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Εισαγωγή

Η κατάσταση του φαινομένου στην Κύπρο 

H εκτίμηση του αριθμού των προβληματικών χρηστών2 εξαρτησιογόνων ουσιών κατά το 
έτος 2006 ήταν 8013, που αντιστοιχεί σε 1.5 άτομα ηλικίας 15-64 ετών ανά 1000 κατοίκους 
(ΕΚΤΕΠΝ, 2007). Η κάνναβη (χασίς) είναι η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία εξάρτησης και 
η επικράτηση της χρήσης της σε όλη τη ζωή ξεπερνά σημαντικά το αντίστοιχο ποσοστό του 
πληθυσμού που ανέφερε τη χρήση άλλων παράνομων ουσιών εξάρτησης.  Συγκεκριμένα, σε 
πρόσφατη έρευνα γενικού πληθυσμού, ποσοστό που ανήλθε σε 6,6% του πληθυσμού ηλικίας 
15-64 ετών, ανέφερε ότι έκανε χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά στη ζωή (ΑΣΚ, ΕΚΤΕΠΝ, 
2006). Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων των παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών) είναι πιο διαδεδομένη στους άντρες παρά στις γυναίκες. Ο αριθμός 
των άμεσων θανάτων που προήλθαν από τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης κατά το έτος 
2006 ανήλθε στους 7. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού, συμπεραίνεται ότι το 
ποσοστό θανάτων των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο είναι ελαφρώς ψηλότερο 
από τον μέσο όρο σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (www.emcdda.europa.eu/html.cfm/
index39716EN.html ). 

Pierre Kopp1

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου 
(ΕΚΤΕΠΝ)

Ιούνιος 2008

1 Οικονομολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον-Σορβόννη (Παρίσι Ι)
2 Ορισμός προβληματικής χρήσης: “ενδοφλέβια ή/και μακροχρόνια / τακτική χρήση οπιούχων, κοκαίνης ή/και αμφεταμινών”.
3 Πιθανόν αυτή η μέτρηση να υπο-εκτιμάται λόγω έλλειψης επαρκών διαθέσιμων στοιχείων. Η μόνη εφικτή και εφαρμόσιμη 
μέθοδος για την Κύπρο επί του παρόντος είναι η λεγόμενη ‘Truncated Poisson’, η οποία χρησιμοποιεί μόνο μια πηγή 
δεδομένων από τα θεραπευτικά κέντρα και η οποία  γενικώς δε χαίρει ιδίατερης αξιοπιστίας (Richardson, 2004). Αντίθετα, 
οι μέθοδοι, οι οποίες υπερτερούν σε ότι αφορά την εγκυρότητα τους , συνδυάζουν δύο η περισσότερες πηγές , όπου 
καταγράφονται χρήστες παράνομων ουσιών (π.χ Αστυνομία, Θεραπεία, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κλπ). Το ΕΚΤΕΠΝ, 
έχει ήδη προβεί σε διαβήματα ούτως ώστε να εξασφαλίσει την ψηλότερη δυνατή ποιότητα εκτίμησης του αριθμού των 
προβληματικών χρηστών.

4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross Domestic Product - GDP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι 
κάτοικοι μιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια χώρα το αποκτούν. Με άλλα λόγια το Α.Ε.Π. μετρά τη συνολική αξία όλων των 
τελικών αγαθών που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους (http://el.wikipedia.org).

Όσον αφορά στις μολυσματικές ασθένειες ανάμεσα στους ενδοφλέβιους χρήστες, σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα στοιχεία, η μόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας Γ φαίνεται να είναι η επικρατέστερη 
εφόσον το 29,6% από τους ενδοφλέβιους χρήστες που αιτήθηκαν θεραπείας το 2006 
διαγνώστηκαν θετικοί. Όσον αφορά στην επικράτηση της Ηπατίτιδας Β, αυτή είναι πολύ 
χαμηλότερη, ενώ η επικράτηση του HIV / AIDS είναι μηδαμινή. Οι μολυσματικές ασθένειες 
αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές συνέπειες της ενδοφλέβιας χρήσης ουσιών εξάρτησης, 
ενώ αναμφίβολα, έχουν τεράστια επιρροή στο οικονομικό και κοινωνικό κόστος της χρήσης 
παράνομων ουσιών (ΕΚΠΝΤ, 2003), αφού οι ενδοφλέβιοι χρήστες γίνονται θύλακες μόλυνσης, οι 
οποίοι αποτελούν συνεχή απειλή  εξάπλωσης των μολύνσεων στο γενικό πληθυσμό (ΕΚΠΝΤ, 2000).

Στα κράτη μέλη της Ε.Ε τα επίπεδα αντισωμάτων κατά του ιού της Ηπατίτιδα Γ στα εθνικά 
δείγματα των ΧΕΝ (χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών) κατά το 2005-2006 κυμάνθηκαν 
περίπου μεταξύ 15% έως 90%, με τις περισσότερες χώρες να αναφέρουν κατά κανόνα ποσοστά 
που υπερβαίνουν το 40% (ΕΚΤΕΠΝ, 2008). Στην Κύπρο, σύμφωνα με το Δείκτη Επικράτησης 
Μολυσματικών Ασθενειών, το 2007 34,3% των ενδοφλέβιων χρηστών που εξετάστηκαν, 
διαγνώστηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ, ποσοστό το οποίο φαίνεται να αυξάνεται σταδιακά και 
να ευθυγραμμίζεται με τη γενική τάση που επικρατεί στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση του κοινωνικού κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών στην Κύπρο. Το κόστος δηλαδή, 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)4, παρουσιάζει την εικόνα του 
μεγέθους του προβλήματος των ναρκωτικών, από μια άλλη σκοπιά.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του κοινωνικού κόστους της χρήσης παράνομων ουσιών 
εξάρτησης, χρησιμοποιείται συχνά ως βάση για να υποστηριχθεί το επιχείρημα ότι οι πολιτικές 
σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες ουσίες πρέπει να τυγχάνουν υψηλής προτεραιότητας στο 
πρόγραμμα της δημόσιας πολιτικής. Βοηθά επίσης στον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά την 
πληροφόρηση, ερευνητικών αναγκών και επιθυμητών προσαρμογών και ρυθμίσεων στα εθνικά 
συστήματα αναφοράς. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των 
εκάστοτε πολιτικών που χαράσσονται για τα ναρκωτικά και των προγραμμάτων και δράσεων 
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που αποσκοπούν στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που προκαλούν οι παράνομες ουσίες 
εξάρτησης.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο ποιότητας έναντι του οποίου θα 
μπορούν να αξιολογηθούν οι μεμονωμένες μελέτες υπολογισμού του κόστους. Χωρίς ένα τέτοιο 
πρότυπο οι υπέρμαχοι κάθε κοινωνικού προβλήματος, θα έχουν μια τάση να υπερ-εκτιμούν, 
προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν (και συχνά υπερβάλουν) τις 
ανησυχίες τους.

