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Εισαγωγή

Η κατάσταση του 
φαινομένου στην Κύπρο

Στην πρόσφατη ετήσια έκθεση για τα ναρκωτικά 2018 – Κύπρος 
(EMCDDA, ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, ΑΑΕΚ1) σκιαγραφείται η κατάσταση 
του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην 
Κύπρο. Σύμφωνα με την έκθεση, κατά το 2016, εκτιμήθηκε ότι 
υπάρχουν περίπου 838 υψηλού κινδύνου χρήστες οπιοειδών 
και 105 υψηλού κινδύνου χρήστες μεθαμφεταμινών. Η κάνναβη, 
η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ του γενικού πληθυσμού στην 
Κύπρο, παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη εξαρτησιογόνος 
ουσία. Σύμφωνα με την έρευνα γενικού πληθυσμού για 
το 2016, περίπου 1 στους 10 ενήλικες ηλικίας 15-64 ετών 
έχει κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 
του, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το 2014. Οι άμεσοι 
θάνατοι, που προήλθαν από τη χρήση παράνομων ουσιών 
εξάρτησης κατά το 2016, ανήλθαν στους έξι (5 άντρες και 1 
γυναίκα), με μέσο όρο ηλικίας θανάτου τα 35.5 έτη ζωής. Ο 
αντίστοιχος δείκτης θνησιμότητας μεταξύ ενηλίκων (15-64 
χρόνων) καταγράφηκε στους 10.34 θανάτους ανά εκατομμύριο 
για το 2016 και, κατατάσσεται κάτω από τον πιο πρόσφατο 
ευρωπαϊκό μέσο όρο των 21.8 θανάτων ανά εκατομμύριο.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ2) είναι ο 
ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των 
νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης, καθώς και της 
παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Ουσιαστικά, 
από τον Νοέμβριο του 2017 αποτελεί τη μετεξέλιξη του 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ). Η ΑΑΕΚ φέρει 
τη γενική ευθύνη χάραξης της εθνικής πολιτικής στο θέμα 
των εξαρτητικών συμπεριφορών και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της. 

Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα έρευνα κοινωνικού κόστους έχει σκοπό τον 
προσδιορισμό του δαπανώμενου ποσού σε σχέση με τις 
παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες κατά το έτος 2016, στην 
Κύπρο, και, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για παρουσίαση 
μιας ολοκληρωμένης εικόνας της υφισταμένης εγχώριας 
κατάστασης. Η έρευνα κοινωνικού κόστους αποσκοπεί στο 
να παράσχει στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για τη διαμόρφωση 
και εφαρμογή στοχευμένων μέτρων και πολιτικών και να 
αποτελέσει, παράλληλα, αρωγό στη χάραξη πολιτικών σχετικά 
με τις εξαρτησιογόνες ουσίες στο πρόγραμμα της δημόσιας 
πολιτικής, εκ μέρους των αρμόδιων φορέων. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό 
ενδεχόμενων κενών, όσον αφορά στην πληροφόρηση 
γύρω από το θέμα του κόστους, που επιφέρει στην κοινωνία 
της Κύπρου η χρήση παρανόμων ουσιών εξάρτησης και 
επιπρόσθετα, στο να διαφανούν περαιτέρω ερευνητικές 
ανάγκες γύρω από το θέμα αυτό. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα 
εντοπισμού, εφαρμογής, προσαρμογής και ρυθμίσεων στα 
εθνικά συστήματα αναφοράς, καθώς και η δυνατότητα 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εκάστοτε 
ειλημμένων πολιτικών για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
Τα εκάστοτε προγράμματα και δράσεις, που αποσκοπούν 
στη μείωση των προκαλουμένων από τις παράνομες ουσίες 
εξάρτησης, επιβλαβών συνεπειών, αξιολογούνται βάσει του 
κοινωνικού κόστους και παρέχονται στους ιθύνοντες του 
τόπου αξιόπιστα στοιχεία και τεκμηριωμένη πληροφόρηση 
σχετικά με το εν λόγω κοινωνικό κόστος, που επιφέρει η 
χρήση παρανόμων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Η παρούσα έρευνα, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα της έρευνας του 
2006 (P. Kopp, ΑΣΚ και ΕΚΤΕΠΝ 2008), αναδεικνύει την 
εξέλιξη του φαινομένου της χρήσης παράνομων ουσιών 
εξάρτησης και συμβάλλει στη διαμόρφωση κατάλληλων 
πολιτικών, στρατηγικών και εργαλείων για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Τέλος, η επικαιροποίηση 
της αντίστοιχης έρευνας του 2006 συμβάλλει στην αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων, ως σημείου αναφοράς, δίνοντας τη 
δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με συναφείς μελέτες, οι 
οποίες εκπονήθηκαν από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

1. http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/cyprus_en (σημείωση: τα στατιστικά δεδομένα αναφέρονται στο 2016 ή το πιο πρόσφατο έτος).

2. Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.naac.org.cy
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Συλλογή και τεκμηρίωση πληροφοριών στην Κύπρο

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης/
ΕΚΤΕΠΝ, είναι υπεύθυνη για την καταγραφή της κατάστασης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
στην Κύπρο, μέσω της συλλογής, ανάλυσης, μελέτης και αξιολόγησης των σχετικών στοιχείων, 
δεδομένων και πληροφοριών. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Αρχής είναι: α) η προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης 
πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης για τα προβλήματα των εξαρτήσεων, β) η συλλογή, 
επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων σε σχέση με τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και γ) η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και 
δεδομένων, καθώς επίσης και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, μεταξύ των οποίων και η ετήσια 
αναφορά προς το Ευρωπαικό Κέντρο ή άλλων σχετικών με τις αρμοδιότητές της, οργανισμών.

Το ΕΚΠΤΕΠΝ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 και είναι μέλος του Ευρωπαικού Κέντρου 
Παρακολούθησης  των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA).

Βασικό άξονα της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί η παρακολούθηση των πέντε κύριων 
επιδημιολογικών δεικτών, που έχουν τεθεί, ως προτεραιότητα από το EMCDDA3:
•	 Δείκτης Αίτησης Θεραπείας
•	 Δείκτης Επικράτησης της Χρήσης στον Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό
•	 Δείκτης Προβληματικής Χρήσης
•	 Δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
•	 Δείκτης θανάτων, σχετιζόμενων με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και θνησιμότητας. 

Πέραν της παρακολούθησης των συγκεκριμένων δεικτών, καίριας σημασίας για την ΑΑΕΚ, στο 
πλαίσιο διαμόρφωσης έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινομένου των 
εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, καθίσταται η παρακολούθηση των συναφών οικονομικών 
δεικτών σε τοπικό επίπεδο. 

