GREECE residents final comments to Nicotine Users Survey 2020
Avez-vous des remarques supplémentaires à apporter?
80 comments from Greece residents:
- Ναι το ατμισμα σωζει!!!! δεν ειναι καπνος!
- FUCK TPD
- να επιτραπει παντου το ατμισμα και να γινει ποιο φθηνη η αγορα των ατμιστικων προιοντων,ο ατμος δεν
ειναι καπνος
- I saved my life with vaping
- Θα πρÎπει να μειωθεÎ¯ αν δεν μπορεÎ¯ να μηδενιστεÎ¯ οι φÏŒροι σε οτι εχει να κανει με το ατμισμα
ÏŒπου ειναι με διαφορÎ¬ λιγοτερο βλαβερÏŒ απÏŒ το παραδοσιακÏŒ τσιγαρο
- Το Î¬τμισμα μου Îσωσε τη ζωÎ®. Και για αυτÏŒ θα πρÎπει να Îχω πρÏŒσβαση, με προσιτÏŒ κÏŒστος
στο Î¬τμισμα μÎχρι να καταφÎρω να απεξαρτηθÏŽ απÏŒ αυτÏŒ στο μÎλλον.
- Οχι
- Please don't ban vaping like the did in the states.
- Ο ατμÏŒς δεν εÎ¯ναι καπνÏŒς. Ο ατμÏŒς σÏŽζει ζωÎς.
- Η διατÎ®ρηση του κÏŒστους σε χαμηλÎ¬ επÎ¯πεδα, η ΜΗ απαγÏŒρευση γεÏσεων στα υγρÎ¬ , η ΜΗ
απαγÏŒρεσυη των αρωμÎ¬των, η δυνατÏŒτητα αÏξησης του επιπÎδου νικοτÎ¯νης πÎραν των 20mg/ml ,
η ευκαιρÎ¯α για ιδιοκατασκευÎ® υγρÏŽν αναπλÎ®ρωσης με συνδιασμÏŒ αρωμÎ¬των και νικοτÎ¯νης απÏŒ
τους ατμιστÎς εÎ¯ναι πολÏ σημαντικÎ¬ για τους ατμιστÎς. ÎŒπως επÎ¯σης και η αυστηρποÎ¯ηση των
ελÎγχων στα υγρÎ¬ και στα αρÏŽματα προκειμÎνου να εÎ¯ναι ασφαλÎ® για τον καταναλωτÎ®. Με τις
Îρευνες που δεÎ¯χνουν πÏŒσο ασφαλÎστερο εÎ¯ναι το Î¬τμισμα και πÏŒσο βοηθÎ¬ στη διακοπÎ® του
τσιγÎ¬ρου, θα Î®ταν παρÎ¬λογη μια εκ νÎου αÏξηση της φορολογÎ¯ας Î®/και των απαγορεÏσεων.
ΑντÎ¯θετα, θα Îπρεπε να εκλεÎ¯ψουν τÎτοιου εÎ¯δους τακτικÎς, στο σÏνολο των χωρÏŽν.
- το ατμισμα σωζει ζωες
- Το tpd 3 πρÎπει να επιτρÎψει τα αρÏŽματα να κÎ¬νει Îλεγχος για την θÎρμανση των αρωμÎ¬των σε
σχÎση με ουσÎ¯ες απεργÎ¯ες. Να γÎ¯νει μελÎτη στα σÏρματα n80 kanthal κλπ . Να επιτραπεÎ¯ η
νικοτÎ¯νη σε υψηλÏŒ ποσοστÏŒ
- Vaping is shown by valid studies to be healthier than smoking. Do it like the UK and promote it for the
health of your citizens. Thanks.
- EU have to stop stealing people's money via taxation.
- No
- I quit smoking via vaping desserts,fruits and tobacco eliquids
- Vaping saved my health and my life....all my medical exams are excellent and much more better
comparing years i was smoking 60 cigarettes per day.
- Having been given a safer way to consume the nicotine we need it just sounds stupid to tax it even more
after the first TPD was applied. Higher taxes will make more people go back to the completely hazardous
traditional ways like smoking and rolling and snus...