Τέλος, οι εκτιμήσεις του κοινωνικού κόστους μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς  διακρατικών 
συγκρίσεων αναφορικά με τις συνέπειες της χρήσης και τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπιση τους.

Συλλογή και τεκμηρίωση πληροφοριών στην Κύπρο

Στην Κύπρο, η συστηματική συλλογή και τεκμηρίωση πληροφοριών σε σχέση με τη χρήση 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών άρχισε το 2004, με την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ), που λειτουργεί υπό 
τη διοικητική εποπτεία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ). Το ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί 
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Reitox) 
και είναι το επίσημο σώμα της χώρας που είναι αρμόδιο για την καταγραφή, ανάλυση, μελέτη 
και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης στην Κύπρο. Βασικός 
σκοπός του είναι η παροχή αξιόπιστων, αντικειμενικών και τεκμηριωμένων πληροφοριών 
σχετικά με το φαινόμενο των παράνομων ουσιών εξάρτησης. 

Για την παρακολούθηση του φαινομένου αυτού, το ΕΚΤΕΠΝ εφαρμόζει και παρακολουθεί  
τους άμεσους Δείκτες, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των 
Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), οι οποίοι είναι: 
•	 Δείκτης	αίτησης	θεραπείας	
•	 Δείκτης	επικράτησης	της	χρήσης	στο	γενικό	πληθυσμό	
•	 Δείκτης	θανάτων	που	σχετίζονται	με	τα	ναρκωτικά	
•	 Δείκτης	προβληματικής	χρήσης	ναρκωτικών	
•	 Δείκτης	μολυσματικών	ασθενειών

Επίσης, το ΕΚΤΕΠΝ παρακολουθεί την κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, 
βάσει έμμεσων δεικτών5 και επιπρόσθετων ερευνών. 

1. Μεθοδολογία

Η προσέγγιση του “Κόστους της Ασθένειας” (ΚΤΑ) στην οποία στηρίζεται η παρούσα έρευνα6, είναι αρκετά 
εδραιωμένη εντός της επιστημονικής κοινότητας.  Η βασική της αρχή εστιάζεται στο γεγονός ότι μια ασθένεια 
ή ένα κοινωνικό πρόβλημα επιφέρει κόστος όταν χρησιμοποιούνται πόροι ως αποτέλεσμα της ασθένειας ή του 
κοινωνικού αυτού προβλήματος, ενώ αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. 

Για τους σκοπούς της έρευνας, θεωρείται αποδεκτή η πλήρης χρήση των διαθέσιμων πηγών (ότι δηλαδή, όλοι οι 
υπάρχοντες πόροι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών) και ότι μια ανακατανομή των 
πόρων που χρησιμοποιούνται για την καταστολή του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, δε θα 
επηρεάσει το επίπεδο του κοινωνικού οφέλους. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, όλα τα επακόλουθα της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών θεωρούνται ως “κοινωνικό κόστος”.

Αυτό το σκεπτικό στηρίζεται στην ιδέα του “κόστους ευκαιρίας”, το οποίο περιγράφει την πιθανότητα 
αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται για μια δραστηριότητα, με έναν διαφορετικό και πιο επωφελή 
τρόπο. Πίσω από το κόστος ευκαιρίας βρίσκεται ένα φανταστικό σενάριο, μια εναλλακτική κατάσταση, με την 
οποία θα μπορούσε να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη “ΚΤΑ” κάποιας ιογενούς 
ασθένειας, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το εναλλακτικό σενάριο ήταν να μην υπήρχε ιογενής λοίμωξη. 
Στην περίπτωση των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ένας κόσμος χωρίς 
ναρκωτικά θα έσωζε πόρους και θα βελτίωνε την ευημερία των ανθρώπων.

1.1 Ζητήματα Μεθοδολογίας

Ορισμένα σημεία σχετικά με τη μεθοδολογία “ΚΤΑ” αξίζει να αναπτυχθούν: η φύση της χρήσης που λέγεται ότι 
προκαλεί το κόστος, η φύση των δαπανών που εξετάζονται και ο υπολογισμός των απωλειών παραγωγικότητας.

1. Στην παρούσα μελέτη, κατανέμονται στην αυτή καθ’ αυτή χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, όλες οι 
δαπάνες που επιβάλλονται στην κοινωνία χωρίς να διαχωρίζεται  εάν πρόκειται για “χρήση” ή “κατάχρηση” 
ουσιών. 

2. Το κοινωνικό κόστος, όπως μετριέται σε μια μελέτη “ΚΤΑ” καλύπτει όλες τις υλικές δαπάνες τις οποίες 
επωμίζεται η κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις ιδιωτικές δαπάνες, όσο και τις δημόσιες δαπάνες που 
προκαλούνται από τη χρήση και τη διακίνηση παράνομων ουσιών εξάρτησης, εξαιρουμένου όμως του 
κόστους αγοράς των ουσιών.

5 Έμμεσοι δείκτες: Κοινωνικού αποκλεισμού, Διαθεσιμότητας ναρκωτικών, Εγκληματικότητας σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά, 
Τάσεις όσον αφορά τα ναρκωτικά στη νεολαία.

6 Η μεθοδολογία για μελέτες κοινωνικού κόστους συνοψίζεται στις “Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Υπολογισμό 
του Κόστους της Κατάχρησης Ουσιών” (“International Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse”) Έκδοση 
2001, των Eric Single, David Collins, Brian Easton, Henrick Harwood, Helen Lapsley, Pierre Kopp και Ernesto Wilson. Tο 
έγγραφο υπάρχει διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.emcdda.europa.eu
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7 Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από το ΕΚΤΕΠΝ, δεν έχουν παραχωρηθεί στοιχεία σχετικά με τα έξοδα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με τα ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ, 2007, μη-δημοσιευμένο).
8 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).

8. Οι απώλειες εισοδήματος και παραγωγικότητας λόγω πρόωρων θανάτων υπολογίζονται σύμφωνα 
με τη μέθοδο “ανθρώπινου κεφαλαίου” (human capital) χρησιμοποιώντας την υπολογιζόμενη αξία του 
μελλοντικού εισοδήματος. Αυτή η προσέγγιση, η οποία είναι και η πιο συχνά εφαρμοσμένη, διαφέρει  από 
την προσέγγιση “προθυμία πληρωμής” (willingness to pay) (Hodgson & Meiners, 19829), η οποία υπολογίζει 
την αξία της ανθρώπινης ζωής σύμφωνα με το χρηματικό ποσό το οποίο ένα άτομο είναι διατεθειμένο να 
δαπανήσει προκειμένου να τροποποιήσει το προσδόκιμο ζωής του. Κατά κανόνα, τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν με τη μέθοδο του “ανθρώπινου κεφαλαίου” είναι χαμηλότερα από εκείνα που απορρέουν από 
την προσέγγιση “προθυμία πληρωμής”.

