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GÖRÖG DOHÁNYBOLTOK   

A Kioszk bérlők görögorszá-

gi szövetsége az egyetlen 

olyan szakmai szövetség, 

mely a Kioszk (Dohánybolt) 

tulajdonosokat képviseli 

egész Görögországban. 10 

elsődleges társulásból áll, 

melyek közül az Athnéi a 

legnagyobb, mely a 6.000 

fennmaradó pont 30%-át 

képviseli, míg a 2010-es 

gazdasági válság kitörése 

előtt 11.000 érté kesítési 

pont volt. 

A Föderáció 1985 - ben 

jött létre, fő céljai és 

alapelvei megvédeni az 

ágazat szakembereinek 

érdekeit a kormányzati 

tisztviselőkkel, gyártókkal, 

termékelosz tókkal és 

kiszolgálókkal szemben, 

valamint képvi selni a do-

hányboltosokat a tercier 

szektorba tartozó szaksz-

ervezetekben, pél dául 

Hellén Szakemberek, Kéz -

művesek és Kereske dők 

Általános Konföderáció -

jában, stb. 

Munkatársainkkal a szer -

vezetek által publikált havi 

kiadványokon keresztül tar -

tjuk a kapcsolatot. 

- Pézügyi források 

A Szövetség jelenleg csak a 

három fő szakszervezet kis 

összegű pénzügyi támo-

gatásából tartja fenn magát, 

különösen az Athnéi szak-

szervezet támogatásából, 

ahol a hivatalok székhelye 

található, Athén központjá -

ban van, a parlament előtt a 

Syn tagma téren. A Hivata-

los Szövetség (FPLT) csak 

azoknak a kioszk tulajdonos 

dohányboltosok képvise-

letét látja el, akik a dohány 

kategória nagyobb össze-

tartó erejével rendelkeznek. 
Theodoros Mallios 

A Hellén Dohányszövetség El-
nöke. 2011. februárjától az 
Athéni Szövetség Elnöke és 
2014. novembertől a Föderáció 
Elnöke. 2017. november elején 
három évre választották meg. 
Ezt a szakmai tevékenységet 
1991. decemberétől végzi. Két 
kioszk áll a tulajdonában, egy 
belvárosi a Syntagma téren, a 
Parlamenttel szemben, 
valamint egy az Akropolisz 
alatt. Tulajdonosa tovább egy 
ajándékboltnak, ami Athén leg-
forgalmasabb turisztikai pontján 
Plaka-ban található. Többször 
megválasztották ágazati 
képviselőek a Hellén Szakem-
berek, Kézművesek és 
Kereskedők Általános Kon-
föderációjánál, valamint 
megválasztották az Athéni 
Kézműves Kamara vezetőségi 
tagjának. 1993 óta folytat az 
ágazatban szakszervezeti és 
professzionális tevékenységet. 

A KIOSZK BÉRLŐK GÖRÖGORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK  
BEMUTATÁSA



a. Logisztika 

A dohányszállítók vámfelü-

gyelet mellett engedé-

lyezett és tanúsított rak-

tárakat működtetnek. Az 

adók (adók és jövedéki 

adók) a vámfelfüggesztés 

(adózás) visszavonása 

után esedékesek, és a do-

hányszolgáltatók egy hó-

napon belül fizetik. Az 

elosztást az ország egész 

területén kizárólagos for-

galmazók látják el. 

 

b. Kiskereskedelem 

1. ÉRTÉKESíTÉSI PONT. 

2011-re a dohánytermékek 

kiskereskedelmi értéke -

sítése a kioszkok közel 90% 

-ában történt meg. 2011-ig a 

dohánytermékek értéke -

sítésének jogát szinte kizá -

rólag az állam biztosította 

alkotmánykonszolidáció és 

a fogyatékkal élők és a 

háború áldozatai számára 

külön jogszabályok révén. A 

2012 óta zajló deregulációs 

program következtében 

(amely ma is folyamatban 

van), kaotikus helyzet ala -

kult ki. 

