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ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ 

Οργάνωση και αποστολή 

Η ισπανική Ομοσπονδία 

Καπνοπωλών (Unión de 

asociaciones de Estanque-

ros de España) είναι ένας 

μη-κερδοσκοπικός οργανι-

σμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε 

το 1992. Ιδρύθηκε ως ομο-

σπονδιακή επαγγελματική 

ένωση και αποτελείται από 

περιφερειακές οργανώσεις 

που συγκεντρώνουν πάνω 

από 8.000 καπνοπώλες 

στην Ισπανία. 

Η ισπανική Ομοσπονδία Κα-

πνοπωλών έχει ως στόχο 

την υπεράσπιση των συμφε-

ρόντων των καπνοπωλών, 

την προστασία του δικτύου 

των καταστημάτων πώλη-

σης, την παροχή νομικής 

βοήθειας στα μέλη, την προ-

ώθηση και αναζήτηση νέων 

δραστηριοτήτων και προϊόν-

των για τους καπνοπώλες, 

την υπεράσπιση των δικαιω-

μάτων τους, κ.λπ. 

Ως η πλέον πιο αντιπροσω-

πευτική οργάνωση των κα-

πνοπωλών, η ισπανική 

Ομοσπονδία Καπνοπωλών 

συμμετέχει στη Συμβουλευ-

τική Επιτροπή για την αγο-

ρά καπνικών. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχει τη δυνατότητα  να 

διαβιβάζει τις απόψεις των 

καπνοπωλών, εκφράζοντας 

τις ανησυχίες και τις προτά-

σεις τους. 

Η ισπανική Ομοσπονδία 

Καπνοπωλών συμμετέχει 

στο εθνικό Συμβούλιο του 

Καπνού, μια οργάνωση στ -

ην οποία όλοι οι κρίκοι της 

αλυσίδας αξίας του καπνού 

στην Ισπανία συμμετέχουν, 

προκειμένου να συνεργα-

στούν από κοινού για το 

μέλλον του κλάδου. 

Στόχοι 
Η υπεράσπιση των καπνο-

πωλείων καθώς παρέχουν 

δημόσιες υπηρεσίες και 

αποτελούν σημείο αναφο-

ράς για τη δημόσια διοίκηση 

στις σχέσεις της με τους πο-

λίτες, δίνοντας ώθηση στη 

διαμόρφωση ενός αποτελε-

σματικού και ευρέως διαδε-

δομένου δικτύου, ώστε να 

καταστεί βασικό στοιχείο για 

την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας χάρη στην ενο-

ποίηση των υπηρεσιών που 

είναι σε θέση να προσφέρει. 

Η προώθηση της μετατρο-

πής του καπνοπωλείου σε 

ένα ανταγωνιστικό και σύγ-

χρονο κατάστημα, παρέ-

χοντάς του τα πιο σύγχρονα 

εργαλεία διαχείρισης και 

επικοινωνίας για τη διευκό-

λυνση των σχέσεων με τους 

πελάτες και τους προμηθευ-

τές, επιτυγχάνοντας εξοικο-

νόμηση κόστους λειτουρ-

γίας με αποτέλεσμα μεγαλύ-

τερη κερδοφορία. 

Η ενίσχυση της επαγγελ-
ματικής εικόνας του κα-

πνοπώλη μέσω συνεχούς 

κατάρτισης που επικεντρώ-

νεται τόσο σε συγκεκριμένες 

πτυχές, όπως η ιδιότητά του 

ως εγκεκριμένου φορέα πα-

ροχής δημόσιων υπηρε-

σιών, όσο και σε γενικές 

πτυχές διαχείρισης των επι-

χειρήσεων, με ιδιαίτερη 

προσοχή σε ό, τι αφορά τις 

νέες τεχνολογίες. 

Νέοι καιροί, νέα καπνο-
πωλεία  
Τα τελευταία χρόνια, οι πω- 

λήσεις καπνικών μειώθηκαν 

κατά περίπου 50%. Εάν το 

2008 στην Ισπανία πωλή- 

θηκαν περισσότερα από 90 

δισεκατομμύρια τσιγάρα, το 

2022 το σύνολο ανήλθε σε 

μόλις 43,6 δισεκατομμύρια. 

Συνεπώς, η διαφοροποίηση 

του επαγγέλματος είναι 

απαραίτητη για τη διασφάλι- 

ση της συνέχειάς του. 