9. Ο υπολογισμός του οικονομικού κόστους που συνδέεται με τη χρήση ουσιών εφαρμόζεται σε μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (ένα ημερολογιακό έτος). Ωστόσο, ο υπολογισμός ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
στοιχεία ή δεδομένα τα οποία θα ισχύουν σε μετέπειτα χρόνια. Η τυπική οικονομική διαδικασία ακολουθεί 
τη διαδικασία «αφαίρεσης» τέτοιων μελλοντικών δαπανών από ένα ισοδύναμο ποσό κατά την παρούσα 
χρονική περίοδο. Το ποσό της τρέχουσας περιόδου είναι μικρότερο από το πραγματικό ποσό, ακόμη και 
μετά την τιμαριθμική προσαρμογή, διότι στο παρόν δε δίνεται μεγάλη (οικονομική) αξία σε συμβάντα του 
μέλλοντος. Το πραγματικό αφαιρεθέν ποσό μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητο στο ποσοστό αναπροσαρμογής 
(discount rate) που έχει επιλεγεί. Δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνηθέν ποσοστό αναπροσαρμογής και ακόμη 
και σε μεμονωμένες χώρες οι οικονομολόγοι αμφισβητούν ποιο είναι το κατάλληλο ποσοστό. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν επιχειρούν να λύσουν αυτό το θέμα. Προτείνεται εκεί όπου απαιτούνται  
ποσοστά αναπροσαρμογής για σκοπούς υπολογισμού του κόστους της κατάχρησης ουσιών, η μελέτη να 
παρέχει διάφορους υπολογισμούς που να αντιστοιχούν σε ποσοστά αναπροσαρμογής. Ενώ το προτιμητέο 
ποσοστό αναπροσαρμογής διαφέρει από χώρα σε χώρα, εντούτοις το ποσοστό που χρησιμοποιείται πιό 
συχνά είναι ίσο με 4%, το οποίο  προσδίδει σημαντική βαρύτητα στη μελλοντική επίδραση των επιλογών του 
σήμερα. 

1.2 Η Χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης και η συσχέτιση της με τη θνησιμότητα
 

Τα στοιχεία σχετικά με το κοινωνικό κόστος προέρχονται από δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από 
Υπουργεία, διάφορες υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Αστυνομία 
Κύπρου (ΥΚΑΝ), και από συγκεκριμένες μελέτες (Kopp & Fenoglio 2004)10.

Θάνατοι

Το πρώτο βήμα στην εκτίμηση του κοινωνικού κόστους των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, είναι ο 
υπολογισμός του αριθμού των θανάτων και των εισαγωγών στις θεραπευτικές δομές/κλειστά προγράμματα 
(κρατικού και ιδιωτικού τομέα) λόγω χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, στοιχεία τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

9 Hodgson, T.A.; Meiners, M. (1982), “Cost-of Illness Methodology: A Guide to Current Practices and Procedures” Milbank 
Memorial Fund Quarterly, (60), pp. 429-462. 
10 KOPP P., FENOGLIO P. (2004), Coûts et bénéfices économiques des drogues, OFDT, http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/
publi/rapports.html
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3. Εκτός από το κόστος που επωμίζονται οι ίδιοι οι χρήστες των παράνομων ουσιών (έξοδα χρήσης, απώλεια μισθού 

που σχετίζεται για παράδειγμα με πρόωρους θανάτους, ορισμένα μη-αποπληρωμένα ιατρικά έξοδα, κ.λπ.), στην 

εκτίμηση του κοινωνικού κόστους περιλαμβάνονται και οι έμμεσες ή ιδιωτικές εξωτερικές δαπάνες, αυτές δηλαδή 

που επωμίζονται οι ιδιώτες (άτομα και οργανισμοί) οι οποίοι δεν είναι χρήστες παράνομων ουσιών. Οι δαπάνες που 

επιβάλλονται από τους χρήστες ουσιών σε ιδιωτικούς φορείς (για παράδειγμα εταιρείες που υφίστανται έξοδα τα 

οποία σχετίζονται με απώλεια παραγωγικότητας, λόγω απουσίας του προσωπικού, για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης 

σχετιζόμενης με τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης), συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία.  

4. Όσον αφορά στο δημόσιο κόστος, αυτό περιλαμβάνει δύο ειδών δαπάνες που συνδέονται με την χρήση ή και 

τη διακίνηση ναρκωτικών. Η πρώτη κατηγορία εξόδων αφορά στις δημόσιες δαπάνες υπό την έννοια του κρατικού 

προϋπολογισμού. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν τα διάφορα 

τμήματα. Η δεύτερη κατηγορία εξόδων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειες, 

τμήματα, επαρχίες, πόλεις)7.  

5. Στο πλαίσιο της χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, η γενική οικονομική προσέγγιση θεωρεί ότι το 

κοινωνικό κόστος είναι αποτέλεσμα καθαρά εξωτερικών παραγόντων8. Οι τιμές, γύρω από τις οποίες λαμβάνονται 

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.

6. Η προσέγγιση “ΚΤΑ” ξεφεύγει επίσης από την αυστηρή εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας καθότι λαμβάνει 

υπόψη μόνο τα έξοδα τα οποία επιβαρύνονται όλοι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς χωρίς να καταγράφει “έσοδα” 

ή “όφελος”. Σύμφωνα με μια τυπική ανάλυση κόστους/οφέλους, μια ορθολογιστική ατομική απόφαση παρεμβαίνει 

όταν τα οφέλη που θα αποκομίσει το μεμονωμένο άτομο υπερτερούν των ιδιωτικών εξόδων. Τότε, μια προσέγγιση 

βασισμένη στην έννοια του “κοινωνικού κόστους” φαίνεται να είναι σημαντικά διαφορετική από τη μέθοδο 

“κόστους-οφέλους” που συνήθως χρησιμοποιείται στα δημόσια οικονομικά. Αυτή η τελευταία μέθοδος συστήνει 

όπως ανάμεσα σε δύο ενδεχόμενες επιλογές που παρουσιάζονται, επιλεγεί εκείνη η οποία δημιουργεί τα μεγαλύτερα 

καθαρά έσοδα, δηλαδή την μεγαλύτερη θετική διαφορά ανάμεσα σε έσοδα και έξοδα.