2012 novemberében és 

2014 áprilisában jelentős 

jogalkotási változások tör -

téntek a kioszkok engedé-

lyezésében. Az engedé-

lyekkel és a közterületekkel 

kapcsolatos valamennyi 

felelősség kizárólag az 

önkormányzatokhoz került. 

2015. májusában a szer -

ződések kötelező időtar -

tama tíz év. A legrégebbi 

engedélyek a fogyatékkal 

élő kedvezményezettek bir-

tokában maradnak, és ha -

láluk után a házastársak és 

a felnőtt fogyatékos gyer-

mekek öröklik meg, ha a fo-

gyatékosság meghaladja a 

67% -ot. Abban az esetben, 

ha nincs örökös, a jog ah-

hoz az illetékes önkor-

mányzathoz jut, ahol a bér-

leti díjat az elhunytnál kötött 

bérleti szerződés lejáratáig 

fizetik. Az új jogszabá-

lyokkal az önkormányzat-

nak lehetősége van arra, 

hogy a bérleti szerződés 

lejárta után eltávolítsa a 

kioszkokat vagy áthelyezze 

egy másik pozícióba, még 

az új pozíciók meghatá -

rozása érdekében is. Az 

utóbbi években számos 

településen sikerült legá -

lisan 15 négyzetmétert és 

viszonylagos toleranciát 

biztosítani. Egyes önkor-

mányzatok akár 30 né-

gyzetmétert is kiadhatnak, 

míg bizonyos tartományok 

még ennél nagyobb terüle -

tet is biztosíthatnak. 

 

2. JOGI KERET. Nincs 

szükség különleges en-

gedélyre, ami mind a piaci 

szereplőknél, mind az il-

letékes hatóságoknál jelen -

tős zavart okoz. Bár a do-

hánytermékek vásárlásá -

nál a vevő hajlamos arra, 

hogy más értékesítési pon-

ton keresse a terméket, az 

áruházak és szupermar-

ketek érdeklődése igen vis-

szafogott a nagyon alac-

sony, 4%-nál kisebb ny-

ereséségráta miatt.  

 

3. MUNKAREND. Az öss -

zes kioszk a hét minden 

napján, napi 18 órában ny-

itva tart, míg néhány a nap 

24 órájában 365 napon 

DOHÁNYELOSZTÁS RENDSZERE



Napjainkban a hálózat mint-

egy 20.000 dohán yér  té -

kesítő egységből áll, ebből 

mintegy 6.000 a kioszk, 

amelyek képviseletét a 

Szövetség ellátja. A kiosz -

kok forgalmának mintegy 

55%-át a dohánytermékek 

teszik ki. A kioszkok sike -

rének titka, hogy olyan fon -

tos, kiemelt helyen állnak, 

ahol nagyszámú ember hal-

ad át vagy talál kozik, sé -

tálóutcákon, tere ken, stb. Így 

itt a spontán értéktesítés je -

lentős. Mindezeken túl a ki -

oszkok családi vállalkozá-

sok, sze mélyes kapcsolatban 

állnak az ügyféllel, valamint 

korlátozott helyen kínálnak 

rendkívül széles áruskálát.

KIK A DOHÁNYKERESKEDŐK?

kereztül tart nyitva. Ezért a 

Görögországban működő 

kioszkok nagyon népsze -

rűek és jól működnek, miv-

el a fogyasztók számára a 

legjobb szolgáltatásokat 

nyújtják, miközben fontos 

információs pontként is 

működnek. A görögök mel-

lett a turisták is szívesen 

veszik igénybe a szolgál-

tatások teljes skáláját.  

 

4. NYERESÉGADÓ. A kis -

kereskedő nyeresége 1993-

ig elérte a kiskereskedelmi 

ár 9,1% - ár. 

A gazdasági válság kitö -

résekor 2010. elején a ny-

ereség átlagosan 6,7% volt, 

miközben a folyamatos és 

túlzott adóemelést követő -

en ma 4% -os szintet értünk 

el. A nagyvárosokban 6%, 

az ország más részein 

pedig 4, 5% a sajtó, 2% a 

telefonkártya, 4% a tömeg -

köz lekedés, 6% a kaparós 

kártya esetében. 



