Το Κοινωνικό Κόστος
των Παράνομων
Εξαρτησιογόνων
Ουσιών στην Κύπρο
κατά το έτος 2018

Το Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο - 2018

Σκοπός:
•

Προσδιορισμός του δαπανώμενου ποσού σε σχέση με τις
παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες κατά το 2018

Στόχοι:

•
•
•
•
•

Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο
Παροχή απαιτούμενου γνωστικού υπόβαθρου στην ΑΑΕΚ, για
εφαρμογή στοχευμένων μέτρων και πολιτικών
Πληροφόρηση της Κυπριακής κοινωνίας για το εν λόγω
κοινωνικό κόστος
Εντοπισμός ενδεχόμενων αναγκών προσαρμογής στα εθνικά
συστήματα αναφοράς
Αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών
υπό το πρίσμα του κοινωνικού κόστους

Σημαντικότητα Έρευνας Κοινωνικού Κόστους

Σημαντικότητα:
•

•
•

Επικαιροποίηση των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά
τα έτη 2016 (Insights Market Research (IMR), 2018) και 2006 (P.
Kopp, ΑΣΚ και ΕΚΤΕΠΝ, 2008) και παρακολούθηση της
εξέλιξης του φαινομένου των παράνομων εξαρτησιογόνων
ουσιών
Διαμορφωτική αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και
στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου
Αντιπαραβολή με συναφείς μελέτες άλλων κρατών-μελών
της ΕΕ

Μεθοδολογία

Συλλογή στοιχείων-δεδομένων
•
•

•
•
•
•
•

Επικοινωνία της ερευνητικής ομάδας με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς
Αποστολή ενημερωτικής επιστολής, η οποία ζητούσε
συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τους σκοπούς
της έρευνας
Τηλεφωνική επικοινωνία και/ή ηλεκτρονική αλληλογραφία με
λειτουργούς για ενδεχόμενες διευκρινίσεις
Επικαιροποίηση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε
για την αντίστοιχη έρευνα για το έτος 2016
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με αρμόδιους λειτουργούς για την
παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων
Συλλογή και επεξεργασία ακατέργαστων ποσοτικών
δεδομένων
Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Η κατάσταση του φαινομένου στην Κύπρο

1168

175

14%

35.8

υψηλού κινδύνου
χρήστες οπιοειδών

των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών έχουν
κάνει χρήση κάνναβης, τουλάχιστον μία
φορά στην ζωή τους.

υψηλού κινδύνου χρήστες
μεθαμφεταμινών

χρόνια

ο μέσος όρος ηλικίας των 12 περιπτώσεων
θανάτου από υπερβολική χρήση
παράνομων ουσιών

*Ετήσια έκθεση για τα ναρκωτικά 2019 - Κύπρος, EMCDDA, ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ

Αποτελέσματα Έρευνας Κοινωνικού Κόστους

11.9%

77.5%

Απώλεια εισοδημάτων

Επιβολή του Νόμου

7.0%

2.2%

1.4%

Περίθαλψη
και θεραπεία

Συντονισμός
(ΑΑΕΚ)

Πρόληψη
και Έρευνα

Αποτελέσματα Έρευνας Κοινωνικού Κόστους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύνολο

Ποσοστό

1

Άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεραπείας)

€5,152,327

7.0%

2

Άμεσο κόστος για την πρόληψη και την έρευνα

€1,009,178

1.4%

3

Άμεσο κόστος συντονισμού (ΑΑΕΚ)

€1,625,305

2.2%

4

Άμεσο κόστος επιβολής του νόμου

€57,441,311

77.5%

5

Έμμεσο κόστος από τις απώλειες εισοδημάτων και παραγωγικότητας

€8,846,416

11.9%

€74,074,537

100.0%

€21,137,800,000

0.35%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΚOΣΤΟΣ
ΑΕΠ 2018

Άμεσο Κόστος Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (θεραπείας)

7.0%
Δημόσιες & ιδωτικές δαπάνες

72.3%

Δαπάνες των ΜΚΟ

27.7%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.1
1.2

Σύνολο

Δημόσιες και ιδωτικές δαπάνες για θεραπείες απεξάρτησης

€3,722,882

Δαπάνες των ΜΚΟ στον τομέα θεραπείας

€1,429,445

ΣΥΝΟΛΟ

€5,152,327

Άμεσο Κόστος Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (θεραπείας)
1.1
1.1.1

Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για θεραπείες απεξάρτησης

€3,722,882

Δημόσιες Δομές Νοσηλείας - Υπουργείο Υγείας (έξοδα μισθοδοσίας)

€3,517,000

Κέντρο Θεραπείας του Εθισμού με Χορήγηση Υποκατάστατων Οποιοειδών "ΓΕΦΥΡΑ" (ΥΨΥ)

€264,081

Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας "ΠΕΡΣΕΑΣ" για Εξαρτητικές Συμπεριφορές (ΥΨΥ)

€187,206

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

1.1.2

1.1.3
1.2

€2,319,860

Δομές Υπουργείο Υγείας (εκτός ΥΨΥ)

€745,853

Δημόσιες Δομές Νοσηλείας - Υπουργείο Υγείας (λειτρουγικά έξοδα)

€141,000

Άλλα λειτουργικά έξοδα

€141,000

Ιδιωτική Νοσηλεία - Κλινική Δρ. Βερεσιέ

€64,882

Δαπάνες των ΜΚΟ στον τομέα θεραπείας

€1,429,445

Θεραπευτική Κοινότητα "ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ"

€1,143,710

RETO A LA ESPERANZA (CYPRUS) / Η Πρόκληση της Ελπίδας

€140,200

Παγκύπριος Αντικαρκινικός Σύνδεσμος (Π.Α.Σ) - συνεταιριστικό πρόγραμμα "ΣΤΟΧΟΣ"

€24,203

Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης (Ψ.Ε.Μ.Α.)

€76,558

Σταθμός συμβουλευτικής "ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ"

€20,988

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα (Α.Θ.Ε.ΚΕ.Α) "Η ΤΟΛΜΗ" Πάφου

€23,786

ΣΥΝΟΛΟ

€5,152,327

Άμεσο Κόστος για την Πρόληψη και την Έρευνα

1.4%
Δημόσιες δαπάνες

75.5%

Δαπάνες των ΜΚΟ

24.5%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύνολο

2.1

Δημόσιες δαπάνες για την πρόληψη και την έρευνα

€761,408

2.2

Δαπάνες των ΜΚΟ για την Πρόληψη και την έρευνα

€247,770

ΣΥΝΟΛΟ

€1,009,178

Άμεσο Κόστος για την Πρόληψη και την Έρευνα

2.1

2.2

Δημόσιες δαπάνες για την πρόληψη και την έρευνα

€761,408

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

€700,000

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.)

€46,330

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

€15,078

Δαπάνες των ΜΚΟ για την Πρόληψη και την έρευνα

€247,770

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ "ΑΧΙΛΛΕΑΣ"

€29,945

ΚΕΝΘΕΑ

€91,035

Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας (ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ.)

€28,450

Δημοτική Ομάδα Πρόληψης (Δ.Ο.Π.) Γεροσκήπου

€52,000

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"

€30,937

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

€15,403

ΣΥΝΟΛΟ

€1,009,178

Άμεσο Κόστος Συντονισμού (ΑΑΕΚ)

2.2%
Λειτουργικά Έξοδα ΑΑΕΚ

50%

Προγράμματα Θεραπείας

30.1%

Προγράμματα Πρόληψης
Έρευνα κοινωνικού κόστους 2016

19.7%

0.2%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύνολο

Λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένου ΕΚΤΕΠΝ)

€811,889

3.2

Επιχορηγημένα προγράμματα Θεραπείας

€489,257

3.3

Επιχορηγημένα προγράμματα Πρόληψης

€320,678

3.4

Έρευνα για το Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών (2016)

3.1

ΣΥΝΟΛΟ

€3,481
€1,625,305

Άμεσο Κόστος Επιβολής του Νόμου
Αστυνομία (ΥΚΑΝ)

88.1%

Τμήμα Φυλακών
Νομική Υπηρεσία
Δικαστικές Αρχές

7.6%
1.1%
2.0%

Γενικό Χημείο του Κράτους

1.0%

Τμήμα Τελωνείων

0.2%

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύνολο

Αστυνομία (ΥΚΑΝ*)

€50,625,813

4.2

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Τμήμα Φυλακών

€4,368,294

4.3

Νομική Υπηρεσία

€613,111

4.4

Δικαστικές Αρχές

€1,126,300

4.5

Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ)

€584,115

4.6

Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Τελωνείων

€123,678

ΣΥΝΟΛΟ

€57,441,311

4.1

*Η ΥΚΑΝ για τον σκοπό της έρευνας παρείχε αναλυτική κατάσταση των λειτουργικών της εξόδων (€5,888,662).