7. Η εν λόγω μελέτη, βασίζεται στην “επικράτηση” (prevalence-based study), δηλαδή υπολογίζει το κόστος των 

προβλημάτων που εμφανίζονται σε μια δεδομένη χρονιά, στην προκειμένη περίπτωση το έτος 2006.
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Σύμφωνα με το Ειδικό Μητρώο Θανάτων (‘Special Registry’), κατά το έτος 2006, καταγράφηκαν 17 θάνατοι 
σχετιζόμενοι με ναρκωτικά, επτά από τους οποίους οφείλονταν άμεσα σε υπέρδοση (ΕΚΤΕΠΝ, 2007). Όπως 
φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, όλοι οι θάνατοι οι οποίοι επήλθαν το 2006, εκτός από έναν, αφορούσαν σε 
άντρες. Η μέση ηλικία θανάτου των αντρών ήταν 30 ετών, ενώ η ηλικία της μοναδικής αποθανούσας γυναίκας, 
ήταν 31 ετών. Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την κατανομή ηλικίας ανάμεσα σε εκείνους που απεβίωσαν λόγω 
υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών κατά το έτος 2006:

Μετά από τοξικολογικές εξετάσεις,που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονταν στη 
χρήση διάφορων ουσιών (περιλάμβαναν συνδυασμό κάνναβης και αλκοόλης), συμπεριλαμβανομένων 
οπιούχων (ΕΚΤΕΠΝ, 2007, μη δημοσιευμένο). 

Μολυσματικές Ασθένειες 

Σύμφωνα με το Δείκτη Μολυσματικών Ασθενειών, το 2006 δεν αναφέρθηκαν θετικά κρούσματα HIV/AIDS ανάμεσα 

σε ενδοφλέβιους χρήστες. Ωστόσο, σύμφωνα με το Δείκτη Αίτησης Θεραπείας, υπήρξε ένα περιστατικό θετικής 

διάγνωσης (αυτο-αναφορά), όσον αφορά στη μόλυνση από τον ιό του AIDS.

Σχετικά με την Ηπατίτιδα Γ, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έγκυρα αποτελέσματα (εκείνα με γνωστό 

αποτέλεσμα) ανάμεσα στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, ποσοστό 29,6% βρέθηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα 

Γ (χρησιμοποιήθηκαν δείκτες HCVAb σε περιπτώσεις όπου υπήρχε διαθέσιμη ανάλυση)12. Εντούτοις, πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο αριθμός των χρηστών που υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις για μολυσματικές ασθένειες 

είναι μικρός, άρα απαιτείται η προσεκτική ερμηνεία του πιο πάνω ποσοστού (ΕΚΤΕΠΝ, 2007).

Η ηρωίνη παραμένει η κύρια ουσία κατάχρησης ανάμεσα σε θετικούς στον ιό της Ηπατίτιδας Γ χρήστες 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών, για το 2006.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2006 (ΕΚΤΕΠΝ, 2007), οι περισσότεροι χρήστες 

θετικοί στον ιό της Ηπατίτιδας Γ, ήταν άνω των 34 χρονών (50%), 35,1% ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 25 - 34 

χρονών και 12,8% ήταν ηλικίας κάτω των 25 χρονών. 

 

Τα ποσοστά λοίμωξης του ιού της Ηπατίτιδας Β φαίνονται σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα του ιού της 

Ηπατίτιδας Γ ανάμεσα σε χρήστες ενέσιμων ουσιών που εξετάστηκαν το 2006. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, 

το 2% των ενδοφλέβιων χρηστών που υποβλήθηκαν σε εξέταση (96 σε αριθμό) βρέθηκαν θετικοί στον ιό της 

Ηπατίτιδας Β. Και τα δύο θετικά περιστατικά ιού Ηπατίτιδας Β ήταν άντρες ηλικίας 25-34 χρονών και άνω των 34 

χρονών αντιστοίχως. Επίσης, και τα δύο θετικά περιστατικά ήταν χρήστες οπιοειδών, ο ένας εκ των οποίων έκανε 

ενέσιμη χρήση για 5-10 χρόνια και ο άλλος για χρονικό διάστημα άνω των δέκα ετών13 (ΕΚΤΕΠΝ,2007).

Παράνομες ουσίες και οδήγηση 

Όσον αφορά στη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης κατά την οδήγηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Αστυνομίας14, σε εννέα τροχαία δυστυχήματα τα οποία συνέβηκαν κατά το έτος 2006, μετά από σχετικές αναλύσεις 

ανιχνεύθηκαν παράνομες ουσίες εξάρτησης. Συγκεκριμένα, ενεπλάκησαν εννέα ενήλικες από τους οποίους οι 

δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ο ένας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι υπόλοιποι έξι έχασαν τη ζωή τους. Εκτός 

από αυτά τα στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων, δεν υπάρχουν άλλα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη 

χρήση ναρκωτικών κατά την οδήγηση, ενώ εκκρεμεί ακόμα η εισαγωγή νομοθεσίας με σκοπό της εισαγωγή του 

‘ναρκοτέστ’. Οι παράνομες ουσίες εξάρτησης που ανιχνεύθηκαν ήταν: κάνναβη, κοκαΐνη και αμφεταμίνες GC/

MS. Οι πλείστες περιπτώσεις έδειξαν πολυχρήση, έτσι η κατάσταση σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια 

παρανόμων ουσιών εξάρτησης δεν παρουσιάζει ξεκάθαρη εικόνα άμεσης συσχέτισης. 

Πίνακας 2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά των 7 συνολικά θανάτων που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση 
παράνομων ουσιών εξάρτησης κατά το έτος 2006

1. 45-49 Α Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

2. 30-34 Θ Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

3. 30-34 Α Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

4.  20-24 Α Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

5.  20-24 Α Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

6. 20-24 Α Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

7. 20-24 Α Πολυχρήση συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2007

Φάσμα ηλικιών Φύλο Αποτελέσματα 
Τοξικολογικών Αναλύσεων

11 Το προσδόκιμο ζωής στην Κύπρο κατά το έτος 2006 για τους άντρες ήταν: 75,44 έτη και για τις γυναίκες: 80,31 έτη 
(www.cia.gov). Με βάση το προσδόκιμο ζωής και την ηλικία των αποθανόντων, υπολογίστηκαν τα χαμένα έτη ζωής. 

12 Τα στοιχεία σχετικά με το ετήσιο κόστος θεραπείας ενός ασθενή με Ηπατίτιδα Γ δεν είναι διαθέσιμα 
13 Και οι δυο περιπτώσεις αφορούσαν σε ‘παλιούς’ χρήστες, αυτούς δηλαδή που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία λόγω χρήσης 
ουσιών και στο παρελθόν.
14 Γραφείο Στατιστικής και Ερευνών, Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας . 

Πίνακας 1 - Θνησιμότητα και Νοσηρότητα στην Κύπρο κατά το έτος 2006

Άντρες 6 45,44 126 

Γυναίκες 1 49,31 27 347 μέρες

Σύνολο 7 94,75 153 

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2008

Αριθμός 
Άμεσων

θανάτων

Χαμένα 
έτη ζωής11

Αριθμός εισαγωγών σε 
προγράμματα εσωτερικής

νοσηλείας

Μέση διάρκεια παραμονής 
σε προγράμματα εσωτερικής 

νοσηλείας

8
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1.3 Υπολογισμός κόστους από τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης

Οι λεπτομέρειες των πηγών και μεθόδων υπολογισμού του κόστους που σχετίζονται με τη θνησιμότητα, τη 

νοσηρότητα και άλλα προβλήματα που συνδέονται με τις εξαρτησιογόνες ουσίες παρουσιάζονται πιο κάτω.

