
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας: «Tο κοινωνικό κόστος των παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο» 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, πραγματοποίησε σήμερα 15 Ιανουαρίου 

2019, Διάσκεψη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δεύτερης σειράς 

της έρευνας με θέμα: «Το Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην 

Κύπρο», την οποία διενήργησε για λογαριασμό της, η εταιρεία Insights Market Research IMR 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η έρευνα αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΑΑΕΚ 

για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της κατάστασης του φαινομένου των 

παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.  

Ο όρος «κοινωνικό κόστος» αναφέρεται εδώ στο κόστος, το οποίο επιβάλλει στην κοινωνία 

η ύπαρξη του φαινομένου της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκεκριμένα, 

το κόστος θεραπείας και πρόληψης, οι δαπάνες επιβολής του νόμου, η απώλεια εισοδήματος 

και η μείωση της παραγωγικότητας συνυπολογίζονται στη μέτρηση του κοινωνικού κόστους. 

Αυτό το κόστος, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζει την 

εικόνα του μεγέθους του προβλήματος των ναρκωτικών, από μια άλλη σκοπιά. 

Η εκτίμηση του κοινωνικού κόστους των παράνομων ουσιών  αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο 

για την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ και για την πολιτεία ευρύτερα, αφού 

δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εκάστοτε πολιτικών που 

χαράσσονται για τα ναρκωτικά και βοηθά στον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά την 

πληροφόρηση, ερευνητικών αναγκών και επιθυμητών προσαρμογών και ρυθμίσεων στα 

εθνικά συστήματα αναφοράς.  

Η ουσιοεξάρτηση είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο πρόβλημα το οποίο συντίθεται 

από διάφορες παραμέτρους, κοινωνικές, οικονομικές, ατομικές, περιβαλλοντικές και 

συνεπώς δεν μπορεί να αναλυθεί μόνο μέσα από μία καθαρά οικονομική προσέγγιση. Τα  

ευρήματα της έρευνας όμως παρέχουν στην ΑΑΕΚ το απαιτούμενο υπόβαθρο για περαιτέρω 

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.  

Στόχος της ΑΑΕΚ είναι τα παιδιά και οι νέοι μας να είναι πιο κοντά σε υγιείς τρόπους ζωής, 

να έχουν ευκαιρίες ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων τους, ενίσχυσης της προσωπικότητας τους 

και εφόδια για την υιοθέτηση μιας ποιοτικής και παραγωγικής ζωής. Μιας ζωής μακριά από 

εξαρτήσεις. 


