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ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

Η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ

Η γαλλική Συνομοσπονδία 

καπνοπωλών εκπροσωπεί 

25.500 Γάλλους καπνοπώ-

λες καθώς και τα συμφέ-

ροντά τους. 

Το 87% αυτών των επαγ-

γελματιών έχουν προσχω-

ρήσει μέσω 113 νομαρχια-

κών σωματείων και 16 πε-

ριφερειακών ομοσπον-

διών: όλοι οι διευθυντές 

των συνδικαλιστικών δο-

μών της είναι ενεργοί κα-

πνοπώλες. 

Η Συνομοσπονδία υπερα-

σπίζεται και προωθεί το 

επάγγελμα σε ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο κοινωνικό και 

θεσμικό περιβάλλον: οι κα-

πνοπώλες ενσαρκώνουν 

τις αξίες της ενότητας, των 

κοινωνικών δεσμών και της 

ελεύθερης και υπεύθυνης 

επιχείρησης.  

Η Συνομοσπονδία συγκέν-

τρωσε στο πλαίσιο του 

"Σπιτιού των καπνοπωλών" 

("Maison des Buralistes") 

μια ομάδα δομών και εται-

ρειών με στόχο την υπο-

στήριξη και την ανάπτυξη 

των κινητήριων δυνάμεων 

του κυριότερου γαλλικού 

τοπικού δικτύου. 

Ο πρόεδρός του, ο οποίος 

εκλέγεται απευθείας από 

το Εθνικό Κογκρέσο, είναι 

ο Φιλίπ ΚΟΪ (βλέπε παράρ-

τημα), Γενική Γραμματέας 

είναι η Σοφί ΛΕΖΕΝ, κα-

πνοπώλης από το Μπεζιέ, 

και ο γενικός ταμίας είναι ο 

Αλέν ΣΟΒΑΖ, καπνοπώ-

λης από το Σαλόν-αν-Σαμ-

πάνια.Φιλίπ Κοϊ 

Με καταγωγή από την πόλη Πο 
στα Ατλαντικά Πυρηναία, ο Φιλίπ 
Κοϊ  σπούδασε στο Ξενοδοχει-
ακό Ινστιτούτο της Μορλά πριν 
αναλάβει το καπνοπωλείο με την 
ονομασία «Πρες ντε λ’Εουρόπ» 
(Ο Τύπος της Ευρώπης) στο Λε-
σκάρ το 2000.  
Σύντομα συμμετέχει στη συνδι-
καλιστική ζωή και εκλέγεται πρό-
εδρος του γαλλικού Σωματείου 
Καπνοπωλών (Chambre syndi-
cale des buralistes) της περιο-
χής Μπερν-Σουλ το 2003. 
Ένα χρόνο αργότερα προσχω-
ρεί στο διοικητικό συμβούλιο της 
Συνομοσπονδίας. 
Το 2010 διορίζεται αντιπρό-
εδρος. 
Το 2012 γίνεται πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του γαλ-
λικού συνεταιρισμού καπνοπω-
λών (Coopérative des burali-
stes). Υπό την καθοδήγησή του, 
η ένωση προσέλκυσε έναν αυ-
ξανόμενο αριθμό μελών. 
Στις 19 Οκτωβρίου 2017, εξελέ-
γη πρόεδρος της γαλλικής Συνο-
μοσπονδίας καπνοπωλών (Coo-
pérative des buralistes). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ



ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

Η διανομή του καπνού 

συμμορφώνεται με τους 

κανόνες ενός κρατικού μο-

νοπωλίου. 

Η λιανική πώληση καπνι-

κών γίνεται κατ’εξουσιοδό-

τηση από το κράτος στον 

καπνοπώλη και κυρώνεται 

με σύμβαση διαχείρισης 

υπογεγραμμένη από τη Γε-

νική Διεύθυνση Τελωνείων 

(Direction générale de la 

Douane), η οποία εξασφα-

λίζει τη διοικητική προστα-

σία του δικτύου και την εί-

σπραξη των φόρων. 

Οι καπνοπώλες προμη-

θεύονται τα προϊόντα από 

εγκεκριμένους από το κρά-

τος προμηθευτές. 

Στο πλαίσιο της τέταρτης 

μελλοντικής σύμβασης για 

τον εκσυγχρονισμό του δι-

κτύου 2017-2021, οι κα-

πνοπώλες αναγνωρίζονται 

επίσης ως δίκτυο “αναφο-

ράς” για την πώληση άλ-

λων προϊόντων υπαγόμε-

νων σε κανονισμούς: ηλε-

κτρονικά τσιγάρα και παι-

χνίδια. 

Όσον αφορά τα καπνικά, 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

καπνοπώλες βρίσκονται 

αντιμέτωποι με έναν πα-

ράνομο ανταγωνισμό: αυ-

τόν της παράλληλης αγο-

ράς (τροφοδοτούμενης 

από διασυνοριακές αγο-

ρές, από τους πλανόδιους 

πωλητές ή από το Διαδί-

κτυο), η οποία αντιπροσω-

πεύει σχεδόν το ένα τρίτο 

της κατανάλωσης. Η Συνο-

μοσπονδία αγωνίζεται 

ενάντια σε αυτή τη σοβαρή 

επιβούλευση για το μονο-

πώλιο. 

