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Αποτελέσματα Έρευνας: «Το κοινωνικό κόστος
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο»

των

Η έρευνα του κοινωνικού κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών,
εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου ΑΑΕΚ για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της
κατάστασης του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.
Η έρευνα αυτή διεξάχθηκε από την εταιρεία Insights Market Research IMR του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, για λογαριασμό της ΑΑΕΚ και είναι η δεύτερη σε
σειρά που διενεργείται.
Σκοπός της έρευνας, είναι να προσδιορίσει το ποσό που δαπανείται σε σχέση
με τις παράνομες ουσίες στη χώρα μας και αφορά στο έτος 2016. Ο όρος

«κοινωνικό κόστος» αναφέρεται στο κόστος, το οποίο επιβάλλει στην
κοινωνία η ύπαρξη του φαινομένου της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων
ουσιών. Συγκεκριμένα, το κοινωνικό κόστος συνυπολογίζει το κόστος
θεραπείας και πρόληψης, τις δαπάνες επιβολής του νόμου, την απώλεια
εισοδήματος και τη μείωση της παραγωγικότητας.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν και
ενισχύουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας κοινωνικού
κόστους του 2006, σύμφωνα με την οποία η συντριπτική πλειονότητα

Αποτελέσματα:

των κοινωνικών δαπανών διοχετεύεται προς τον τομέα της επιβολής
του νόμου ενώ, ταυτόχρονα, μειώθηκαν δραστικά οι δαπάνες για

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το συνολικό κοινωνικό κόστος των
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο για το 2016 ανήλθε στα
€60,582,792, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 0.33% του ΑΕΠ. Το ποσό αυτό
παρουσιάζει αύξηση κατά €28,724,203 (+90%), σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας κοινωνικού κόστους του 2006
(€31,858,589), στην οποία η συνολική δαπάνη αντιστοιχούσε στο 0.22% του

πρόληψη και έρευνα σχετικά με τον τομέα των παράνομων
εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης, η δαπάνη συντονισμού παρέμεινε
σταθερή σε σχέση με το 2006, με την ποσοστιαία, ωστόσο, αναλογία
της, ως προς τις συνολικές δαπάνες του κοινωνικού κόστους των
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών κατά το έτος 2016, να έχει
μειωθεί.

ΑΕΠ.
Συμπερασματικά, η έρευνα, παρέχει στην ΑΑΕΚ το απαιτούμενο
υπόβαθρο για περεταίρω διερεύνηση της κατανομής των διαθέσιμων
πόρων με τρόπο που να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του φαινομένου με βάση τις πραγματικές ανάγκες της
Κυπριακής κοινωνίας, μέσα από τη διαμόρφωση και εφαρμογή
στοχευμένων μέτρων και πολιτικών. Επιπρόσθετα, δίνεται η
δυνατότητα να εντοπιστούν ενδεχόμενα κενά όσον αφορά στην
πληροφόρηση για το θέμα του κόστους που επιφέρει στην κοινωνία
η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης, αλλά και να διαφανούν
επιπρόσθετες ερευνητικές ανάγκες.
Η έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ΑΑΕΚ, στο
σύνδεσμο εδώ.
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Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ
Διάσκεψη Τύπου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου ΑΑΕΚ, αποτελέσματα έρευνας: «Το κοινωνικό
κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην
Κύπρο»

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, Διάσκεψη τύπου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου ΑΑΕΚ, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας
του κοινωνικού κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.
Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο εδώ.

Συμμετοχή της ΑΑΕΚ στην 25η Σύνοδο των Πρυτάνεων των
Κυπριακών Πανεπιστημίων
Ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Δρ
Χρύσανθος Γεωργίου συμμετείχε στις 14 Ιανουαρίου 2019, στην 25η Γενική
Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων,
για να παρουσιάσει το θέμα των εξαρτήσεων και τρόπους ενίσχυσης της
συνεργασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την ΑΑΕΚ.

