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Elena Viana
Γεννημένη στην Γκουανταλαχάρα το 1959, διευθύνει την δική της επιχείρηση πώλησης
καπνικών προιόντων για περισσότερο από 30 χρόνια. Αρκετά νωρίς ασχολήθηκε με τα
συνδικαλιστικά του χώρου των
καπνικών. Όλα αυτά τα χρόνια
έχει ενεργά εμπλακεί σε διάφορες οργανώσεις που αφορούν
τους λιανοπωλητές, κατέχοντας καίριες θέσεις όπως Μέλος
το ΔΣ της UCESA (εμπορική
ένωση καπνοπωλών) και Αντιπρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καπνοπωλών από
το 2010 έως το 2018. Σήμερα
διατελεί Πρόεδρος του Σωματείου Καπνοπολών της
Γκουανταλαχάρα καθώς και
Πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καπνοπωλών.

Οργάνωση και αποστολή
Η ισπανική Ομοσπονδία
Καπνοπωλών (Unión de
asociaciones de Estanqueros de España) είναι ένας
μη-κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε
το 1992. Ιδρύθηκε ως ομοσπονδιακή επαγγελματική
ένωση και αποτελείται από
περιφερειακές οργανώσεις
που συγκεντρώνουν πάνω
από 8.000 καπνοπώλες
στην Ισπανία.
Η ισπανική Ομοσπονδία Καπνοπωλών έχει ως στόχο
την υπεράσπιση των συμφερόντων των καπνοπωλών,
την προστασία του δικτύου
των καταστημάτων πώλησης, την παροχή νομικής
βοήθειας στα μέλη, την προώθηση και αναζήτηση νέων
δραστηριοτήτων και προϊόντων για τους καπνοπώλες,
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, κ.λπ.
Ως η πλέον πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση των καπνοπωλών, η ισπανική
Ομοσπονδία Καπνοπωλών
συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την αγορά καπνικών. Στο πλαίσιο
αυτό, έχει τη δυνατότητα να
διαβιβάζει τις απόψεις των
καπνοπωλών, εκφράζοντας
τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους.
Η ισπανική Ομοσπονδία
Καπνοπωλών συμμετέχει
στο εθνικό Συμβούλιο του

Καπνού, μια οργάνωση στην οποία όλοι οι κρίκοι της
αλυσίδας αξίας του καπνού
στην Ισπανία συμμετέχουν,
προκειμένου να συνεργαστούν από κοινού για το
μέλλον του κλάδου.
Στόχοι
Η υπεράσπιση των καπνοπωλείων καθώς παρέχουν
δημόσιες υπηρεσίες και
αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δημόσια διοίκηση
στις σχέσεις της με τους πολίτες, δίνοντας ώθηση στη
διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευρέως διαδεδομένου δικτύου, ώστε να
καταστεί βασικό στοιχείο για
την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας χάρη στην ενοποίηση των υπηρεσιών που
είναι σε θέση να προσφέρει.
Η προώθηση της μετατροπής του καπνοπωλείου σε
ένα ανταγωνιστικό και σύγχρονο κατάστημα, παρέχοντάς του τα πιο σύγχρονα
εργαλεία διαχείρισης και
επικοινωνίας για τη διευκόλυνση των σχέσεων με τους
πελάτες και τους προμηθευτές, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κερδοφορία.
Η ενίσχυση της επαγγελματικής εικόνας του καπνοπώλη μέσω συνεχούς
κατάρτισης που επικεντρώνεται τόσο σε συγκεκριμένες
πτυχές, όπως η ιδιότητά του

ως εγκεκριμένου φορέα παροχής δημόσιων υπηρεσιών, όσο και σε γενικές
πτυχές διαχείρισης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη
προσοχή σε ό, τι αφορά τις
νέες τεχνολογίες.
Νέοι καιροί, νέα καπνοπωλεία
Τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις καπνικών μειώθηκαν
κατά περίπου 50%. Εάν το
2008 στην Ισπανία πωλήθηκαν περισσότερα από 90
δισεκατομμύρια τσιγάρα, το
2015 το σύνολο ανήλθε σε
μόλις 46,5 δισεκατομμύρια.
Συνεπώς, η διαφοροποίηση
του επαγγέλματος είναι
απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνέχειάς του.
Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού
σχετικά με το δίκτυο των
Ισπανών εμπόρων λιανικής
πώλησης καπνικών (Reglamento de la Red de Expendedurías del Estado), δρομολογήθηκε μια διαδικασία
αναπροσανατολισμού της
εταιρείας προκειμένου να
δοθεί ώθηση στο καπνοπωλείο ως αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου δικτύου διανομής καπνικών
προϊόντων και άλλων, ικανά να εγγυηθούν το παρόν
και το μέλλον περισσότερων από 33.000 οικογενειών που εξαρτώνται από αυτόν τον κλάδο του λιανικού
εμπορίου.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ
Διαχείριση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Η διανομή του καπνού από
τους προμηθευτές στους
καπνοπώλες εξασφαλίζεται
από εξουσιοδοτημένες αποθήκες που λειτουργούν υπό
το καθεστώς αναστολής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης (ειδικός φόρος κατανά-

λωσης και ΦΠΑ). Οι φόροι
καταβάλλονται κατά τη στιγμή της διάθεσης προς την
κατανάλωση, η οποία αποκτά 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 κράτος, το οποίο την αναθέτει
σε εγκεκριμένους καπνοπώλες, μεταβιβάζοντας τη
διαδικασία αδειοδότησης
στην ισπανική Επιτροπή
για την αγορά καπνικών
υπό την ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ
Σημεία πώλησης.
Το δίκτυο μετράει 13.505 λιανοπωλητές 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
κρατικών 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 τιμής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τα τσιγάρα: Το ισπανικό κράτος εισπράττει περίπου το 82% των φόρων επί των πωλήσεων, ενώ οι περιφερειακές κυβερνήσεις λαμβάνουν περίπου το 58% των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τον καπνό.
Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ των παραγωγών, των διανομέων και των εμπόρων λιανικής πώλησης.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Ισπανοί λιανοπωλητές καπνικών έλαβαν πρόσφατα έγκριση πώλησης μιας νέας γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προσαρμογής.

ΕΘΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ηλικίες κάτω των 18 ετών.

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

• 12 δις ετήσιες πωλήσεις;
• 9,1 δις φορολογικά έσοδα (7,1 δις ειδικός φόρος + 2,010 ΦΠΑ);
• 11 εκατομμύρια καπνιστές;
• πάνω από 26.000 λιανοπωλητές.