3

3.  http://www.emcdda.europa.eu/

Εισαγωγή
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4. Η οικονομική θεωρία περιγράφει ως “εξωτερικό παράγοντα” με την “αυστηρή έννοια του όρου”, τη ζημιά που προκαλεί ένα άτομο (ή μια ομάδα 

ατόμων) σε κάποιο άλλο άτομο (ή σε κάποια άλλη ομάδα ατόμων).

5. Δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένο ποσοστό αναπροσαρμογής και γίνεται αρκετή συζήτηση στην επιστημονική βιβλιογραφία μεταξύ των 

οικονομολόγων για την ακριβή του τιμή. Το ποσοστό που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το 4%.

Ζητήματα Μεθοδολογίας

Η δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και της εγχώριας κατάστασης προϋποθέτει 
τη χρήση της ίδιας μεθοδολογίας, που χρησιμοποιήθηκε 
στην έρευνα κοινωνικού κόστους στην Κύπρο για το 2006 
(Kopp, P., ΑΣΚ, ΕΚΤΕΠΝ, 2006). Ως εκ τούτου, η έρευνα 
βασίστηκε στη μεθοδολογία του κόστους της ασθένειας (ΚΤΑ, 
«Cost of illness») και περιορίστηκε στο «απτό κόστος» (π.χ. 
απώλειες εσόδων), ενώ έχει αποκλείσει το ούτω καλούμενο 
«άυλο κόστος», που αντιστοιχεί σε υποκειμενική βλάβη (π.χ. 
πόνος). Η ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε και στα επιμέρους 
μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με τη φύση της χρήσης 
των παράνομων ουσιών εξάρτησης, τη φύση των δαπανών, 
που εξετάζονται, καθώς επίσης και τον υπολογισμό των 
απωλειών παραγωγικότητας.

Σχετικά με τη φύση της χρήσης των παράνομων ουσιών 
εξάρτησης, συνυπολογίστηκαν όλες οι δαπάνες, που επιβάλλονται 
στην κοινωνία, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στη 
«χρήση» ή την «κατάχρηση» ουσιών. Ως προς τη φύση των 
δαπανών και με βάση τη μεθοδολογία «ΚΤΑ», το κοινωνικό 
κόστος εμπεριέχει το σύνολο των ιδιωτικών και των δημόσιων 
υλικών δαπανών, που επωμίζεται η κοινωνία και οι οποίες 
προκαλούνται από τη χρήση και τη διακίνηση παράνομων 
ουσιών εξάρτησης, εξαιρουμένου του κόστους αγοράς 
των ουσιών. Οι δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με τα 
ναρκωτικά («drug related public expenditure») είναι άμεσα 
συνυφασμένες με τα λειτουργικά έξοδα των δημοσίων φορέων, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και 
συμπεριλαμβάνουν όλες τις δαπάνες στις οποίες προβαίνουν 
οι διάφοροι δημόσιοι φορείς σχετικά με τις παράνομες ουσίες 
εξάρτησης.

Στις ιδιωτικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται, τόσο τα έξοδα 
των ίδιων των χρηστών (έξοδα χρήσης, απώλεια μισθών, 
μη αποπληρωμή ιατρικών εξόδων κτλ.), όσο και οι έμμεσες 
ή ιδιωτικές εξωτερικές δαπάνες, τις οποίες επωμίζονται οι 
ιδιώτες που δεν είναι χρήστες παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών (έξοδα απώλειας παραγωγικότητας κ.ά.). 

Στο πλαίσιο της χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, η γενική 
οικονομική προσέγγιση θεωρεί ότι το κοινωνικό κόστος είναι 
αποτέλεσμα καθαρά εξωτερικών παραγόντων4. Οι μεμονωμένες 

αποφάσεις χρήσης δεν ενσωματώνουν όλες τις εξωτερικές 
αρνητικές επιπτώσεις, που προκαλούν αυτές οι δραστηριότητες. 
Η αξία της χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, (όπως 
αντανακλάται από την τιμή αγοράς), είναι χαμηλότερη από 
το κόστος που προκαλεί σε τρίτα πρόσωπα. Η μεθοδολογία 
«ΚΤΑ» θεωρεί ότι οι καταναλωτές είναι τα πρώτα θύματα 
των επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών. Άρα, υπάρχει 
μεγαλύτερη αποδοχή του ότι οι “εξωτερικοί παράγοντες”, 
υπό την ευρεία έννοια του όρου συμπεριλαμβάνουν, όχι μόνο 
τη βλάβη (κόστος) που προκαλούν οι χρήστες ναρκωτικών 
στην κοινωνία, αλλά και τη βλάβη που προκαλούν οι ίδιοι 
στον εαυτό τους.

Επιπλέον, η μεθοδολογία «ΚΤΑ» λαμβάνει υπόψη μόνο τα 
έξοδα, τα οποία επωμίζονται όλοι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι 
φορείς, χωρίς να καταγράφει «έσοδα» ή «όφελος», ενώ 
για την παρούσα έρευνα βασίζεται στην «επικράτηση» 
(«prevalence-based study»), δηλαδή συνυπολογίζει το κόστος 
των προβλημάτων, που εμφανίζονται σε μια δεδομένη 
χρονιά και συγκεκριμένα κατά το έτος 2016.

Ως προς τον υπολογισμό της απώλειας εισοδήματος και 
παραγωγικότητας λόγω πρόωρων θανάτων, ακολουθήθηκε 
η μέθοδος του «ανθρώπινου κεφαλαίου» («Human Capital») 
και χρησιμοποιήθηκε η υπολογιζόμενη αξία του μελλοντικού 
εισοδήματος, στην οποία εφαρμόστηκε ένα ποσοστό 
αναπροσαρμογής (discount rate) της τάξης του 4%5. 
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Μεθοδολογία

Συλλογή Στοιχείων-Δεδομένων

Η συλλογή των στοιχείων και δεδομένων της έρευνας έγινε από την έμπειρη ερευνητική ομάδα 
της Insights Market Research (IMR) LTD, υπό τη συνεχή καθοδήγηση των Εμπειρογνωμόνων της 
Ομάδας Έργου και σε τακτική επικοινωνία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Η ερευνητική ομάδα επικοινώνησε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη συλλογή των 
πρωτογενών στοιχείων, η οποία διενεργήθηκε με τους παρακάτω τρόπους (ή και με συνδυασμό 
των παρακάτω) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περίστασης:

•	 Αποστολή ενημερωτικής επιστολής, στην οποία γινόταν αναφορά στη διεξαγωγή της 
έρευνας και στους ερευνητικούς της στόχους, καθώς και τη χρησιμότητά της στην κυπριακή 
κοινωνία, η οποία ζητούσε συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα, που εξυπηρετούσαν τους 
σκοπούς της έρευνας

•	 Τηλεφωνική επικοινωνία ή/και ηλεκτρονική αλληλογραφία με τους αρμόδιους λειτουργούς 
των φορέων/οργανισμών για ενδεχόμενες διευκρινίσεις για την έρευνα και τα ζητούμενα 
στοιχεία