77.5%

Έμμεσο Κόστος από τις Απώλειες Εισοδημάτων και Παραγωγικότητας

11.9%
Άμεσοι θάνατοι

58.5%

Φυλακισμένοι

5.1
5.2

•

•

41.5%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύνολο

Άμεσοι θάνατοι

€5,175,424

Φυλακισμένοι

€3,670,992

ΣΥΝΟΛΟ

€8,846,416

12 άμεσοι θανάτοι (υπερβολική δόση ναρκωτικών - ΕΚΤΕΠΝ)
•
Συνυπολογισμός απώλειας εισοδημάτων (μέσο ετήσιο εισόδημα) και
παραγωγικότητας (κατά κεφαλήν ΑΕΠ), ταύτιση μεθοδολογίας
προηγούμενων
ερευνών (2006 και 2016).
159 φυλακισμένοι * μέσο ετήσιο εισόδημα

Το Κοινωνικό Κόστος με μια ματιά

€1.61
διατίθεται προς την

Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου

€1

Για κάθε
που ξοδεύεται
στην πρόληψη

€5.11

€57

δαπανώνται στις
δομές θεραπείας

€8.77

αντιστοιχούν σε
απώλειες εισοδημάτων

κοστίζει η επιβολή του νόμου

Κύρια Ευρήματα

•

Το ζήτημα της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο παρέμεινε και κατά το
2018 ένα μεγάλου μεγέθους κοινωνικό πρόβλημα με πολυεπίπεδες και αλυσιδωτές
επιπτώσεις, αλλά και κόστος, για την κυπριακή πολιτεία.

•

Το συνολικό Κοινωνικό Κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών για το 2018
ανέρχεται στα

€74,074,537 (0.35% του ΑΕΠ). Το ποσό αυτό παρουσιάζει αύξηση κατά

22.3% σε σύγκριση με την έρευνα του 2016
•

Όπως προκύπτει από την έρευνα η συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικών δαπανών, σε
ποσοστό 77.5%, αφορά στο κόστος της επιβολής του νόμου, θα μπορούσε να
λεχθεί πως μια ενδεχόμενη μετατόπιση του κέντρου βάρους των προσπαθειών που οι
αρμόδιες αρχές του κράτους καταβάλλουν, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της πρόληψης και
της έρευνας, ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να είχε πολύ περισσότερα οφέλη.

Κύρια Ευρήματα
•

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε μικρή

μείωση των δαπανών (-4.2%)

για την

πρόληψη

και την έρευνα σχετικά με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες
•

Συναφώς, η έστω και μικρή μείωση, ύψους 4.2%, που καταγράφηκε σε ό,τι αφορά στις
δαπάνες για την πρόληψη και την έρευνα, είναι ένα στοιχείο που μάλλον θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και να θέσει υπό επανεξέταση το φάσμα
προτεραιοτήτων και επικέντρωσης των αρμοδίων. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που
είναι κοινά αποδεκτό το αξίωμα πως η πρόληψη συνιστά συνταγή καλύτερη από τη
θεραπεία ή και από τη διά νόμου επίλυση ενός προβλήματος. Ειδικά μάλιστα, αν το υπό
συζήτηση πρόβλημα αφορά ένα τόσο πολυδαίδαλο θέμα όπως είναι αυτό της χρήσης
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, όπου πέραν της πάταξης, επιβάλλεται η βασική
στοχοπροσήλωση να έχει ως κεντρικό άξονα τη δημιουργία συνθηκών που δεν θα
επιτρέπουν την περαιτέρω μεγέθυνση του εντός της κοινωνίας, με όλες τις τραγικές για τα
θύματά του συνέπειες.

The worldwide transition into the era of Big Data and digital transformation,
have driven IMR/University of Nicosia™, one of the largest market research
organizations in Cyprus, to invest in an all new Market Business Intelligence
unit. The Business Intelligence unit, through its collaboration with multiple
teams of experts both in Cyprus and abroad, offers new and innovative
solutions based on real time data collection, advance analytics and
tailored-made visualizations endorsing strategic business decisions.

Providing insights to your business™
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Τ: +357 22 265150
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For more information about IMR/University of Nicosia™
please visit our website:
www.imr.com.cy
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