Υπολογίζονται τα ακόλουθα έξοδα:

(α) Το άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δηλαδή της θεραπείας (διαμονή, ιατρική φροντίδα 

και φαρμακευτική αγωγή), σε κρατικά και ιδιωτικά προγράμματα εσωτερικής νοσηλείας. Αυτά είναι τα έξοδα  

περίθαλψης ανεξαρτήτως του εάν κάποια από τα έξοδα επιστρέφονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(β) Το άμεσο κόστος πρόληψης το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για σκοπούς πρόληψης. 

Πρόκειται κυρίως για δημόσιες δαπάνες άμεσα κατανεμημένες, επιδοτήσεις που χορηγούνται για επιλεκτικές 

δράσεις και για εργοδήτηση δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στον τομέα αυτό. 

(γ) Το άμεσο κόστος συντονισμού, δηλαδή λειτουργικά έξοδα και δαπάνες του ΑΣΚ για την ενίσχυση προγραμμάτων 

πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

(δ) Το άμεσο κόστος επιβολής του νόμου το οποίο περιλαμβάνει τις δημόσιες δαπάνες των εξειδικευμένων φορέων 

δίωξης, ένα αντιπροσωπευτικό μερίδιο της δράσης των δημοσίων αρχών (αστυνομίας, τελωνείων, δικαστηρίων, 

κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 

(ε) Το έμμεσο κόστος που προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος, λόγω μειωμένης παραγωγικότητας που 

απορρέει από την απουσία του επηρεαζόμενου ατόμου από το χώρο εργασίας λόγω της χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών, από πρόωρους θανάτους και τέλος από την εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες (κόστος το οποίο 

υπολογίζεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

(α)  Άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης(θεραπείας): 
Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των εισαγωγών στα 

προγράμματα εσωτερικής νοσηλείας, λόγω χρήσης παράνομων ουσιών, επί το κόστος  νοσηλείας για κάθε άτομο. 

Το τελικό κόστος περιλαμβάνει τα έξοδα που προκύπτουν από την περίθαλψη εσωτερικής διαμονής. 

(β) Άμεσο κόστος πρόληψης και έρευνας: 
Σχετικά με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης, το κυριότερο μερίδιο των κονδυλίων που διατίθενται για την 

πρόληψη προέρχεται από την κυβέρνηση (το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). Επιπρόσθετα, το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο Κύπρου, ως το ανώτατο συντονιστικό όργανο στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, 

χρηματοδοτεί κάποια προγράμματα  πρόληψης, τα οποία το ίδιο το Συμβούλιο εγκρίνει15. Οι έρευνες στον τομέα 

των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο διενεργούνται από ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως και από το ΑΣΚ υπό την εποπτεία του ΕΚΤΕΠΝ. Οι πηγές χρηματοδότησης των 
ερευνών προέρχονται κυρίως από κρατικά κονδύλια και από το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 
Αναφορικά με το ύψος της χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα ποσά, αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
το εύρος της έρευνας. 
 

(γ) Άμεσο κόστος συντονισμού: 
Το ανώτατο σώμα σε ότι αφορά τη χάραξη Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά, την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της και το συντονισμό όλων των ενεργειών, παρεμβάσεων και προγραμμάτων στον Κυβερνητικό, 
Μη-Κυβερνητικό και Ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, είναι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρο (ΑΣΚ).

(δ) Άμεσο κόστος επιβολής του νόμου: 
Το κόστος αυτό απορρέει από μέτρα/δράσεις που εντάσσονται στον τομέα μείωσης της προσφοράς και τα 
οποία δαπανούνται από την Αστυνομία, τα Τελωνεία, τις Δικαστικές Αρχές και τις Φυλακές.

(ε) Έμμεσο κόστος από την απώλεια εισοδήματος και μείωσης της παραγωγικότητας: 
Η αξία της χαμένης παραγωγικότητας που προκύπτει λόγω πρόωρων θανάτων υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών επί της μελλοντικής αξίας 
του εισοδήματος (επί του ποσοστού μείωσης 4%). Για την εκτίμηση της μελλοντικής αξίας του εισοδήματος, 
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, το φύλο και υπολογίζεται σύμφωνα με την αιτία θανάτου χρησιμοποιώντας τον 
ακόλουθο τύπο:
  

	 •	 Κάθε	παθολογία	που	εντοπίζεται	ως	ιατρικό	αίτιο	θανάτου	σημειώνεται	με	το	δείκτη	i	(όπου	i	=	1,	...,	n).
	 •	 Οι	άντρες	αντιπροσωπεύονται	με	τον	εκθέτη	1	και	οι	γυναίκες	με	τον	εκθέτη	2.
	 •	 Το	ni1 : αντιστοιχεί στον αριθμό των αντρών που απεβίωσαν από το ιατρικό αίτιο i και ni2 αντιστοιχεί στον 
  αριθμό των γυναικών που απεβίωσαν από το ίδιο ιατρικό αίτιο i.
	 •	 Το	ti1 : αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής των αντρών και τη μέση ηλικία 
  θανάτου των αντρών λόγω του ιατρικού αιτίου i και το ti2 αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στο 
  προσδόκιμο ζωής των γυναικών και τη μέση ηλικία θανάτου των γυναικών λόγω του ιατρικού αιτίου i.
	 •	 Το	r	:	είναι	το	ποσοστό	προσαρμογής	(discount	rate)	(4%).	
	 •	 Το	R	:	είναι	το	ίδιο	μέσο	εισόδημα	για	τους	άντρες	και	τις	γυναίκες.
	 •	 FDIi	:	περιγράφει	τη	Ροή	Μειωμένου	Εισοδήματος	που	χάνουν	οι	άντρες	και	οι	γυναίκες,	οι	οποίοι	 
  πεθαίνουν πρόωρα λόγω του ιατρικού αιτίου i. 

15 Ταυτόχρονα, το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου εγκρίνει και επιχορηγεί προγράμματα θεραπείας και κοινωνικής 
επανένταξης.

