείχθηκε στο Φόρουμ Καπνοπωλών στο 
Παρίσι στις 9 Φεβρουαρίου 2022, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του φόρουμ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://bit.ly/3TLXoWs 
 
Τα καπνοπωλεία είναι τοπικά καταστήματα πολλαπλών υπηρεσιών 
Στα μικρά καπνοπωλεία της Ευρώπης, ανάλογα με τη χώρα, μπορείτε να αγοράσετε βασικά προϊόντα, τοπικά 
προϊόντα, αλλά και τυχερά παιχνίδια (λοταρία, παιχνίδια ξυστό, ιπποδρομίες και αθλητικά στοιχήματα), προ-
ϊόντα τηλεφωνίας και Διαδικτύου, τραπεζικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμής λο-
γαριασμών, ταξιδιωτικά εισιτήρια, εισιτήρια παραστάσεων κ.λπ. Επιπλέον, ο δυναμικός μετασχηματισμός 
τους τους οδηγεί να δέχονται όλο και περισσότερες αποστολές δημόσιων υπηρεσιών. Συχνά, ορισμένοι εν-
διαφερόμενοι φορείς του κλάδου των υπηρεσιών εγκατέλειψαν γειτονιές και χωριά, καθώς δεν μπορούσαν 
πλέον να παρέχουν οικονομική στήριξη σε τοπικούς οργανισμούς όπως τράπεζες και ταχυδρομεία. Τελικά, 
οι Ευρωπαίοι καπνοπώλες οικειοποιήθηκαν σταδιακά ορισμένα χαρακτηριστικά που κάποτε προορίζονταν 
για άλλους τομείς δραστηριότητας, παραμένοντας παράλληλα αναγνωρίσιμοι και διατηρώντας τον αρχικό 
τους χαρακτήρα, το DNA τους.
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΙΤΑΛΙΑ 
Το «tabaccai», το κρατικό δίκτυο, 
επαγγελματικό και ευρέως διαδεδομένο 
Το δίκτυο των ιταλικών tabaccai  (καπνοπωλών) αποτελείται από 
μικρούς οικογενειακούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 
στο λιανικό εμπόριο ως ανάδοχοι του κράτους, με το οποίο υπο-
γράφουν σύμβαση, λαμβάνοντας ειδική άδεια. Οι εργαζόμενοι 
είναι περίπου 130.000, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών, βοη-
θών και υπαλλήλων. 
Το δίκτυο καπνοπωλών διαθέτει σήμερα 52.500 σημεία πώλησης 
που εξυπηρετούν καθημερινά 15 εκατομμύρια πολίτες και είναι 
το μεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα (ένα καπνοπωλείο ανά περίπου 
1.100 κατοίκους). 
Για να επιτευχθεί επαγγελματική καταλληλότητα για την άσκηση 
της δραστηριότητας, η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από τους εν-
διαφερόμενους να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό 
και ενισχυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με επακόλουθα περιο-
δικά μαθήματα επανεκπαίδευσης. 
Εκτός από την πώληση παραδοσιακών ή νέας γενιάς καπνικών 
και συναφών προϊόντων, την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων, τη συλλογή δημόσιων τυχερών παιχνιδιών, τα 
καπνοπωλεία παρέχουν διάφορες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: πληρωμή φόρων και προστίμων, έκδοση 
πιστοποιητικών, ανανέωση χρόνου ομιλίας, εισιτηρίων για τρένα, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξιδιωτικούς 
προορισμούς, γραμματοσήμων, ενσήμων, προσθήκης χρημάτων σε προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πα-
ραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών πακέτων. Για τον λόγο αυτό, το δίκτυο των καπνοπωλών περιγράφεται 
συχνά ως «θυγατρική της δημόσιας διοίκησης». Τα ετήσια έσοδα που εξασφαλίζει η πώληση προϊόντων καπνού 
ανέρχονται σε περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: http://bit.ly/3UWz6sT 
 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Ο επιτυχημένος μετασχηματισμός των 
Γάλλων καπνοπωλών 
Το «κόκκινο καρότο» του πρώτου τοπικού δικτύου καταστημάτων: 
αυτή η πινακίδα του καπνοπωλών ήταν πάντα παρούσα στο γαλλικό 
τοπίο. Αποδεικνύει την εδαφική κάλυψη ενός δικτύου 23.500 ση-
μείων πώλησης καπνού, προϊόντων  ατμίσματος και τυχερών παι-
χνιδιών, υποστηριζόμενο από μια προσφορά που καλύπτει 
πολλαπλές τοπικές ανάγκες. 10 εκατομμύρια πελάτες χτυπούν την 
πόρτα τους καθημερινά (το 42% δεν καταναλώνει καπνό). 