- no thank you

- Hat die EU derzeit keine anderen Problem, als die Menschen mir neuen Tabakverordnungen zu
gängeln?
- The vape should be given fearlessly to smokers who wish to quit smoking. it should not have such high
taxes. Maybe you should not ban the vape where you ban the cigarette. and there should be seminars for
proper use and sale of e-cigarette
- Please help me to live , don’t push me again to smoke
- Vape help people to stop smoking help them too!! Change the limit at 10ml to 60ml and change the
nicotine boost at 20 mg to 40mg
- Vaping changes the quality of my life and my family's
- Μο
- MAKE VAPING AFFORDABLE TO THE MAJORITY OF PEOPLE TO REDUCE HARM FROM
TOBACCO AND TO USE AN ETHICAL PRODUCT LIKE VAPING
- which method of nicotine intake do you find less harmful?
- No
- NO
- EU should consider vaping as a friend for fighting smoking. It's quite hypocritical to spend (the EU) so
much money for public health and at the same time to tax and allow taxing and overtaxing vaping, which is
by far the most succesfull method quiting smoke. The EU must see the truth and don't look the other way
(heated tobacco)....
- Flavors are the most important part on vaping liquids. When I started I used fruits and dessert flavored
liquids because I was disgusted by the flavor of tobacco. The only tobacco flavors I used to do was some
mix with nuts, vanilla etc. I think that a flavor ban in Europe would lead to an increase of smokers.
- Οκ
- The most impirtant thing is to increase the nicotine per ml
- No
- no
- Vaping save lifes
- Keep on vaping. Smoking kills
- The more the prohibits, the more the black market wins!
- Leave us alone, leave us to save our health. Kill the cigarettes, they are everywhere! Fires, cancer and
many health problems, pollution of the streets... I've never saw any driptip thrown on the streets.. My
daughters thought.
- My opinion is that everything is about the control of the market. High standards for the manufacturer's
and a yearly standard production schedule of their ranges of liquids. Cannot everyday anyone who says
that he has a lab to brings his new liquids without to be TPD compliance and damage the market. Also
very important is to be again Legal the Advertisement & Promotion of Vape Supplies.
- Generally I'm in favour of deregulating the market for adults.
- N/A

- We must try to make the nicotine cheeper
- free vape all over the word and free it in all indoor places
- No
- Vaping has helped me give up a very long-lasting smoking habit. However, in my country the taxation on
vape products along with the nicotine limit is becoming unbearable and if the price increases more I will
consider going back to smoking.
- Keep flavors on vaping. Keep the prices as it is. Smokers deal with a lot of trouble and health problems.
Vaping saved my life
- We all know that nobody wants you healthy and nobody really cares about you expect your money, all
about taxes and money. Personally if vaping goes more expensive with less options I will stop vaping but I
will never return to stinky death sticks, im 5+ years clean from tobacco I can smell, taste, run, breathe,
sleep, and enjoy outdoor activities like an never smoked (I was a 10year smoker with more than 20-30
cigarette daily) and i own that to vaping only. World peace! Protect and love all animals! Thanks for your
time reading this. Apologies for my English.
- No
- No
- I found that the vaping is much more harmless. I feel much better after three years that I quit smoking
and I only vap and my health exams were excellent. I urge the institutions of the European union to stop
chasing electronic cigarettes
- Gracias al Vapeo dejè de fumar.
- vaping is not smoking...
- Vaping was essential to stop smoking. Don't overtax products and liquids plus Restrictions on inter EU
sales should be removed.
- Vaping saved my life,my mental health and my physical condition,i vape 7 years now and i will not quit
vaping,i encourage smokers to beging vaping,but the taxes on my contry are way above the peoples
capabilities,we need changes as a comunity on the product we consume way lower prices to be aordable
due to crisis, and no,quit vaping for some people is not an option,or return to the smoking habit. We must
settle this matter and provide more and cheaper vaping products to the people that vape.