•	 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου, με το οποίο διευκολύνθηκε η συλλογή των στοιχείων από 
την εκάστοτε πηγή

•	 Τηλεφωνικές ή/και προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους λειτουργούς στη βάση 
ερωτηματολογίων, ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης από έκαστη πηγή

•	 Ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αρμόδιος 
λειτουργός του φορέα/οργανισμού προτιμούσε τη δήλωση των ζητούμενων ποσοτικών 
δεδομένων, μέσω αυτής της μεθόδου.
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Παράνομες ουσίες 
εξάρτησης και θνησιμότητα

Σημαντικό μέρος του κοινωνικού κόστους, που προκαλεί η χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, 
αποτελεί ο αριθμός άμεσων θανάτων (υπερβολική δόση ναρκωτικών). Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν έναν 
εκ των πέντε κύριων επιδημιολογικών δεικτών, που παρακολουθεί το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου (Δείκτης θανάτων 
σχετιζόμενων με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και θνησιμότητας) και ο σχετικός απολογισμός για το 
2016 παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η μέση ηλικία θανάτου των πέντε αντρών ήταν τα 36.2 έτη ζωής, ενώ 
η ηλικία θανάτου της μοναδικής γυναίκας ήταν τα 48 έτη ζωής.

Υπολογισμός κόστους από τη 
χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης

Για σκοπούς άμεσης σύγκρισης της παρούσας έρευνας με την αντίστοιχη του 2006, διατηρήθηκαν οι 
ακόλουθες πέντε (5) κύριες κατηγορίες εξόδων: 

(α) Άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεραπείας): 
Το άμεσο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεραπείας) περιλαμβάνει τη διαμονή, την ιατρική 
φροντίδα και τη φαρμακευτική αγωγή, τόσο σε κρατικές και ιδιωτικές δομές θεραπείας και απεξάρτησης, 
όσο και σε δομές ΜΚΟ για σκοπούς θεραπείας. Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπολογίζονται 
με βάση τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των εν λόγω δομών θεραπείας και απεξάρτησης.

(β) Άμεσο κόστος πρόληψης και έρευνας:
Το άμεσο κόστος πρόληψης και έρευνας περιλαμβάνει ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για πραγματοποίηση 
δράσεων με σκοπό την πρόληψη και τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
Οι δημόσιες δαπάνες αφορούν στις επιδοτήσεις, που χορηγούνται για συγκεκριμένες δράσεις και έρευνες, 
καθώς και λειτουργικά έξοδα δημόσιων οργανισμών με στόχο την πρόληψη και την έρευνα στον τομέα των 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Έρευνες στον τομέα των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο 
διενεργούνται και από τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ ένα πλήθος ΜΚΟ δραστηριοποιείται στον 
τομέα της πρόληψης μέσα από σταθμούς/ομάδες πρόληψης και συμβουλευτικής (πχ. ΚΕΝΘΕΑ, ΣΥΚΑΝΑ, 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΣΥΚΕΣΟ, ΣΥΚΑΝΑ, ΔΟΠ Γεροσκήπου κ.ά.). 

 (γ) Άμεσο κόστος συντονισμού:
Το άμεσο κόστος συντονισμού περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων και δαπανών του 
ανώτατου σώματος συντονισμού για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης στην Κύπρο, το οποίο δαπανάται 
για την ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης. Το εν λόγω ανώτατο 
σώμα σε ό,τι αφορά τη χάραξη Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά, την παρακολούθηση της εφαρμογής της και 
τον συντονισμό όλων των ενεργειών, παρεμβάσεων και προγραμμάτων στον Κυβερνητικό, Μη-Κυβερνητικό 
και Ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, είναι η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).

(δ) Άμεσο κόστος επιβολής του νόμου:
Το άμεσο κόστος επιβολής του νόμου περιλαμβάνει τις δημόσιες δαπάνες των εξειδικευμένων φορέων 
επιβολής του νόμου και αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μερίδιο της δράσης των δημοσίων αυτών φορέων 
(αστυνομίας, τελωνείων, δικαστηρίων, φυλακών κτλ.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
παράνομων ουσιών εξάρτησης. Το κόστος αυτό απορρέει από τα επί μέρους λειτουργικά έξοδα, καθώς και 
από τα μέτρα ή δράσεις που εντάσσονται στον τομέα μείωσης της προσφοράς και τα οποία δαπανώνται 
από την Αστυνομία, τα Τελωνεία, τις Δικαστικές Αρχές, τις Φυλακές, τη Νομική Υπηρεσία και το Γενικό 
Χημείο του Κράτους.

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά των 6 συνολικά θανόντων κατά το έτος 2016, των οποίων ο θάνατος σχετίζεται 
άμεσα με τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης. Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Μεθοδολογία

Φύλο Ηλικιακή Ομάδα Αιτία θανάτου

1 Θήλυ 45-49 Υπερβολική δόση ναρκωτικών

2 Άρρεν 40-44  Υπερβολική δόση ναρκωτικών

3 Άρρεν 35-39 Υπερβολική δόση ναρκωτικών

4 Άρρεν 30-34 Υπερβολική δόση ναρκωτικών

5 Άρρεν 25-29  Υπερβολική δόση ναρκωτικών

6 Άρρεν 25-29 Υπερβολική δόση ναρκωτικών

Παράνομες ουσίες εξάρτησης και θνησιμότητα
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(ε) Έμμεσο κόστος από την απώλεια εισοδήματος και 
τη μείωση της παραγωγικότητας:
Το έμμεσο κόστος προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος, 
λόγω μειωμένης παραγωγικότητας, που απορρέει από την 
απουσία του επηρεαζόμενου ατόμου από τον χώρο εργασίας, 
λόγω της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (κόστος, το οποίο 
υπολογίζεται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), από 
πρόωρους θανάτους και τέλος, από την εμπλοκή σε παράνομες 
δραστηριότητες (επίσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

Η αξία της χαμένης παραγωγικότητας, που προκύπτει λόγω 
πρόωρων θανάτων, υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό 
του αριθμού των θανάτων, οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση 
ουσιών επί της μελλοντικής αξίας του εισοδήματος (μέσο ετήσιο 
εισόδημα και κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). 
Για την εκτίμηση της μελλοντικής αξίας του εισοδήματος 
(συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού αναπροσαρμογής 
του 4%), λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, το φύλο και η αιτία 
θανάτου (υπερβολική χρήση), χρησιμοποιώντας την ακόλουθη6  
μαθηματική σχέση (FDIi), η οποία περιγράφει τη ροή του 
μειωμένου εισοδήματος, το οποίο απωλούν οι άντρες και οι 
γυναίκες, που πεθαίνουν πρόωρα λόγω του ιατρικού αιτίου i:

Για την παρούσα έρευνα, η μόνη (i = 1) αιτία θανάτου που 
θα χρησιμοποιηθεί είναι η υπερβολική δόση ναρκωτικών 
ουσιών (άμεσοι θάνατοι σχετιζόμενοι με ναρκωτικά). Επίσης, 
στη θέση του προσδόκιμου ζωής (80.3 για άντρες και 84.7 
για γυναίκες) χρησιμοποιείται η ηλικία συνταξιοδότησης (65 
έτη και για τα δύο φύλα). Τέλος, στη μέση αξία εισοδήματος 
συνυπολογίζονται, τόσο το μέσο ετήσιο εισόδημα7, όσο και 
το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP pp)8.