Το επίσημο καθεστώς τους τους καθιστά αναμεταδότες δημόσιας 
υπηρεσίας για την πώληση ενσήμων ταινιών ειδικού φόρου κατανά-
λωσης. Επιπλέον, ο δυναμισμός τους τους οδήγησε να καινοτομή-
σουν, για παράδειγμα, με την επιτυχημένη έναρξη της 
δραστηριότητας ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών μέσω των 
καπνοπωλείων για την τράπεζα Nickel. 
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14.800 καπνοπώλες είναι εφημεριδοπώλες. 13.400 είναι καφετέριες / μπαρ / εστιατόρια. 
Το «τρίχρωμο καρότο» του Μετασχηματισμού: αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας ισχυρής γαλλικής τιμο-
λογιακής πολιτικής καπνού και από το 2017 υπό την ώθηση του προέδρου τους Philippe Coy, οι καπνοβιο-
μήχανοι έχουν δεσμευτεί –με την κρατική οικονομική στήριξη που διαπραγματεύεται η Συνομοσπονδία 
τους– σε ένα σημαντικό σχέδιο για τον μετασχηματισμό των σημείων πώλησης που διαθέτουν. 
Αυτό το σχέδιο στοχεύει στη βελτιστοποίηση του χώρου λιανικής πώλησης, στην ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων 
και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα σέβεται το DNA τους από τις πωλήσεις καπνού και άλλα προϊόντα νικοτίνης. 
Αυτός ο μετασχηματισμός, που συμβολίζεται με ένα νέο «τρίχρωμο καρότο», ανταποκρίνεται σε μια αυστηρή 
προσέγγιση (υποχρεωτικός προηγούμενος έλεγχος, παρακολούθηση και έλεγχος των φακέλων από την επο-
πτική διοίκηση): 5.350 καπνοπώλες συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού, 
2.200 έχουν ολοκληρώσει την επανεκπαίδευσή τους. 
«Τοπικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας»: αυτή η αναβίωση του επαγγέλματος ενισχύει περισσότερο από 
ποτέ το ρόλο των καπνοπωλών ως ενδιαφερομένων φορέων στις περιοχές τους. Τα τελευταία δύο χρόνια, 
13.000 καπνοπωλεία έχουν γίνει «τοπικά σημεία πληρωμής» για την είσπραξη ορισμένων τοπικών φόρων. Και 
είναι στο όνομα των αξιών της ανθρωπότητας, της εγγύτητας και της ευθύνης που το δίκτυο συνεχίζει να και-
νοτομεί: πώληση εισιτηρίων τρένων, ATM μέσα στο κατάστημα, δέσμευση σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης (διαχείριση αποτσίγαρων, υποστήριξη πυροσβεστών). 
Ένα δίκτυο που αντλεί ενέργεια για το μέλλον του από το δίκτυό του. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: http://bit.ly/3GdIQL3 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Η κυβέρνηση ενδυναμώνει 
το δίκτυο estanqueros 
Το δίκτυο estanqueros (καπνοπωλεία) διαθέτει 13.000 
καταστήματα, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 11 εκα-
τομμύρια καταναλωτές καθημερινά. Πρόκειται για μι-
κρές οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες το κράτος 
χορήγησε άδεια για τη λιανική πώληση καπνού. 