- Να δημιουργηθει βαση δεδομενων για πληροφοριες για υγρα, συσκευες κ τα παντα.. ενας ατμιστης στο
τωρα εξαρταται απο τι θα πει η καθε ομαδα στο fb, απο τον καθε utuber κ απο τον καθ ενα που θα ελιχθει
στο internet
- No
- οχι
- no
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΑΠΟ 20MG ΣΕ 50ΜG , γιατι ειναι αρκετος
κοσμος που χρησιμοποιει ετοιμα νικοτινουχα υγρα 10ml με 18mg νικοτινη και δεν τον καλυβει πληρως, και
εχει και μεγαλυτερες καταναλωσεις.. Καλυτερα θα ηταν να ειναι τα booster νικοτινης με συγκεντρωση τα
50 mg ωστε σε ενα υγρο shake and vape - longfill-shortfill να προσαρμοσει ο καθενας το επιπεδο
νικοτινης που επιθυμει και ταυτοχρονα να εχει και χαμηλοτερες καταναλωσεις....Επισης και τα ετοιμα
10μελα υγρα να αυξηθει η νικοτινη απο 18mg σε παραπανω...Αν γινει αυτο με την υψηλοτερη νομιμη
νικοτινη απο πλευρας σας , θα σταματησει ο κοσμος να ψαχνετε στην μαυρη αγορα να βρισκει νικοτινες
υψηλης συγκεντρωσης πανω απο 20mg και αγνωστης προελευσης που ειναι σοβαρο για την υγεια τους ,

μονο και μονο για να μπορεσει να προσαρμοσει τα υγρα του αναπληρωσης του πανω απο 18mg
συγκεντρωσης νικοτινης..... Να ειστε καλα και καλη συνεχεια να εχετε.! Xαιρετισμους απο την Ελλαδα .!
- vaping is NOT SMOKING!!!!!
- Νο
- Is this survey for the efficiency of vaping products and how to improve them;or bringing snus in the eu
market???
- Allow nicotine bottles over than 10ml . It’s ridiculous to be so expensive.
- Με την χρÎ®ση πλαστικÏŽν συσκευασιÏŽν σε νικοτÎ¯νες και Îτοιμα υγρÎ¬ αναπλÎ®ρωσης χωρητικÏŒτητας
10ml δημιουργοÏνται πÎ¬ρα πολλÎ¬ πλαστικÎ¬ απÏŒβλητα σε σχÎση με το παρελθÏŒν που αρκετÎς
συσκευασÎ¯ες μεγαλÏτερης χωρητικÏŒτητας Î®ταν γυÎ¬λινες(Î¬ρα ανακυκλÏŽσιμο προιÏŒν).ΕπÎ¯σης
καλÏŒ θα Î®ταν να προβλεφθεÎ¯ και η ανακÏκλωση των αντιστÎ¬σεων μιας και το μεγαλÏτερο μÎρος
του εÎ¯ναι μεταλλικÏŒ(Î¬ρα ανακυκλÏŽσιμο προιÏŒν).
- Ο Ατμος Ειναι ΥΓΕΙΑ !!! Πριν Κοψετε Το Τσιγαρο Καντε Ιατρικες Εξετασεις (Checkup)... Αφου Αρχισετε
Το Ατμισμα Μετα Απο Ενα Χρονο Ξανακαντε Τις Ιδιες Ιατρικες Εξετασεις (Checkup) ! Τα Αποτελεσματα
Των Εξετασεων ΔΕΝ Θα Τα Πιστευετε Ουτε Εσεις Οι Ιδιοι !!!
- Οχι
- Το ατμισμα με Îσωσε απÏŒ το θÎ¬νατο !
- Να μειÏŽσετε την τιμÎ® αγορÎ¬ς υγρÏŒν αναπλÎ®ρωσης. Και να μη μπει κανÎνας φÏŒρος.