A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SOKFÉLESÉGE

A fent említett dohányter-

mékek mellett a mobiltele-

fon, a görög és a külföldi 

sajtó, a tömegközlekedési 

jegyek, a kaparós sorsje-

gyek, a kioszkok rendkívül 

fontos bevétele származ-

nak  a hűtőszekrényekből, 

mivel Görögország a hos -

szú és forró nyarain jelen -

tős az idegenforgalom, rá -

adásul sok a reklám a hű -

tőszekrényekben forgalma-

zott termékekhez. Ez le -

hetővé teszi palackozott 

vízek, üdítőitalok, alkoholos 

italok, kávéitalok, tejter-

mékek, szendvicsek stb. és 

ter-mészetesen csomagolt 

fagylaltok értékesítését. 

A termékek egy másik 

fontos csoportja a cukrás -

zati termékek, például cso -

koládék, rágógumik, édes -

sé gek, rágcsálnivalók, chip-

szek, kekszek, croissantok 

és hasonlók. 

Mivel a kioszk természe -

ténél és jellegénél a fogy -

asztók igényeihez való alka-

lmazkodás filozófiája alapján 

működik, a jó szakember ké -

pes arra, hogy megfelelő ter -

mékeket ve zes sen be. Így 

turisztikai helyeken, bevá -

sárló utcá kon, iskolákban, 

kórházakban, tengeri terü -

leteken egyre több kolléga 

többféle nyújt többféle szol-

gáltatást és fizetési lehe -

tőséget a modern elektron-

ikus eszközök révén. 

• a 18 év alatti kiskorúak számára a dohánytermékek értékesítésének tilalma; 

• fizetett reklám tiltása Csak kioszkban engedélyezett, de korlátozásokkal. 

A KATEGÓRIÁT SZABÁLYOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK

• 3,6 milliárd euró számlázott forgalom évente; 

• 3,2 milliárd euró adóbevétel (2,5 miliárd jövedéki adó + 0,7 miliárd ÁFA); 

• a nemzeti költségvetés 7% -a a dohányadóztatásból származik; 

• kb. 55.000 kiskereskedő. 

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK

A DOHÁNY ADÓZTATÁSA

2010. januárjától az adók ki-

lencszeresére nőttek, és ma 

90% arány körül járnak 

(jövedéki adó és hozzá -

adottérték-adó), ami az EU-

ban a legmagasabb érték. 

Görögországban a dohány 

a leginkább adóval sújtott 

termék. A túlzott adóztatás, 

a hosszú tengeri határok, az 

elégtelen emberi erő forrás 

és az államilag korlátozott 

technikai háttér, va lamint a 

dohánycsem pés zetből fa -

kadó összegek együttes 

hatása miatt a csempészet 

az elmúlt évek ben félel-

metes szintre emelkedett, 

2009-2017 – időszakban 

3%- ról több mint 20% -ra. 

2010 óta a cigaretta es-

etében a legális fogyasztás 

50,6% -a csök kent, az adók 

hatalmas növekedése és a 

görögországi kiskereskedel-

mi árak erős növekedése el-

lenére a dohányból szár-

mazó állami bevételek 6% -

kal csökkentek. A legutóbbi 

adóbevétel-növeléssel, 

melyet 2010. január 1-jétől 

alkalmaznak, a kiskereske -

delmi árak 3,50 eurótól 4,50 

euróig terjednek, pré mium 

kategóriában 3,50 eu rótól 4 

euróig, 30 grammos cso-

magolásig 7,20 - 7,50 eu-

róig. Az értékesített do-

hánytermékek (cigaretta és 

dohány) márka több mint 

320, ami számos kollégá-

nak problémája, mivel jele -

ntős költségek merülnek fel 

a kioszk összes termékkód-

jának fedezésére. 2010 óta 

nagymértékben nőtt a do-

hányfogyasztás, főként a fi-

atalok körében.
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