Σχετικά με την απώλεια εισοδημάτων των ατόμων, που 
εισήχθησαν σε δομές εσωτερικής νοσηλείας, χρησιμοποιήθηκε 
ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτών, η μέση διάρκεια 
παραμονής στις συγκεκριμένες δομές (οι οποίες παρείχαν 
τα στοιχεία), καθώς και το μέσο ετήσιο εισόδημα7.

Τέλος, όσον αφορά στα φυλακισμένα κατά το 2016 άτομα, 
η απώλεια εισοδημάτων τους υπολογίζεται με βάση τον 
αριθμό των φυλακισμένων, το μέσο ετήσιο εισόδημα7, και 
ως χρόνος παραμονής τους λαμβάνεται εξ΄ολοκλήρου το 
έτος 2016 (λόγω μη διαθέσιμων αναλυτικών στοιχείων της 
διάρκειας παραμονής τους στις φυλακές).

Δείκτης i: Δείκτης για κάθε παθολογία που εντοπίζεται ως ιατρικό αίτιο θανάτου (i = 1,2,3,...,n)
Εκθέτης 1: Αντιπροσωπεύει τους άντρες
Εκθέτης 2: Αντιπροσωπεύει τις γυναίκες
ni

1 : Αντιστοιχεί στον αριθμό των αντρών που απεβίωσαν από το ιατρικό αίτιο i
ni

2 : Αντιστοιχεί στον αριθμό των γυναικών που απεβίωσαν από το ιατρικό αίτιο i
ti

1  : Αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής των αντρών (80.3 έτη) και τη μέση ηλικία θανάτου των 
αντρών λόγω του ιατρικού αιτίου i 
ti

2  : Αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής των γυναικών (84.7 έτη) και τη μέση ηλικία θανάτου των 
γυναικών λόγω του ιατρικού αιτίου i
r : Το ποσοστό αναπροσαρμογής (discount rate) του μελλοντικού εισοδήματος (r=4%)
R : Η μέση αξία εισοδήματος, ίδια για άντρες και γυναίκες (R = €43,369)7,8

6. Calculating the Social Cost of Illicit Drugs: Methods and Tools for Estimating the Social Cost of the Use of Psychotropic Substances (Drugs and Addiction) 

2002, Pierre Kopp, Council of Europe. 

7. €22,422. Εργατικό Κόστος και Απολαβές, Μέσοι όροι μηνιαίων απολαβών 2010-2016, Στατιστική Υπηρεσία, Κυπριακή Δημοκρατία, 2017 (Πηγή των 

στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

8. €20,947. Η Κύπρος σε αριθμούς, Στατιστική Υπηρεσία, Κυπριακή Δημοκρατία, 2017.

Μεθοδολογία
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Αποτελέσματα

Το κόστος της χρήσης παράνομων 
ουσιών ανά τομέα/υπηρεσία

1. Άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
(Θεραπείας)
Το άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
(συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής νοσηλείας και 
απεξάρτησης) για το 2016 ανήλθε συνολικά στα €4,471,881, 
τα οποία δαπανήθηκαν, τόσο σε δημόσιες και ιδιωτικές 
δομές θεραπείας απεξάρτησης (€2,570,706), όσο και σε Μη-
κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ - €1,901,175). Το Υπουργείο 
Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας) δαπάνησε €2,181,464 για 
τη μισθοδοσία 98 εργαζομένων στις διάφορες δημόσιες 
δομές απεξάρτησης (ΘΕΜΕΑ, «ΑΝΩΣΗ», «ΓΕΦΥΡΑ», Κέντρο 
Πολλαπλής Παρέμβασης, «ΠΕΡΣΕΑΣ», ΣΩΣΙΒΙΟ», «ΑΝΑΚΑΜΨΗ», 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»), για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα 
Φυλακών και επιπλέον €327,802 για τα διάφορα λειτουργικά 
έξοδα πέραν της μισθοδοσίας (υπερωρίες, οδοιπορικά, τεστ 
ελέγχου ναρκωτικών ουσιών κτλ.). Η δαπάνη θεραπείας σε 
ιδιωτικές δομές νοσηλείας (Κλινική Βερεσιέ) ανήλθε στις 
€61,440. 

Οι αναλυτικές δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με 
βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι δομές απεξέρτησης των ΜΚΟ, 
όπως για παράδειγμα οι «RETO A LA ESPERANZA (CYPRUS)», 
«Αγία Σκέπη», «ΠΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ», «ΨΕΜΑ», «ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ», 
«ΣΦΕΑΚ», «ΤΟΛΜΗ» Πάφου και Λάρνακας, καταγράφονται 
στον πίνακα 2. Σημειώνεται ότι δεν καταγράφηκε πλήρως 
ο αριθμός των ατόμων, που νοσηλεύτηκαν στις πιο πάνω 
δημόσιες και ιδιωτικές δομές, ούτε η αντίστοιχη διάρκεια 
νοσηλείας, λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων. 

2. Άμεσο κόστος για την πρόληψη και την έρευνα
Το συνολικό άμεσο κόστος για την πρόληψη και την έρευνα 
ανήλθε κατά το 2016 στα €1,053,327, ποσό που αναλύεται 
στις δημόσιες δαπάνες (€834,711) και στις δαπάνες από ΜΚΟ 
(€218,616), όπως καταγράφεται στον πίνακα 3.

Όσον αφορά στις δημόσιες δαπάνες για πρόληψη και έρευνα, 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δαπάνησε €720,469, 
ενώ το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) δαπάνησαν 
€59,642 και €47,600, αντίστοιχα. Ποσό ύψους €3,000 
δαπάνησε, τόσο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όσο και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπρόσθετα, το σωματείο «Ευ Ζην» 
Λατσίων δαπάνησε €1,000.

Στην κατηγορία των δαπανών για πρόληψη και έρευνα από 
ΜΚΟ κατά το 2016, ο ΚΕΝΘΕΑ σημείωσε λειτουργικά έξοδα 
της τάξης των €28,324, ενώ οι επιμέρους σταθμοί πρόληψης 
και συμβουλευτικής «Αχιλλέας», «Ιθάκη» και «Οδυσσέας» 

είχαν λειτουργικά έξοδα ύψους €61,616, €31,356 και €15,662, 
αντίστοιχα. Ο Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΣΥΚΑΝΑ) 
Λάρνακας δαπάνησε €25,574, η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης 
(ΔΟΠ) Γεροσκήπου €23,925 και το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ) €16,900. Μικρότερα 
ποσά της τάξης των €10,508 και €4,750 δαπάνησαν τα 
κέντρα πρόληψης «Μεσόγειος» και το ίδρυμα “Lions Quest” 
Κύπρου, αντίστοιχα.  