- ΕÎ¯ναι αδιανÏŒητο να καταπατοÏνται οι ελευθερÎ¯ες μου και να με μεταχειρÎ¯ζονται Î¬νισα επειδÎ®
ατμÎ¯ζω και δεν καπνÎ¯ζω, ÏŒταν Îνας καπνιστÎ®ς μπορεÎ¯ να επιλÎξει τι θÎλει να καπνÎ¯σει χωρÎ¯ς
κανÎνα περιορισμÏŒ γιατÎ¯ δεν μπορεÎ¯ και ο ατμιστÎ®ς να κÎ¬νει το Î¯διο με τους Î¯διους νÏŒμους και
περιορισμοÏς που ισχÏουν για ÏŒλους. ÎŒταν μπορÏŽ να αγορÎ¬σω ποÏρα γιατÎ¯ δεν μπορÏŽ να
αγορÎ¬σω νÏŒμιμα νικοτÎ¯νη που θÎλω να Îχουν τα υγρÎ¬ αναπλÎ®ρωσης μου?
- οχι
- I think that some of changes which made in the last few years, are useless for our protection or other
stuff. Like 2ml tank refill. I did not get the point of this. Also, if you trully want to push people to quit
cigarette, you have to give them the oportunity to take the nicotine they need with less cost comparatively
to cigarette. They are plenty of devices which can do that like iquos, vaping etc. If you change the idea of
these devices there are 2 options. First, they will continue cigarette or worse they may find alternative
ways to get the nicotine they need without cigarette. Our income decreases and the taxes are increased
more and more all the time, so illegal ways will rise again and again. You have to find balance in the end.
And the continuous increasing taxes for all stuff will destroy this balance. Thank you
- Σε χÏŽρες σαν την ΕλλÎ¬δα που υποφÎρουν να σταθοÏν απÏŒ την οικονομικÎ® κρÎ¯ση, οι πολÎ¯τες
Îχουν να ζυγισουν την υγεÎ¯α κ το κÏŒστος. Για μÎνα σÎ¯γουρα το κÏŒστος παÎ¯ζει πολÏ σημαντικÏŒ
ρολο
- If we use certified e-liquids and we don't vape at very high wattage, any medical test, including blood
tests and x-rays can prove that it is far healthier compared to conventional smoking. Taxes should be
lowered.
- Vaping has been proven to be an effective way to quit smoking and has also been proven to be
considerably safer than smoking (up to 95% supported with scientific evidence). It is also evident that
ignoring these facts and treating it as smoking only benefits big Tobacco companies and not consumers or
health systems which hace greatly benefitted by the advent of vaping.

- I prodotti per lo svapo non sono tabacco nemmeno lontanamente paragonabili ai prodotti tabacchiferi
tradizionali. Vaping is not smoking, vape save lifes
- ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΟΜΙΜΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΑΤΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. ΤΑ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΥΤΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΑΜΗΝΟ. ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΝΟΜΙΜΑ.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ ΟΥΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΖΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ
ΚΑΙΡΟ.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει και πάλι να αποδείξει οτι είναι καινοτόμος όταν πρόκειται για την υγεία των
πολιτών της. Το άτμισμα έχει βοηθήσει εκατομύρια ανθρώπους να απαλλαγούν απο το κάπνισμα, που
όπως δείχνει το σύνολο των ερευνών που έχουν γίνει, το κάπνισμα είναι επιβεβαιωμένα θανατηφόρο, ενώ
το άτμισμα έχει σπουδαία συνεισφορά στην υγεία. Να απαγορευτεί επιτέλους το κάπνισμα ή έστω να
επιβληθούν υψηλοί φόροι στο κάπνισμα για να αποτρέπουν τους πολίτες να καπνίζουν. Αντίθετα να
μειωθούν οι φόροι στο άτμισμα για να γίνει πιο προσιτό στους πολίτες. Επιπλέον να γίνονται εντατικοί και
υποχρεωτικοί έλεγχοι στα συστατικά των υγρών αναπλήρωσης για ηλεκτρονικό τσιγάρο, ωστε να
απαγορεύεται και να διώκεται ποινικά η χρήση βλαβερών ουσιών και ναρκωτικών ουσιών στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα. Επιτέλους, κάνετε το άτμισμα φθηνό και ελεύθερο!
- Keep Vaping Don't kill vape and don't put it at the same faith with tobacco products. Vape it is not
tobacco. Vape is just glycerin and flavors. Vape Save my Life
- Vaping helped lot's of people with stop smoking. I don't care if smok industry loosing money when vaping
is less harmful.