Μετά την πρόσφατη τροπο-

ποίηση του κανονισμού 

σχετικά με το δίκτυο των 

Ισπανών εμπόρων λιανικής 

πώλησης καπνικών (Regla-

mento de la Red de Expen-

dedurías del Estado), δρο-

μολογήθηκε μια διαδικασία 

αναπροσανατολισμού της 

εταιρείας προκειμένου να 

δοθεί ώθηση στο καπνοπω-

λείο ως αναπόσπαστο μέ-

ρος ενός σύγχρονου δι-

κτύου διανομής καπνικών 

προϊόντων και  άλλων, ικα-

νά να εγγυηθούν το παρόν 

και το μέλλον περισσότε-

ρων από 33.000 οικογενει-

ών που εξαρτώνται από αυ-

τόν τον κλάδο του λιανικού 

εμπορίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ́ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ 
(UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA)

Miguel Ángel 
Martínez 
 
Γεννημένος στο Μπιλμπάο το 

1970,  περιπτεράς δεύτερης 

γενιάς . Το 1985 ‘άρχισε να  δι-

ευθύνει την οικογενειακή επι-

χείρηση πώλησης καπνικών 

προϊόντων  ενώ παράλληλα 

σπούδαζε . Έγινε μέλος  της 

Asociación Provincial de Viz-

caya  τον Σεπτέμβριο του 

2003  και ένα χρόνο αργότερα 

, το 2004, γίνεται μέλος του δι-

οικητικού συμβουλίου . Toν Ια-

νουάριο του 2007 έγινε Γεν 

,Γραμματέας μέχρι τον Σεπτέμ-

βριου του 2013. Ταυτόχρονα 

από το 2008 έως το 2010 γίνε-

ται Σύμβουλος Οργάνωσης 

της Unión de Asociaciones de 

Estanqueros de España. Τον 

Σεπτέμβριο του 2013 αναλαμ-

βάνει την προεδρία  της Bis-

cayne Association of Tobac-

conists. ενώ συνεχίζει να προ-

εδρεύει της Vizcaya Associa-

tion.  Τέλος τον Νοέμβριο του 

2022 εκλέγεται και πρόεδρος 

της Asociaciones de Es-

tanqueros de España.



Σημεία πώλησης.  

Το δίκτυο μετράει 13.000 λια-

νοπωλητές καπνικών που 

εξυπηρετούν περίπου 11 

εκατομμύρια καταναλωτές.  

Ποιοι είναι οι  

καπνοπώλες; 

Οι καπνοπώλες είναι μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις, 

οι λιανικές πωλήσεις των 

οποίων πραγματοποιούνται 

μέσω ενός συστήματος 

κρα τικών αδειών. 

Οι Ισπανοί καπνοπώλες 

αντιμετωπίζουν σήμερα μια 

διαδικασία αλλαγής για να 

προσαρμοστούν στη νέα 

νομοθεσία και στις νέες 

συνθήκες αγοράς. 

Η αμοιβή που δικαιούνται οι 

λιανοπωλητές καπνικών 

βασίζεται σε ένα σταθερό 

ποσοστό επί της λιανικής τι-

μής. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

Η διανομή του καπνού από 

τους προμηθευτές στους 

καπνοπώλες εξασφαλίζεται 

από εξουσιοδοτημένες απο-

θήκες που λειτουργούν υπό 

το καθεστώς αναστολής του 

ειδικού φόρου κατανάλω-

σης (ειδικός φόρος κατανά-

λωσης και ΦΠΑ). Οι φόροι 

καταβάλλονται κατά τη στιγ-

μή της διάθεσης προς την 

κατανάλωση, η οποία απο-

κτά ισχύ από τη στιγμή της 

αγοράς των προϊόντων από 

τους αγοραστές. 

Μοντέλο εμπορικού  

δικτύου 

Η λιανική πώληση προϊόν-

των καπνού υπάγεται σε 

περιορισμούς από το κρά-

τος, το οποίο την αναθέτει 

σε εγκεκριμένους καπνο-

πώλες, μεταβιβάζοντας τη 

διαδικασία αδειοδότησης 

στην ισπανική Επιτροπή 

για την αγορά καπνικών 

υπό την ευθύνη του Υπο -

υργού Οικονομικών.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οι Ισπανοί λιανοπωλητές καπνικών έλαβαν πρόσφατα έγκριση πώλησης μιας νέας γκά-

μας προϊόντων και υπηρεσιών και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προσαρμογής.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ηλικίες κάτω των 18 ετών.

ΕΘΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• πάνω από 12 δις ετήσιες πωλήσεις; 

• 9,11 δις φορολογικά έσοδα  (7,07 δις ειδικός φόρος + 2,038 ΦΠΑ); 

• 11 εκατομμύρια καπνιστές; 

• πάνω από 26.000 λιανοπωλητές. 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Argensola 2, 3° 
ES - 28004 Madrid 
T + 34 913083666 
E: secretaria@union-estanqueros.com 
W: www.union-estanqueros.com

Τα τσιγάρα: Το ισπανικό κράτος εισπράττει περίπου το 82% των φόρων επί των πωλή-

σεων, ενώ οι περιφερειακές κυβερνήσεις λαμβάνουν περίπου το 58% των ειδικών φό-

ρων κατανάλωσης για τον καπνό. 

Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ των παραγωγών, των διανομέων και των εμ-

πόρων λιανικής πώλησης.  