3. Άμεσο κόστος συντονισμού (ΑΑΕΚ)
Κατά το έτος 2016, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΑΑΕΚ 
ανήλθε σε €1,355,000 (πίνακας 4), εκ των οποίων δαπανήθηκε 
το ποσό των €1,247,610 (Ετήσια Έκθεση ΑΣΚ 2016). Το σύνολο 
των δαπανών του ΑΑΕΚ περιελάμβανε τα λειτουργικά έξοδα 
του οργανισμού (μισθοδοσία προσωπικού κτλ.), καθώς και τα 
έξοδα λειτουργίας του Τμήματος Παρακολούθησης / ΕΚΤΕΠΝ, 
που ανήλθαν σε €378,000. Τέλος, η ΑΑΕΚ επιχορήγησε διάφορα 
προγράμματα θεραπείας (€144,102) και πρόληψης (€56,535), 
όπως επίσης και παγκύπρια έρευνα γενικού πληθυσμού για 
το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες 
(€30,830). 

4. Κόστος επιβολής του νόμου
Το άμεσο κόστος επιβολής του Νόμου για τις παράνομες 
εξαρτησιογόνες ουσίες στην Κύπρο ανήλθε, κατά το έτος 
2016, στο συνολικό ποσό των €46,223,121 (πίνακας 5). Το 
ποσό αυτό κατανέμεται στους δημόσιους φορείς, οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου (σύλληψη, δίωξη και 
φυλάκιση παραβατών), όσον αφορά σε εγκλήματα σχετιζόμενα 
με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. Τα ποσά, τα οποία 
αναφέρονται, αφορούν στο κόστος λειτουργίας των πιο κάτω 
δημόσιων φορέων κατά το 2016 και αφορούν σε πραγματικές 
δαπάνες, όπως αυτές καταγράφονται, τόσο στον κρατικό 
προϋπολογισμό του έτους 2018 (Κρατικός Προϋπολογισμός 
2018), όσο και από τα αναλυτικά στοιχεία που ορισμένοι από 
αυτούς παρείχαν για τον σκοπό της παρούσας έρευνας.

5. Έμμεσο κόστος απώλειας εισοδημάτων και 
παραγωγικότητας
Το συνολικό κόστος της έμμεσης απώλειας εισοδήματος και 
παραγωγικότητας ανήλθε στα €7,586,853 (πίνακας 6). Το 
ποσό αυτό υπολογίστηκε για τους έξι (6) άμεσους πρόωρους 
θανάτους από παράνομες ουσίες εξάρτησης (υπερβολική 
δόση)9, για τις περίπου 5200 ημέρες νοσηλείας ατόμων σε 
εσωτερικές δομές και για τους 203 φυλακισμένους, που 
ενεπλέκησαν σε σχετικές παράνομες δραστηριότητες.

Αναλυτική Κατανομή του Κοινωνικού Κόστους
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Πρόληψη και Έρευνα 

Συντονισμός (ΑΣΚ - ΑΑΕΚ) 

Επιβολή του Νόμου 

Απώλεια εισοδημάτων

Δημόσιες & ιδωτικές δαπάνες

Δαπάνες των ΜΚΟ 42.5%

57.5%

Αμεσο κόστος για την πρόληψη και την έρευνα

Περίθαλψη και θεραπεία 

Πρόληψη και Έρευνα 

Συντονισμός (ΑΣΚ - ΑΑΕΚ) 

Επιβολή του Νόμου 

Απώλεια εισοδημάτων

Δημόσιες δαπάνες

Δαπάνες των ΜΚΟ 20.8%

79.2%

4.3%

83.4%

2.3%
1.9%

8.1%

Αμεσο κόστος συντονισμού (ΑΑΕΚ)

Περίθαλψη και θεραπεία 

Πρόληψη και Έρευνα 

Συντονισμός (ΑΣΚ - ΑΑΕΚ) 

Επιβολή του Νόμου 

Απώλεια εισοδημάτων

Λειτουργικά Έξοδα ΑΑΕΚ

Προγράμματα Θεραπείας

Προγράμματα Πρόληψης

Έρευνα γενικού πληθυσμού 2.5%

4.5%

11.6%

81.4%

4.3%

83.4%

2.3%
1.9%

8.1%

Αμεσο κόστος επιβολής του νόμου

Αστυνομία (ΥΚΑΝ)

Τμήμα Φυλακών

Νομική Υπηρεσία

Δικαστικές Αρχές

Γενικό Χημείο του Κράτους

Τμήμα Τελωνείων 0.5%

1.1%

1.7%

2.3%

11.2%

83.2%

Περίθαλψη και θεραπεία 

Πρόληψη και Έρευνα 

Συντονισμός (ΑΣΚ - ΑΑΕΚ) 

Επιβολή του Νόμου 

Απώλεια εισοδημάτων

4.3%

83.4%

2.3%
1.9%

8.1%

Γράφημα 1: Το κοινωνικό κόστος χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης ανά κατηγορία.

Γράφημα 2: Αναλυτική κατανομή δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών ανά κύρια κατηγορία.

Αμεσο κόστος επιβολής του νόμου

Περίθαλψη και θεραπεία 

Πρόληψη και Έρευνα 

Συντονισμός (ΑΣΚ - ΑΑΕΚ) 

Επιβολή του Νόμου 

Απώλεια εισοδημάτων

Φυλακισμένοι

Άμεσοι θάνατοι

Νοσηλευόμενοι σε Εσωτερικές Δομές 4.0%

32.0%

64.0%

Αναλυτική Κατανομή του Κοινωνικού Κόστους

12.5%

76.3%

2.1%
1.7%

7.4%

Περίθαλψη και θεραπεία 

Πρόληψη και Έρευνα 

Συντονισμός (ΑΣΚ - ΑΑΕΚ) 

Επιβολή του Νόμου 

Απώλεια εισοδημάτων

9. http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2018/search-by-country_en
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Αποτελέσματα

4. Κόστος επιβολής του Νόμου:
Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναλυτικότερη παρουσίαση των 
δαπανών για την επιβολή του νόμου, αφού σε αυτήν την 
κατηγορία ξοδεύεται το μεγαλύτερο ποσό (€46,223,121 - 
πίνακας 5), καθώς αυτές οι υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για 
την σύλληψη, δίωξη και φυλάκιση των παραβατών του νόμου, 
όσον αφορά στη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

4.1 Αστυνομία (ΥΚΑΝ)
Η αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας Κύπρου για την καταστολή 
των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσίων είναι η Υπηρεσία 
Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), η οποία έχει ως κύριο 
στόχο τη μείωση της προσφοράς και ζήτησης των παράνομων 
ουσιών εξάρτησης, την πρόληψη σχετικών εγκλημάτων και 
την παροχή βοήθειας/στήριξης σε χρήστες παράνομων ουσιών 
εξάρτησης. Κατά το 2016 καταγράφηκαν από την αστυνομία 
συνολικά 5,094 σοβαρά εγκλήματα, εκ των οποίων τα 893 
(17.5%) σχετίζονταν άμεσα με παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες 
(Σοβαρό Έγκλημα 2014-2016). Εφαρμόζοντας το ποσοστό του 
17.5% επί των πραγματικών δαπανών της Αστυνομίας κατά 
το 2016 (€202,421,571 με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό), 
εκτιμάται ένα συνολικό ποσό της τάξης των €38,460,098, 
ως κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Στο 
πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος 
της ΥΚΑΝ (€6,714,147), η οποία για τον σκοπό της παρούσας 
έρευνας παρείχε αναλυτική κατάσταση των λειτουργικών 
εξόδων της.