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΕΚ και του
Υπουργείου Άμυνας
Υπογράφηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019 το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ και του
Υπουργείου Άμυνας, από τον Πρόεδρο της ΑΑΕΚ, Δρ. Χρύσανθο Γεωργίου
και
τον
Υπουργό
Άμυνας,
κ.
Σάββα
Αγγελίδη.
Το νέο Μνημόνιο θέτει τα θεμέλια για τη συνέχιση της στοχοθετημένης
από κοινού προληπτικής δράσης στην Εθνική Φρουρά. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση Τύπου.
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Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος Ανακοινώσεις
Εκπαιδευτική επίσκεψη ΑΑΕΚ

‘m-Health applications for responding to drug
Recent changes in Europe’s cocaine market: results
use and associated harms’, EMCDDA 2018
from an EMCDDA trendspotter study, EMCDDA
2018
Η έκδοση αυτή παρουσιάζει αποτελέσματα από
τη μελέτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα
Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του trendspotter,
εφαρμογών που βασίζονται σε smartphones στον
η έκθεση αυτή εξετάζει τα σημάδια της αυξανόμενης
διαθεσιμότητας και κατανάλωσης κοκαΐνης στην
τομέα των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό και
Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις
Με ποιο
τρόπο
επιδρά
το
αλκοόλ
και
τα
ναρκωτικά
στην
οδήγηση,
παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει το φάσμα των
αλλαγές
στην αγορά κοκαΐνης. Η μελέτη
αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς καιπρόσφατες
άλλες χρήσιμες
πληροφορίες,
εφαρμογών m-health που είναι διαθέσιμες στους
διερευνά
τις
επιπτώσεις
στην υγεία που συνδέεται
είναι διαθέσιμες στο νέο
με τη χρήση κοκαΐνης και εξετάζει τρόπους
χρήστες και στους επαγγελματίες που αναζητούν
του Κρατικού Χημείου.
παρέμβασης. Περισσότερες πληροφορίες στην
πληροφορίες, υποστήριξη και συμβουλές, σε ένα
έκδοση.
ευρύ φάσμα γλωσσών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα
Για πρόσβαση
σύνδεσμο.

στην

έκδοση,

ακολουθήστε

το

Συνέδριο για την Ηπατίτιδα

Το «European Drugs summer School 2019» διάρκειας δύο
εβδομάδων, θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, με τη
συμμετοχή επιστημονικών εμπειρογνωμόνων του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών
και της Τοξικομανίας ΕΚΠΝΤ και φιλοξενούμενων
καθηγητών από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Για
περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές
ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Το συνέδριο HepHIV2019 θα πραγματοποιηθεί στις
28-30 Ιανουαρίου 2019 στο Βουκουρέστι, υπό τη
Ρουμανική Προεδρία της ΕΕ (Ιανουάριος-Ιούλιος
2019). Το συνέδριο του Βουκουρεστίου είναι το 6ο
συνέδριο που επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση
που οργανώθηκαν από την πρωτοβουλία HIV in Europe
(www.hiveurope.eu). Αυτή τη φορά το συνέδριο
οργανώνεται από κοινού με την τριετή κοινοτική
δράση INTEGRATE (2018-2020, www.integrateja.eu)
που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Περισσότερες
πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στο
σύνδεσμο εδώ.

Στις 21-25 Ιανουαρίου 2019, μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και
προσωπικό της ΑΑΕΚ θα διενεργήσει
εκπαιδευτική
επίσκεψη
στα
θεραπευτικά προγράμματα και
θεραπευτικές κοινότητες εντός των
σωφρονιστικών
καταστημάτων
ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ
στην
Θεσσαλονίκη και ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στην Αθήνα με στόχο την καταγραφή
του τρόπου λειτουργίας τους
αλλά και των διαχρονικών εμπειριών
των πιο πάνω προγραμμάτων.

Συνάντηση
μεταξύ
του
Προέδρου
της
Αρχής
Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων
Κύπρου και του αντιπροέδρου
του Δημοκρατικού Κόμματος
Την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
μεταξύ του Προέδρου της Αρχής
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
και
του
αντιπροέδρου
του
Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Αντώνη
Αντωνίου καθώς και εκπροσώπους
της επιτροπής κοινωνικής πολιτικής
του ΔΗΚΟ. Για την ανακοίνωση τύπου
της
ΑΑΕΚ
ακολουθήστε
το σύνδεσμο.

Νέο θεραπευτικό πρόγραμμα
για θύτες που θα παρέχει ο
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στη
Οικογένεια
Τον Ιανουάριο του 2019 o Σύνδεσμος
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της
Βίας στην Οικογένεια θα ξεκινήσει να
προσφέρει
ψυχο-εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
για
θύτες
στην
Λευκωσία.
Για
περεταίρω
πληροφορίες
μπορείτε
να
αποταθείτε στο 1440. Περισσότερες
πληροφορίες για τα προγράμματα
για θύτες είναι διαθέσιμες στο
σύνδεσμο εδώ.
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