Τα τελευταία χρόνια, οι ισπανοί καπνοβιομήχανοι αντι-
μετωπίζουν ταχεία διαδικασία αλλαγής για να προσαρ-
μοστούν στις νομοθετικές ρυθμίσεις και στις νέες 
συνθήκες της αγοράς. Από την πρόσφατη τροποποίηση 
των κανονισμών του κρατικού δικτύου λιανοπωλητών, 
υπήρξε μια διαδικασία αναπροσανατολισμού της επι-
χείρησης, η οποία θα προωθήσει αυτά τα καταστήματα 
ως μέρος ενός σύγχρονου δικτύου διανομής καπνού και 
άλλων προϊόντων και θα εξασφαλίσει ένα παρόν και μέλ-
λον για περισσότερες από 25.000 οικογένειες που εξαρ-
τώνται από αυτήν την επιχείρηση λιανικής πώλησης. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα το νομο-
σχέδιο για την αγορά καπνού και άλλων συναφών προ-
ϊόντων, το οποίο ορίζει ότι η διανομή και η λιανική 
πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και νέων συσκευών κα-
πνού θα εξομοιωθεί προοδευτικά με τον συμβατικό καπνό, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και των υγειονομικών αρχών. Ως εκ τούτου, η αποκλειστική πώληση αυτών των 
προϊόντων στα καταστήματα καπνού (estancos) πρέπει να συσταθεί εντός περιόδου 5 ετών. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: http://bit.ly/3tpcp4O 
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ΑΥΣΤΡΙΑ 
Το Tabaktrafiken είναι το 
μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνι-
κών επιχειρήσεων στη χώρα 
Η Αυστρία έχει 5.014 Tabaktrafiken  (καπνο-
πωλεία), συμπεριλαμβανομένων 2.273 Tabak-
fachgeschäfte (ειδικά καταστήματα καπνού). Και 
2.741 Tabakverkaufstelle που είναι μικρά καπνο-
πωλεία εντός καταστημάτων με άδεια πώλησης 
και συνήθως βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχουν Tabaktrafiken. 
Εδώ και 160 χρόνια χορηγούνται άδειες πώ-
λησης καπνού κατά προτεραιότητα σε άτομα 
με ειδικές ανάγκες (των οποίων η αναπηρία 
είναι τουλάχιστον 50%) ή σε μέλος της οικο-
γένειας του καπνοπώλη που τον βοήθησε από 
τη δημιουργία του Tabaktrafik για 5 χρόνια. 
Όταν ένας καπνιστής με αναπηρία δεν μπορεί 
να εργαστεί όλη την ημέρα ή δεν μπορεί να εκτελέσει ορισμένα καθήκοντα, οι γονείς του, η σύζυγός του ή 
τα παιδιά του μπορούν να τον διαδεχτούν στην ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης. 
Η αυστριακή Tabaktrafiken πωλεί επίσης και άλλα προϊόντα, όπως παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια (λότο, λα-
χεία κ.λπ.), πλήρεις ταχυδρομικές υπηρεσίες (πωλήσεις γραμματοσήμων, παραλαβή και παράδοση δεμάτων 
και επιστολών), εφημερίδες, γραφική ύλη, τηλεφωνία, προπληρωμένες κάρτες, τραπεζικές συναλλαγές. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: http://bit.ly/3UQH72m 
 
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Όλα τα ευαίσθητα προϊόντα  
εποπτεύονται από το κράτος 
Το νέο σύστημα διανομής καπνού στην Ουγγαρία τέθηκε 
σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2013. Πριν από την ημερο-
μηνία αυτή, οι καταναλωτές είχαν εύκολη πρόσβαση στα 
προϊόντα καπνού παντού (παντοπωλεία, βενζινάδικα, εμπο-
ρικά κέντρα κ.λπ.), αλλά με τη νέα νομοθεσία αυτά τα είδη 
και τα συμπαρομαρτούντα τους θα μπορούν να πωλούνται 
μόνο σε ειδικά εθνικά καπνοπωλεία, τηρώντας αυστηρούς 
όρους λειτουργίας. Μόλις ξεκινήσε εκεί η πώληση ευαίσθη-
των προϊόντων (καπνού, τυχερών παιχνιδιών, αλκοόλ), θα 
απαγορευτεί στους ανηλίκους η πρόσβαση στα dohány 
kiskereskedők (καπνοπωλεία). Από το 2016, η κυβέρνηση 
έχει επίσης αναθέσει στους καπνοπωλεία την πώληση ηλε-
κτρονικών τσιγάρων (συσκευών και προϊόντων). Από 42.000 
σημεία πώλησης, το δίκτυο έχει πέσει στα 5.500 σημεία πώ-
λησης, δηλαδή πτώση 87% στα σημεία πώλησης σε μόλις 
δύο ημέρες τον Ιούλιο του 2013. Σήμερα η Ουγγαρία δια-
θέτει ένα καπνοπωλείο για κάθε 4.000 κατοίκους. 