4.2 Τμήμα Φυλακών (Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως):
Σχετικά με το κόστος φυλάκισης κατά το έτος 2016 (Τμήμα 
Φυλακών, 2018), 203 άτομα παρέμειναν έγκλειστα στις 
κεντρικές φυλακές για αδικήματα, που σχετίζονται με 
παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. Το μέσο ημερήσιο κόστος 
παραμονής ενός ατόμου στις φυλακές ανέρχεται σε  €68.5 
και υπολογίζεται ότι οι 203 φυλακισμένοι παρέμειναν στις 
κεντρικές φυλακές, τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους 2016. Έτσι, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος φυλάκισης 
για το 2016 ανέρχεται σε €5,075,507.5 (203 φυλακισμένοι 
x 365 ημέρες x €68.5 τη μέρα).

4.3 Νομική Υπηρεσία 
Μέρος του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας δαπανάται 
για την ποινική δίωξη των παραβατών, που σχετίζονται με 
υποθέσεις παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Το κόστος αυτό 
καθορίζεται από το ποσοστό υποθέσεων, οι οποίες σχετίζονταν 
με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες και καταχωρήθηκαν 
στα κυπριακά δικαστήρια, επί του συνόλου των υποθέσεων 
που χειρίστηκε η Νομική Υπηρεσία, πολλαπλασιαζόμενο 

με τη συνολική δαπάνη της Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 
2016 (€36,139,641 βάσει του κρατικού προϋπολογισμού). Το 
ποσοστό αυτό εκτιμήθηκε στο 3% βάσει του ποσοστού (17.5%) 
των καταγεγραμμένων εγκλημάτων, που σχετίζονται με τα 
ναρκωτικά (βλ. κόστος για Αστυνομία) και κατόπιν επικοινωνίας 
με τους αρμόδιους λειτουργούς της Αστυνομίας και της 
ΥΚΑΝ. Στο ποσοστό αυτό συνεκτιμήθηκαν οι παραδοχές ότι, 
ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων σε μια υπόθεση 
ναρκωτικών είναι περίπου ο ίδιος, όπως σε οποιαδήποτε 
άλλη υπόθεση, καθώς επίσης και ότι ο χρόνος και οι πόροι 
διευθέτησης μιας υπόθεσης ναρκωτικών δε διαφέρουν από 
οποιαδήποτε άλλη υπόθεση προς εκδίκαση. Ως αποτέλεσμα, 
το συνολικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών 
για τη Νομική Υπηρεσία ανέρχεται στα €1,084,189.

4.4 Δικαστικές Αρχές
Σε πλήρη αντιστοιχία με τη Νομική Υπηρεσία, καταγράφηκε και 
το κόστος για τις Δικαστικές Αρχές, των οποίων οι συνολικές 
λειτουργικές δαπάνες σχετικά με υποθέσεις παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών για το 2016, ανήλθαν στις €784,202. 
Το ποσό αυτό εκτιμήθηκε στη βάση των παραπάνω παραδοχών 
και εφαρμόζοντας το ποσοστό των υποθέσεων (ποσοστό 3%) 
επί των συνολικών λειτουργικών δαπανών των Δικαστικών 
Αρχών για το 2016 (€24,140,000, κρατικός προϋπολογισμός).

4.5 Γενικό Χημείο του Κράτους
Όσον αφορά στο συνολικό κόστος των δαπανών από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους, το ποσό ανήλθε στις €499,620. 
Η δαπάνη αυτή σχετίζεται με τα λειτουργικά έξοδα του ΓΧΚ, 
και πιο συγκεκριμένα με το κόστος εξέτασης δειγμάτων και 
τη μισθοδοσία του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), που 
ασχολείται με εξέτασεις δειγμάτων παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών.   

4.6 Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Τελωνείων:
Οι συνολικές δαπάνες του Τμήματος Τελωνείων (Υπουργείο 
Οικονομικών) ανήλθαν σε  €209,671 και αφορούσαν στα 
λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας τεσσάρων υπαλλήλων (1 
Λευκωσία, 1 Λάρνακα και 2 Λεμεσό), καθώς επίσης και στην 
αγορά αντιδραστηρίων για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών 
και στα έξοδα ταξιδίου και συμμετοχής σε ευρωπαϊκές 
συναντήσεις/ημερίδες.
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Αναλυτική κατανομή του Κοινωνικού ΚόστουςΑναλυτική κατανομή του Κοινωνικού Κόστους

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύνολο

1.1 Δημόσιες και ιδωτικές δαπάνες για θεραπείες απεξάρτησης €2,570,706

1.1.1 Δημόσιες Δομές Νοσηλείας -  Υπουργείο Υγείας (έξοδα μισθοδοσίας) €2,181,464

Μονάδα Απεξάρτησης "ΑΝΩΣΗ" €600,008

Κέντρο Θεραπείας του Εθισμού με Χορήγηση Υποκατάστατων Οποιοειδών "ΓΕΦΥΡΑ" €304,193

Κεντρο Πολλαπλής Παρέμβασης €278,334

Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας "ΠΕΡΣΕΑΣ" για Εξαρτητικές Συμπεριφορές €236,110

Πρόγραμμα Υποκατάστασης "ΣΩΣΙΒΙΟ" €221,938

Κέντρο Απεξάρτησης Ενηλίκων "ΑΝΑΚΑΜΨΗ" €208,594

Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" €208,594

Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Φυλακών €93,139

Για όλες τις δομές €30,554

1.1.2 Δημόσιες Δομές Νοσηλείας -  Υπουργείο Υγείας (λειτρουγικά έξοδα) €327,802

Άλλα λειτουργικά έξοδα €307,802

Άλλα έξοδα (τεστ ελέγχου ναρκωτικών ουσιών) €20,000

1.1.3 Ιδιωτική Νοσηλεία - Κλινική Δρ. Βερεσιέ €61,440

1.2 Δαπάνες των ΜΚΟ στον τομέα θεραπείας €1,901,175

Θεραπευτική Κοινότητα "ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ" €1,454,390