11

[       ] [       ]FDIi = ni
1 + ni

2(ti  x R)1 (ti  x R)2

ti  
1 ti  

2(1 + r) (1 + r)
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Οι απώλειες της παραγωγικότητας για τις οποίες επιβαρύνονται οι εργοδότες λόγω της εισαγωγής χρηστών 
ναρκωτικών σε θεραπευτικές δομές, αντιστοιχούν με την απώλεια της προστιθέμενης αξίας, την οποία δεν 
καρπούται η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου παραμονής του ατόμου στις θεραπευτικές δομές, 
μείον την απώλεια του βασικού εισοδήματος. Στοιχεία που σχετίζονται με τη διάρκεια νοσηλείας των 
χρηστών παράνομων ουσιών εξάρτησης προέρχονται από τις διαθέσιμες δομές οι οποίες πρόσφεραν 
υπηρεσίες εσωτερικής νοσηλείας κατά το έτος αναφοράς. Επιπρόσθετα, για τον υπολογισμό της απώλειας 
παραγωγικότητας εταιρειών, η ηλικία συνταξιοδότησης αντικαθιστά το προσδόκιμο ζωής.  

Λόγω έλλειψης στην καταγραφή των στοιχείων, είναι αδύνατον να ληφθούν υπόψη κοινωνικές και 
επαγγελματικές πτυχές σε σχέση με τα  άτομα που πεθαίνουν ή νοσηλεύονται σε θεραπευτικές δομές 
λόγω της χρήσης παράνομων ουσιών. Έτσι, ο υπολογισμός κόστους εκτιμά την αξία της ζωής ενός ατόμου 
ανεξαρτήτως του εισοδηματικού του επιπέδου.

2. Αποτελέσματα

2.1 Το κόστος της χρήση παράνομων ουσιών, ανά τομέα/υπηρεσία

2.1.1 Άμεσο Kόστος Θεραπείας 

α) Ξεκινώντας από το κόστος θεραπείας (εσωτερικής νοσηλείας), αυτό περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Το συνολικό κόστος θεραπείας (εσωτερικής νοσηλείας) όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον 
πίνακα 3, είναι ίσο με το άθροισμα των τριών συνόλων,  δηλαδή  €1. 374, 281.

β) Σε ότι αφορά το κόστος επίσκεψης σε έναν Γενικό Παθολόγο/Οικογενειακό Γιατρό (GP) 
αυτό δεν καθορίζεται18 άρα, με βάση τη χρέωση ενός αριθμού γενικών παθολόγων οι οποίοι 

16 Το 2006 στο θεραπευτικό πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης συμμετείχαν 34 άτομα. Ωστόσο, το συνολικό κόστος του 
προγράμματος δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί (Αγία Σκέπη, 2008, μη δημοσιευμένο).
17 Δρ. Κ. Βερεσιέ
18 Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (2008), δεν υπάρχει κατάλογος που να περιλαμβάνει τις τιμές επίσκεψης σε 
Γενικό Παθολόγο/Οικογενειακό Γιατρό (GP). 

Θεραπευτική Μονάδα  2212 299 661,388
Απεξάρτησης “Άνωση” 
(Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας)

Θεραπευτικό Πρόγραμμα “Πυξίδα” 2046 343 701,778
(Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας)

Κλειστή Θεραπευτική Κοινότητα  302 Μη-διαθέσιμο Μη-διαθέσιμο16

“Αγία Σκέπη” 

Ιδιωτική Κλινική17  65 171 11,115

Συνολικό κόστος   1.374,281

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2008, μη-δημοσιευμένο

Πίνακας: 3  Κόστος Θεραπείας

Προγράμματα Εσωτερικής 
Νοσηλείας

Διάρκεια εσωτερικής 
νοσηλείας (μέρες)

Ημερήσιο κόστος 
(σε ευρώ)

Συνολικό Κόστος
 (σε ευρώ)

12
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ερωτήθησαν από το ΕΚΤΕΠΝ (2008, μη δημοσιευμένο), το κόστος μιας επίσκεψης χωρίς 
οποιεσδήποτε ειδικές εξετάσεις κυμαίνεται μεταξύ €35 και €40. Εάν υποθέσει κανείς λοιπόν, 
ότι κάθε χρήστης ναρκωτικών επισκέπτεται το Γενικό Παθολόγο (GP) δύο φορές το χρόνο για 
κάποια ασθένεια που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών, τότε, το συνολικό κόστος των επισκέψεων 
ανέρχεται γύρω στα €70-€80. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν έναν Γενικό 
Παθολόγο του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, είναι άγνωστος. Προκειμένου να υπολογιστεί 
το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρει ένας παθολόγος/οικογενειακός 
γιατρός, χρησιμοποιήθηκε ο συνολικός αριθμός των προβληματικών χρηστών παράνομων 
ουσιών εξάρτησης (δηλ. χρηστών ηρωίνης και κοκαΐνης), ο οποίος το 2006 υπολογίστηκε στους 
801. Άρα, το συνολικό κόστος επίσκεψης σε ένα παθολόγο/οικογενειακό γιατρό, ισούται με το 
ποσό των €60,07519.

Εξετάζοντας τις θεραπευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Κύπρο, ένας αριθμός ΜΚΟ20, οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
δύο δημόσια θεραπευτικά προγράμματα (Μονάδα Απεξάρτησης “Άνωση” και Θεραπευτικό 
Πρόγραμμα “Πυξίδα”), παρείχαν πληροφορίες για σκοπούς της έρευνας αυτής. Συγκεκριμένα, 
οι  ΜΚΟ και τα δύο δημόσια θεραπευτικά κέντρα, εστίασαν τις δράσεις τους σε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και στην  “προετοιμασία” των ατόμων για ένταξη σε κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης. 
Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εφάρμοσαν Σχέδιο Παροχής Οικονομικής 
Βοήθειας για επανένταξη πρώην εξαρτημένων ατόμων.

2.1.2  Άμεσο κόστος πρόληψης και έρευνας 

Σχετικά με το άμεσο κόστος πρόληψης και έρευνας, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος αρκετών 
προληπτικών προγραμμάτων καθώς και έρευνας σχετικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 
ανήλθε σε €6.3 εκατομμύρια21. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κονδύλια που δαπανήθηκαν 
από Υπουργεία, την Αστυνομία, Μη-κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

19 Ο υπολογισμός είναι (801 άτομα X 2 επισκέψεις)
20 Θεραπευτικές υπηρεσίες των ΜΚΟ: Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων ατόμων “Η Τόλμη”, Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής “Ιθάκη”, Θεραπευτική Κοινότητα “Αγία Σκέπη”, Συμβουλευτικός Σταθμός “Τοξότης” 
21 Ο λόγος που το κόστος πρόληψης και έρευνας συνυπολογίζεται είναι απλά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης με άλλες 
χώρες στις οποίες διεξάγονται τέτοιες έρευνες κοινωνικού κόστους, όπου τα δυο αυτά ποσά συνήθως συνανθροίζονται. 