Η Εποπτική Αρχή Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων, η οποία αντικαθιστά την πρώην μονοπωλιακή υπηρεσία 
και αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντα που της αναθέτει ο νόμος για τη μείωση του καπνίσματος μεταξύ των 
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ανηλίκων και τη λιανική πώληση καπνού, λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 2021 και εποπτεύει το εμπόριο 
καπνού, τα τυχερά παιχνίδια και τις νομικές διαδικασίες. 
Τα ουγγρικά καπνοπωλεία μπορούν να πωλούν μια σειρά άλλων προϊόντων, που προβλέπονται από το νόμο, 
όπως αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, παγωτά, σνακ ή αναπληρώσεις τηλεφωνικών καρτών. Αυτό το νέο δίκτυο 
διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο για τους Ούγγρους πολίτες. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: http://bit.ly/3Eue9QB 
 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τα περίπτερα αποτελούν 
μέρος του αστικού τοπίου 
για περισσότερο από έναν 
αιώνα 
Μέχρι το 2011, το 90% της λιανικής πώ-
λησης των προϊόντων καπνού ανατίθετο 
στα περίπτερα, οι διαχειριστές των 
οποίων ήταν σχεδόν αποκλειστικά άτομα 
με ειδικές ανάγκες και θύματα πολέμου. 
Μετά την κρίση του 2010 και τη συρρί-
κνωση της αγοράς καπνού το 2012, ο 
αριθμός των περιπτέρων μειώθηκε στο 
μισό. Έως το 2010, το δίκτυο αριθμούσε 
περισσότερα από 11.000 περίπτερα. Το 
2019, υπήρχαν μόνο 5.500 σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 1.700 στην Αττική. Παρ' όλα 
αυτά, παραμένουν τα αγαπημένα μικροκαταστήματα των Ελλήνων. Παρά τον περιορισμένο χώρο του, 15 
m2 κατά μέσο όρο, το περίπτερο στοκάρει τα πάντα και προσαρμόζεται ανάλογα με την τοποθεσία του. 
Πωλούν καπνό, εφημερίδες, κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ, εισιτήρια ΜΜΜ, ξυστό, πολυάριθμα ποτά, αλ-
κοολούχα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σάντουιτς και παγωτά. Τα περίπτερα είναι ανοιχτά 7 ημέρες την εβδο-
μάδα, 18 ώρες την ημέρα, και μερικά είναι ανοιχτά ακόμη και 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. 
Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει περίπου 20.000 καταστήματα πώλησης καπνού, εκ των οποίων περίπου 6.000 
είναι περίπτερα που παράγουν περίπου το 55% του εισοδήματος από πώληση προϊόντων καπνού, καθώς 
είναι εγκατεστημένα εκεί όπου περνούν και συναντιούνται οι άνθρωποι: πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, πλα-
τείες κ.λπ., δελεάζοντάς τους σε παρορμητικές αγορές. Αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν 
κοινωνική σχέση με τους πελάτες τους και τη γειτονιά παρέχοντας μεγάλη βοήθεια με διαμονή, προσανα-
τολισμό, διευθύνσεις, διάφορες πληροφορίες κ.λπ. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: https://bit.ly/3X0W4AY 
 
 
ΒΕΛΓΙΟ 
Τα βιβλιοπωλεία-πρακτορεία Τύπου φιλοδοξούν να αποτελέσουν 
το «δίκτυο αναφοράς» για ευαίσθητα προϊόντα πώλησης 
Δεδομένου ότι ο καπνός που πωλείται δεν υπόκειται σε κρατικό μονοπώλιο, τα τσιγάρα πωλούνται σχεδόν 
παντού. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να γίνουν σημεία πώλησης καπνού ζητούν απλώς πιστοποιητικό πώ-
λησης καπνού από τη δημόσια διοίκηση τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η χώρα διαθέτει σήμερα 
13.207 σημεία πώλησης καπνού. 