RETO A LA ESPERANZA (CYPRUS) / Η Πρόκληση της Ελπίδας €157,350

Παγκύπριος Αντικαρκινικός Σύνδεσμος (ΠΑΣ) - συνεταιριστικό πρόγραμμα "ΣΤΟΧΟΣ" €141,194

Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης (ΨΕΜΑ) €81,398

Σταθμός συμβουλευτικής "ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ" €45,124

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα (ΑΘΕΚΕΑ) "Η ΤΟΛΜΗ" Πάφου €9,677

Σύνδεσμος Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων Κύπρου (ΣΦΕΑΚ) €5,542

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα (ΑΘΕΚΕΑ) "Η ΤΟΛΜΗ" Λαρνακας €6,500

ΣΥΝΟΛΟ €4,471,881

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνολο Ποσοστό
1 Άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεραπείας) € 4,471,881 7.4%

2 Άμεσο κόστος για την πρόληψη και την έρευνα € 1,053,327 1.7%

3 Άμεσο κόστος συντονισμού (ΑΑΕΚ) € 1,247,610 2.1%

4 Άμεσο κόστος επιβολής του νόμου € 46,223,121 76.3%

5 Έμμεσο κόστος από τις απώλειες εισοδημάτων και παραγωγικότητας € 7,586,853 12.5%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚOΣΤΟΣ € 60,582,792 100.0%

ΑΕΠ 2016* € 18,219,113,958 0.33%

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύνολο

2.1 Δημόσιες δαπάνες για την πρόληψη και την έρευνα €834,711

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού €720,469

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων €59,642

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) €47,600

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας €3,000

Πανεπιστήμιο Κύπρου €3,000

Σωματείο ΕΥ ΖΗΝ Λατσιών €1,000

2.2 Δαπάνες των ΜΚΟ για την πρόληψη και την έρευνα €218,616

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ "ΑΧΙΛΛΕΑΣ" €61,616

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ "ΙΘΑΚΗ" €31,356

ΚΕΝΘΕΑ €28,324

Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας (ΣΥΚΑΝΑ) €25,574

Δημοτική Ομάδα Πρόληψης (ΔΟΠ) Γεροσκήπου €23,925

Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ) €16,900

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" €15,662

Κέντρα Πρόληψης ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ €10,508

Ιδρυμα "LIONS QUEST" Κύπρου €4,750

ΣΥΝΟΛΟ €1,053,327

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνολο

3.1 Λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένου ΕΚΤΕΠΝ) €1,016,143

3.2 Επιχορηγημένα προγράμματα Θεραπείας €144,102

3.3 Επιχορηγημένα προγράμματα Πρόληψης €56,535

3.4 Έρευνα γενικού πληθυσμού για το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες €30,830

ΣΥΝΟΛΟ €1,247,610

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύνολο

4.1 Αστυνομία (ΥΚΑΝ*) €38,460,098

4.2 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Τμήμα Φυλακών €5,185,341

4.3 Νομική Υπηρεσία €1,084,189

4.4 Δικαστικές Αρχές €784,202

4.5 Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) €499,620

4.6 Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Τελωνείων €209,671

ΣΥΝΟΛΟ €46,223,121

Πίνακας 1: Το κοινωνικό κόστος της χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, ανά κατηγορία.

Πίνακας 2: Ανάλυση του κοινωνικού κόστους χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, ως προς την ιατροφαμακευτική 
περίθαλψη (θεραπεία).

Πίνακας 3: Ανάλυση του κοινωνικού κόστους χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, ως προς την πρόληψη και έρευνα.

Πίνακας 4: Αναλυτικές ετήσιες δαπάνες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2016.

*Το ΑΕΠ της Κύπρου για το 2016 ανήλθε στα δεκαοκτώ περίπου δισεκατομμύρια, (Εθνικοί Λογαριασμοί, Τελικά Στοιχεία 2015 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2016, Στατιστική Υπηρεσία, 

Κυπριακή Δημοκρατία, 2018).

Πίνακας 5: Αναλυτικό κόστος επιβολής του νόμου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνολο

5.1 Φυλακισμένοι (αδικήματα σχετικά με παράνομες ουσίες εξάρτησης) €4,870,871

5.2 Άμεσοι θάνατοι (υπερβολική δόση ναρκωτικών) €2,396,778

5.3 Άτομα σε εσωτερικές δομές νοσηλείας €319,204

ΣΥΝΟΛΟ €7,586,853

Πίνακας 6: Αναλυτικό κόστος απώλειας εισοδημάτων και παραγωγικότητας.

*Η ΥΚΑΝ για τον σκοπό της έρευνας παρείχε αναλυτική κατάσταση των λειτουργικών της εξόδων (€6,714,147).
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Συμπεράσματα

Το συνολικό κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο για το 2016 καταγράφηκε, 
με βάση τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, στα €60,582,792, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 0.33% του 
ΑΕΠ10. 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 ΑΕΠ11.

Το άμεσο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεραπείας) ανήλθε στα €4,471,881 ή ποσοστό 
7.4% του συνολικού κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών για το έτος αναφοράς, ενώ η 
άμεση δαπάνη για σκοπούς πρόληψης και έρευνας ανήλθε στα €1,053,327 (1.7%). Επιπρόσθετα, το άμεσο 
κόστος συντονισμού, το οποίο αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της ΑΑΕΚ, ανήλθε στα €1,247,610 (2.1%), 
με το άμεσο κόστος επιβολής του νόμου να καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος, καθώς καταγράφηκαν 
δαπάνες €46,223,121 (76.3%). Τέλος, το έμμεσο κοινωνικό κόστος, λόγω απώλειας εισοδημάτων και 
παραγωγικότητας από πρόωρους θανάτους, φυλακισμένους και άτομα, τα οποία βρίσκονται σε δομές 
εσωτερικής νοσηλείας σχετικά με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης, ανήλθε στα €7,586,853, ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 12.5% του συνολικού κοινωνικού κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 
έρευνας κοινωνικού κόστους του 2006, σύμφωνα με την οποία η συντριπτική πλειονότητα των κοινωνικών 
δαπανών διοχετεύεται προς τον τομέα της επιβολής του νόμου ενώ, ταυτόχρονα, μειώθηκαν δραστικά οι 
δαπάνες για 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. 

Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για περαιτέρω εξέταση της 
κατανομής των διαθέσιμων πόρων, με τρόπο που να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του φαινομένου της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στη βάση των πραγματικών αναγκών 
της κυπριακής κοινωνίας.