22 Κινητές μονάδες που παρέχουν, μεταξύ άλλων,  εκπαίδευση για την πρόληψη της χρήσης παρανόμων ουσιών.
23 Στόχος του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της εξάρτησης μέσω της τέχνης και του πολιτισμού.  Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει παραστάσεις και εργαστήρια.  
24 Το Ε.Δ.Σ.Π.Υ στο οποίο η Κύπρος έχει ενταχθεί από το 1995, στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς τρόπου ζωής για όλα τα 
μέλη της σχολικής μονάδας. Είναι προϊόν συνεργασίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, της Ε.Ε και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Στόχος του είναι η ενσωμάτωση προγραμμάτων προαγωγής υγείας στα σχολεία.
25 Αναφέρεται σε σχολεία στα οποία υπάρχουν μαθητές με υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας οι οποίοι προέρχονται 
συνήθως από οικογένειες οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
26 Πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόληψη του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού και ενσωματώνεται στο 
γενικότερο σχολικό πρόγραμμα. Παρόλο που το προγράμμα, δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πρόληψη των 
ναρκωτικών, εντούτοις συμπεριλήφθηκε στα προγράμματα πρόληψης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το 
κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος ανήλθε σε €2.6 εκατομμύρια.
27 Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), 2008. Μη-δημοσιευμένο.

Πρόληψη

α) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πιο αναλυτικά,  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2006-2007, το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού (2008, μη-δημοσιευμένο), ανέλαβε μια σειρά από προγράμματα πρόληψης 
στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής γαι τα Ναρκωτικά 
2004-2008. Αναλυτικότερα, τα προγράμματα αυτά είναι: “Μέντωρ”22, “Ιστορίες Ξυπνούν”23, το 
“Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων για την Προώθηση της Υγείας” (Ε.Δ.Σ.Π.Υ)24, ορισμένα σχολικά 
σεμινάρια πρόληψης για μαθητές γυμνασίου (δευτέρας τάξης) σε συνεργασία με την 
Αστυνομία, το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΝΘΕΑ (ΜΚΟ), το πρόγραμμα επιλεκτικής πρόληψης 
των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας “Ζ.Ε.Π.”25 και το πρόγραμμα αλφαβητισμού στα 
γυμνάσια26. 

β) Υπουργείο Υγείας

Σε ότι αφορά το Υπουργείο Υγείας, αυτό συμμετείχε στο “Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων για 
την Προώθηση της Υγείας” κατά τα έτη 2006-2007. Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας δαπάνησαν ένα ποσό στην εκπαίδευση του προσωπικού και 
τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.

γ) Υπουργείο Άμυνας - Εθνική Φρουρά 

Κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, διοργανώθηκαν από την Εθνική Φρουρά διάφορες 
παρεμβάσεις, όπως εκπαιδεύσεις και εργαστήρια σχετικά με την πρόληψη.

δ) Αστυνομία Κύπρου (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών)

Επιπλέον, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της Αστυνομίας Κύπρου 
εφάρμοσε προγράμματα ή δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση γονέων, 
εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες27.
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ε) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους 2006, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μέσα από 
το Κέντρο Πρωτογενούς Πρόληψης “Μικρή Άρκτος” σχεδίασε και λειτούργησε διάφορα 
προγράμματα καθολικής πρόληψης για μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους 
και διευθυντές σχολείων. Ένας βασικός στόχος των προγραμμάτων ήταν η ενδυνάμωση των 
“προστατευτικών παραγόντων” και ταυτόχρονα, ο περιορισμός των “παραγόντων κινδύνου”.

στ) Δαπάνες ΜΚΟ για τη πρόληψη και έρευνα

Αναφορικά με τις ΜΚΟ28, τα προγράμματα ή και οι δράσεις των οποίων εστιάστηκαν στην 
πρόληψη, αφορούσαν κυρίως σε σεμινάρια, συνέδρια, συμβουλευτική και προγράμματα 
καθολικής πρόληψης σε σχολεία, όπως και προγράμματα για νέους και οικογένειες. 

Έρευνα 

Κατά το 2006, ο προϋπολογισμός του ΕΚΤΕΠΝ ανήλθε στο ποσό των €254,000, ποσό το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την εφαρμογή και παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεικτών 
με σκοπό τη σκιαγράφηση του φαινομένου των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην 
Κύπρο. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2006 διεξήχθηκε η έρευνα “Γενικού πληθυσμού για το 
κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες29”, η οποία  πραγματοποιήθηκε υπό την 
επιστημονική εποτεία του ΕΚΤΕΠΝ, από το Κέντρο Ερευνών του ιδιωτικού κολλεγίου ‘Inter-
college’, Λευκωσίας, και βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). 

28 Οι ΜΚΟ που παρείχαν πληροφορίες ήταν: ο Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος Λάρνακας, το Ίδρυμα Lions Quest, 
και το ΚΕΝΘΕΑ. 
29 Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων στην ομάδα στόχο 
των 3504 ατόμων ηλικίας 15-64 ετών. Η επιλογή του δείγματος στηρίχθηκε στη μέθοδο της πολυσταδιακής αναλογικής 
τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη χρήση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων μαζί 
με μια προσέγγιση που επιτρέπει την επακόλουθη γενίκευση των ευρημάτων στις ενδιαφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες.

30 Κόστος της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) + τελωνείο =ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (208 εκατομμύρια x 8%) + 
δικαστικό κόστος (26 εκατομμύρια x 3%)

2.1.3 Συντονιστικός Μηχανισμός

Το ΑΣΚ, ως το ανώτατο συντονιστικό σώμα της χώρας στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών, 
διαθέτει το δικό του προϋπολογισμό ο οποίος συμπεριλαμβάνει τη δαπάνη που αφορά στην 
εργοδότηση προσωπικού για σκοπούς υλοποίησης του έργου του, κάλυψης λειτουργικών 
εξόδων, καθώς και κονδύλι με σκοπό την ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και 
κοινωνικής επανένταξης.

2.1.4 Κόστος επιβολής του νόμου
 
Επιπρόσθετα, το άμεσο κόστος επιβολής του νόμου ανέρχεται σε €19.9 εκ.30, ποσό το οποίο 
ισούται με το άθροισμα των χρημάτων που δαπανώνται για τη σύλληψη, δίωξη και φυλάκιση 
όλων των παραβατών για εγκλήματα που σχετίζονται με παράνομες ουσίες εξάρτησης.

Αυτός ο αριθμός κυρίως περιγράφει το κόστος λειτουργίας των πιο κάτω δημοσίων φορέων που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου:

α) Αστυνομία (ΥΚΑΝ) και Τελωνεία
 
	 •	 Η	Αστυνομία	Κύπρου	και	συγκεκριμένα	η	Υπηρεσία	Καταπολέμησης	Ναρκωτικών	(ΥΚΑΝ)	 
 της οποίας κύριος στόχος είναι η μείωση της προσφοράς, αλλά ταυτόχρονα και επί μέρους  
 δράσεις στον τομέα της πρόληψης.
	 •	 Το	Τμήμα	Τελωνείων	το	οποίο	έχει	υπογράψει	Mνημόνιο	Συνεργασίας	με	την	Αστυνομία	 
 σχετικά με τα θέματα ναρκωτικών. Το Τμήμα Τελωνείων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με  
 άλλες κυβερνητικές αρχές για θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών όπως είναι το  
 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του  
 Υπουργείου Υγείας (ΕΚΤΕΠΝ, 2004).