Ιστορικά, μετά τον πόλεμο, ο βιβλιοπώλης-εφημεριδοπώλης ήταν το πρόσωπο αναφοράς για την πώληση 
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καπνού. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν αυ-
τόματοι πωλητές σε HORECA (ξενοδο-
χεία, εστιατόρια και καφετέριες), σούπερ 
μάρκετ, βενζινάδικα και νυχτερινά κατα-
στήματα. Παρ' όλα αυτά, το επάγγελμα 
αυτό αντιστάθηκε διαχρονικά, γιατί μόνο 
με τα 2.378 βιβλιοπωλεία του αντιπροσω-
πεύει σήμερα το 18% του συνολικού δι-
κτύου των καπνοπωλείων. 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μιας γενιάς 
χωρίς καπνό έως το 2040, η βελγική κυ-
βέρνηση σκοπεύει να μειώσει δραστικά 
τον αριθμό των παραδοσιακών καπνι-
στών. Ένα τέτοιο μέτρο προβλέπει ιδίως 
μείωση του αριθμού των σημείων πώλη-
σης καπνού ή, όπως πρότεινε το Ανώτερο 
Συμβούλιο Υγείας στο δελτίο Τύπου του Ιουνίου 2022, τη δημιουργία ενός δικτύου αναφοράς για την προ-
ώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως λιγότερο επιβλαβής εναλλακτική λύση. Ο πρόεδρος της Prodipresse, 
Xavier Deville, πρότεινε στη βελγική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε 
στις 15 Ιανουαρίου 2020, στα κεντρικά γραφεία της CEDT στις Βρυξέλλες, ότι τα βιβλιοπωλεία-πρακτορεία 
Τύπου και τα καπνοπωλεία θα μπορούσαν να γίνουν το «δίκτυο αναφοράς» για την πώληση ευαίσθητων προ-
ϊόντων, με την ευκαιρία της αναθεώρησης των όρων διανομής των προϊόντων καπνού στο Βέλγιο. 
Τα βιβλιοπωλεία-πρακτορεία Τύπου είναι πάνω απ' όλα τοπικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Αυτά τα βελγικά 
καταστήματα ανοίγουν πολύ νωρίς και η κατανομή τους στη χώρα εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι υπάρχει 
ένα κοντά στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας ή στη διαδρομή από το σπίτι στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, αν 
και ο Τύπος, ο καπνός και τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν τους ιστορικούς «τρεις πυλώνες» του τομέα, δεν 
είναι πλέον τόσο προσοδοφόρα. Ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση θα εξασφαλίσει το μέλλον του επαγγέλματος. 
Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, οι Βέλγοι βιβλιοπώλες-πρακτορεία Τύπου αντιδρούν και θέλουν να 
αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. 
Όταν το 2018 εφαρμόστηκε το μέτρο της απλής συσκευασίας καπνού, η Prodipresse παρουσίασε στον 
Υπουργό ΜΜΕ και στον Υπουργό Υγείας ένα σχέδιο για να επιβεβαιώσει την επιθυμία της να συμμετάσχει 
πλήρως στην πρόληψη του καπνίσματος υποστηρίζοντας ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής Υγείας, όπως 
η εμπορία προϊόντων καπνού αποκλειστικά μέσω βιβλιοπωλείων-πρακτορείων Τύπου. Σε απόλυτους αριθμούς, 
τα βιβλιοπωλεία-πρακτορεία Τύπου επιθυμούν να αποτελέσουν το δίκτυο αναφοράς για τις πωλήσεις εναλλα-
κτικών προϊόντων καπνού. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιό μας: http://bit.ly/3GcyWcu 
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