Η παρούσα έρευνα παρουσίασε αρκετά πλεονεκτήματα, όσον αφορά στη μεθοδολογία και τη συλλογή των 
δεδομένων. Αρχικά, η ερευνητική ομάδα βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην έρευνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επήλθε η ολοκληρωτική 
συλλογή των δεδομένων στο μέτρο του δυνατού, με το μηχανισμό της συλλογής να περιορίζεται μόνο στο 
απτό κόστος της ασθένειας, γεγονός το οποίο απέτρεψε την παρείσφρηση υποκειμενικών στοιχείων, όπως 
την αξιολόγηση βάσει του υποκειμενικού πόνου, που αντιστοιχεί σε άυλο κόστος. Επιπρόσθετα, το γεγονός 
ότι τα δεδομένα για το κόστος της χρήσης των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών αντλήθηκαν, τόσο 
από δημόσιες, όσο και από ιδιωτικές δομές θεραπείας απεξάρτησης, επιτρέπει τη μεταξύ τους σύγκριση. 

Παρόλα ταύτα, παρουσιάστηκαν ορισμένοι περιορισμένοι κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, 
όπως η μερική καταγραφή του αριθμού των νοσηλευομένων ατόμων και η αντίστοιχη περίοδος νοσηλείας 
τους, ένεκα έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι ορισμένοι φορείς/
υπηρεσίες/οργανισμοί δεν προσεκόμισαν επαρκή στοιχεία προς καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση. 

Εν κατακλείδι, η διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού κόστους ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τριετία) 
προτείνεται ως η βέλτιστη πρακτική, αφού στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης. 
Επιπρόσθετα, επιτακτική κρίνεται η συμμετοχή και ανταπόκριση όλων των φορέων/υπηρεσιών/οργανισμών, 
που ασχολούνται με το ζήτημα των παράνομων ουσιών εξάρτησης, με άμεση και επαρκή παροχή στοιχείων 
και δεδομένων κατά την διάρκεια διεξαγωγής τέτοιων ερευνών. Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω βελτίωση 
και εκσυχρονισμός του υπάρχοντος μηχανισμού, έτσι ώστε να να διασφαλίζεται η καταγραφή των 
δεδομένων με πληρότητα και ορθότητα.  

10. Εθνικοί Λογαριασμοί, Τελικά Στοιχεία 2015 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2016, Στατιστική Υπηρεσία, Κυπριακή Δημοκρατία, 2018.

11. €14,940,000,000, όπως καταγράφηκε στην έρευνα για το κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, 2006, P. Kopp, ΑΣΚ, ΕΚΤΕΠΝ.
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Ετήσια Έκθεση ΑΣΚ 2016, Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

Το κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών στην Κύπρο, 2006, P. Kopp, ΑΣΚ, ΕΚΤΕΠΝ. 

Ετήσια έκθεση για τα ναρκωτικά 2018 – Κύπρος, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
EMCDDA, ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, ΑΑΕΚ (τα στατιστικά δεδομένα 
αναφέρονται στο 2016 ή το πιο πρόσφατο έτος).

Ετήσια έκθεση για τα ναρκωτικά 2017 - Κύπρος, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
(EMCDDA), ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, ΑΣΚ (τα στατιστικά δεδομένα 
αναφέρονται στο 2015 ή το πιο πρόσφατο έτος).

Στατιστική Επετηρίδα 2016 Χρονοσειρές - Κεφάλαιο Α: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Εθνικοί Λογαριασμοί, Δημόσια Οικονομικά, 
Ισοζύγιο Πληρωμών, Νομισματικά, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, 
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) και Κεφάλαιο 
Β: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Απογραφές, 
Πληθυσμός, Δημογραφία, Έγκλημα, Εκπαίδευση, Υγεία, 
Κοινωνική Ευημερία), 2017, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σοβαρό Έγκλημα 2014-2016: Στατιστικά στοιχεία για την 
Εγκληματικότητα - Σοβαρό Έγκλημα (2014-2016), 2017, Γραφείο 
Ανάλυσης και Στατιστικής, Αστυνομία Κύπρου.

Κρατικός Προϋπολογισμός 2018: Ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος 
του 2018, Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
2017, Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Υπουργείο Οικονομικών.

P. Kopp 2002: Calculating the Social Cost of Illicit Drugs: 
Methods and Tools for Estimating the Social Cost of the Use 
of Psychotropic Substances (Drugs and Addiction) 2002, 
Pierre Kopp, Council of Europe.

Η Κύπρος σε αριθμούς, Στατιστική Υπηρεσία, Κυπριακή 
Δημοκρατία, 2017.

Εργατικό Κόστος και Απολαβές, Μέσοι όροι μηνιαίων απολαβών 
2010-2016, Στατιστική Υπηρεσία, Κυπριακή Δημοκρατία, 
2017 (πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Εθνικοί Λογαριασμοί, Τελικά Στοιχεία 2015 και Αναθεωρημένα 
Στοιχεία 2016, Στατιστική Υπηρεσία, Κυπριακή Δημοκρατία, 
2018

ΑΘΕΚΕΑ   Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα

ΑΣΚ  Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

ΑΑΕΚ  Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

ΓΧΚ  Γενικό Χημείο του Κράτους

ΔΟΠ  Δημοτική Ομάδα Πρόληψης

ΕΚΤΕΠΝ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

EMCDDA  Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

ΘΕΜΕΑ  Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων

ΚΕΝΘΕΑ  Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

ΟΝΕΚ  Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΣ  Παγκύπριος Αντικαρκινικός Σύνδεσμος

ΣΥΚΕΣΟ Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας

ΣΥΚΑΝΑ  Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας

ΣΦΕΑΚ  Σύνδεσμος Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων Κύπρου

ΥΚΑΝ  Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών

ΨΕΜΑ Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης

Παραπομπές
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Ετοιμάστηκε από τον Οργανισμό IMR/University of Nicosia για 
λογαριασμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η παρούσα αναφορά έχει ετοιμαστεί αποκλειστικά για λογαρια-
σμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στη βάση 
των όρων του Διαγωνισμού με τίτλο «Το Κοινωνικό Κόστος των 
Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο» (ΑΑΔ6/2017). 
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρης της πα-
ρούσας αναφοράς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Ο IMR/University of 
Nicosia ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του περιεχομένου 
της αναφοράς από τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  

                
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ IMR/UNIVERSITY OF NICOSIA
Ο IMR/University of Nicosia είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
Οργανισμούς Ερευνών Αγοράς, Κοινωνικής Έρευνας και Δη-
μοσκοπήσεων στην Κύπρο με εκτενή δραστηριοποίηση από το 
2002 σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικο-κοινωνικο-οικονομι-
κής δραστηριότητας του τόπου. Ο Οργανισμός διατηρεί στρατη-
γική συνεργασία με το University of Nicosia, το μεγαλύτερο ιδιω-
τικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
και την εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του. 
Ο Οργανισμός παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες, προ-
σφέροντας στους συνεργάτες του μετρήσιμα στοιχεία, εισηγή-
σεις και συμβουλές που μπορούν να αξιοποιήσουν για τη χάραξη 
επιτυχημένης στρατηγικής και τη λήψη διορατικών αποφάσεων.
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