Δυνάμει της σύμβασής του, 

ο καπνοπώλης είναι ταυτό-

χρονα ανεξάρτητος έμπο-

ρος και διοικητικός υπάλλη-

λος μαζί. 

Επιπλέον, για την άσκηση 

του επαγγέλματος, πρέπει 

να έχει καθαρό ποινικό μη-

τρώο. Η κατάρτιση είναι 

υποχρεωτική (συνεχής εκ-

παίδευση κάθε τρία χρόνια). 

Ένας καπνοπώλης μπορεί 

να διαχειριστεί μόνο ένα ση-

μείο πώλησης. 

ΔΙΚΤΥΟ

Χάρη στην ποιότητα του 

χωρικού τους δικτύου, οι 

25.500 καπνοπώλες αποτε-

λούν ένα εξαιρετικό τοπικό 

δίκτυο που εξυπηρετεί κατά 

μέσο όρο καθημερινά 10 

εκατομμύρια πελάτες. 

Το δίκτυο δημιουργεί περισ-

σότερες από 100.000 θέ-

σεις εργασίας. 

- Το 43% των καπνοπωλών 

εργάζονται σε δήμους με 

λιγότερους από 3.500 κα-

τοίκους. 

- Το 58% των σημείων πώ-

λησης αποτελείται από 

μπαρ-καπνοπωλεία. 

- Το 60% των καπνοπωλών 

εκπροσωπείται από λια-

νοπωλητές εφημερίδων 

και περιοδικών. 

Κάθε σημείο πώλησης είναι 

ένας χώρος ανταλλαγής 

που συμβάλλει με τον δικό 

του τρόπο στην οικονομική 

και κοινωνική ζωή των συ-

νοικιών και των δήμων. 

Ορισμένα σημεία πώλησης 

αποτελούν επίσης αθλητικά 

ή πολιτιστικά σωματεία. 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ



Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

Ανανέωση χρόνου ομιλίας, έναν καφέ το πρωί με την ανάγνωση μιας εφημερίδας, ένα 

σνακ, αγορά ενός  ταχυδρομικού προϊόντος, αγορά ένα μικρού πρωτότυπου δώρου: σε 

ένα καπνοπωλείο μπορεί κάποιος να κάνει όλα τα παραπάνω. 

Για να μην παραλείψουμε τις παραδοσιακές υπηρεσίες, όπως η πώληση παραβόλων, ή 

πιο πρόσφατων, όπως στην περίπτωση των τραπεζικών εμβασμάτων.

ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με παρότρυνση της Συνομοσπονδίας, το δίκτυο δεσμεύεται για μια σημαντική μετατρο-

πή του επαγγέλματος του καπνοπώλη με διττό στόχο: την καλύτερη ενσωμάτωση των 

περιορισμών που θέτει η πολιτική δημόσιας υγείας, την ανανέωση του τοπικού εμπορίου 

που εκπροσωπείται από τους καπνοπώλες και την ενίσχυση του ρόλου τους ως φορέα 

κοινωνικής δικτύωσης, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές. 

Το καλύτερο παράδειγμα είναι η επιτυχία που σημειώνει ο τραπεζικός λογαριασμός χα-

μηλού κόστους με την ονομασία Νίκελ, ο οποίος αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των 

καπνοπωλών: 2.910 καπνοπώλες παρέχουν αυτήν την υπηρεσία και έχουν ήδη ανοίξει 

808.971 λογαριασμούς (τον Ιανουάριο του 2018). Ο στόχος είναι να τετραπλασιαστεί ο 

αριθμός των καπνοπωλών που θα παρέχουν το λογαριασμό Νίκελ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

• Διανομές καπνικών: 17,9 δις; 

• Φορολογικά έσοδα: 14,2 δις; 

• Ετήσιες πωλήσεις καπνικών: 55,7 δις μονάδων; 

• Ετήσιες πωλήσεις τσιγάρων: 44,9 δις μονάδων; 

• Αριθμός καπνιστών: 13,4 εκατομμύρια καπνιστές την ημέρα; 

• Ενεργά σημεία πώλησης: 24.000. 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Μέσω της πώλησης καπνικών, το δίκτυο καπνοπωλών αποφέρει περίπου 15 δισεκατομ-

μύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Το δίκτυο αυτό πραγματοποιεί το 76% των πωλήσεων από την Λα Φρανσέζ ντε Ζε (La 

Française des Jeux) (γαλλική εταιρεία που κατέχει το μονοπώλιο των λαχειοφόρων αγο-

ρών και των στοιχημάτων) και το 45% των πωλήσεων από την PMU (γαλλική ιπποδρο-

μιακή εταιρεία στοιχημάτων). 

23-25, rue Chaptal 
75009 Paris 
Tél.: 01 53211000 
E-mail: laconfederation@buralistes.fr 
Web: www.buralistes.fr