Παρόλα αυτά, το κόστος των δράσεων των Τελωνείων που σχετίζονται με τις παράνομες 
ουσίες εξάρτησης, συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Αστυνομίας και συνεπώς, δεν 
μπορεί να καθοριστεί το ακριβές κονδύλι. Με βάση τα στοιχεία της Αστυνομίας, (Χαραλάμπους 
Σ., 2007) το 2006, ανάμεσα στα 7955 σοβαρά εγκλήματα, τα 654 (8,2%) σχετίζονταν με 
παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Αστυνομίας, αυτός 
ανήλθε στα €208 εκατομμύρια το έτος 2006. Δεν υπάρχει όμως αναλυτικός καταμερισμός 
στον προϋπολογισμό της Αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπισθεί το ακριβές ποσοστό των 
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δαπανών για τις υποθέσεις (της ΥΚΑΝ) που σχετίζονται με παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
Εντούτοις, το καλύτερο κατά προσέγγιση ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το κόστος 
των υποθέσεων που σχετίζονται με τα Ναρκωτικά (€208 εκατομμύρια) επί του ποσοστού των 
υποθέσεων ναρκωτικών (8% δηλαδή, του συνόλου των εγκλημάτων που καταγράφηκαν κατά το 
συγκεκριμένο έτος) ποσό που ανήλθε σε €16.6 εκατομμύρια. 

β) Δικαστικές Αρχές

Όσον αφορά στις Δικαστικές Αρχές, μέρος του προϋπολογισμού τους, δαπανάται επίσης για την 
ποινική δίωξη των παραβατών για εγκλήματα που σχετίζονται με παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
Με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Αλεξάνδρου, 2007), κατά τo 
έτος 2006 καταχωρήθηκαν συνολικά 3525 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 103 είχαν σχέση με 
παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. Υποθέτοντας ότι ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται 
σε μια υπόθεση ναρκωτικών είναι περίπου ο ίδιος όπως σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση και 
υποθέτοντας επίσης ότι ο χρόνος και οι πόροι που προβλέπονται για μια υπόθεση ναρκωτικών 
δεν διαφέρουν από οποιοδήποτε άλλο είδος εγκλήματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναλογία 
103/3525 (3%) είναι ο ορθός διαχωρισμός (key of repartition) για την ανακατανομή. Έτσι, το 
συνολικό κόστος που κατανέμεται στα ναρκωτικά στον τομέα αυτό, υπολογίζεται να ανέρχεται 
στo ποσό των €780,00031.  

γ) Φυλακές 

Σε ότι αφορά το κόστος φυλάκισης ( Τμήμα Φυλακών, 2007), το έτος 2006, 105 άτομα 
φυλακίστηκαν για αδικήματα που σχετίζονταν με παράνομες ουσίες εξάρτησης. Λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος παραμονής ενός ατόμου στη φυλακή που είναι €65 την ημέρα, καθώς και τη 
μέση διάρκεια φυλάκισης που ανήλθε στους 38 μήνες, υπολογίζεται ότι  το κόστος φυλάκισης για 
διάρκεια ενός έτους, ανήλθε σε €2.491,12532.

31 €26 εκατομμύρια x 3%
32 Ο υπολογισμός του κόστους φυλάκισης, είναι ως εξής: 105 άτομα x €65 ανα ημέρα x 365 μέρες

33 2007 est. www.cia.org
34 Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στηρίχθηκαν στην Έρευνα Αποδοχών 2002, του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου. 
Πρόκειται για μια δειγματοληπτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 
2006 ακόμα. Η έρευνα καλύπτει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τον τομέα της γεωργίας, αλιείας, 
κτηνοτροφίας, δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών και εξωχώριων οργανισμών. Στο δείγμα περιλαμβάνονται 23012 
εργαζόμενοι, 13017 άντρες και 9995 γυναίκες. 
35 Παρόλο που ορισμένες υπηρεσίες παρείχαν στοχεία σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματά τους, εντούτοις σε 
μερικά από τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται μόνο τα λειτουργικά έξοδα και όχι ο προϋπολογισμός των πραγματικών 
υλοποιημένων προγραμμάτων τους. Αυτό οφείλεται στις δυσκολίες υπολογισμού αυτών των εξόδων. Ως συνέπεια αυτού, 
ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων που δαπανήθηκαν, δεν συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό του συνολικού κοινωνικού 
κόστους.

2.1.5  Έμμεση απώλεια εισοδήματος και παραγωγικότητας 

Όσον αφορά στην έμμεση απώλεια εισοδήματος  και παραγωγικότητας, αυτή παρουσιάζεται 
ως το άθροισμα των ζημιών για τα νοικοκυριά και τις εταιρείες. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν για το 2006 ανερχόταν στο ποσό των €17,40033 και το μέσο εισόδημα για το 
ίδιο έτος, στα €16,741 (για τους άντρες)34. Η συνολική απώλεια παραγωγικότητας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την απώλεια για τα νοικοκυριά γιατί το ΑΕΠ περιλαμβάνει την προστιθέμενη αξία 
που δημιουργείται από τις εταιρείες και το εισόδημα των νοικοκυριών. Έτσι, η συνολική απώλεια 
εισοδήματος και παραγωγικότητας ανέρχεται στο ποσό των €2.5 εκατομμυρίων.

3. Αναλυτικά: η κατανομή του Κοινωνικού Κόστους

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή του κόστους  που προέρχεται από 
τη χρήση των παράνομων ουσιών εξάρτησης για το έτος 200635.
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1. Άμεσο κόστος ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (Θεραπείας)

1.1. Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για θεραπείες απεξάρτησης 

  1.1.1. Νοσηλεία σε κρατικές δομές

  1.1.2. Νοσηλεία στον ιδιωτικό τομέα         
                     
  1.1.3. Κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  από Γενικό  
  Παθολόγο/οικογενειακό γιατρό (GP)

  1.1.4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -  
  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας36 

  1.1.5. Μονάδα Απεξάρτησης “Άνωση”

  1.1.6. Θεραπευτικό Πρόγραμμα “Πυξίδα”

1.2. Δαπάνες των ΜΚΟ στον τομέα θεραπείας

  1.2.1. Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα “Η Τόλμη” 

  1.2.2. Θεραπευτική Κοινότητα “Αγία Σκέπη”

  1.2.3. Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος                      

2.  Άμεσο κόστος για την πρόληψη και την  έρευνα

2.1. Δημόσιες δαπάνες για την πρόληψη  και την έρευνα
       
  2.1.1. Υπουργείο Υγείας – (συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
  Σχολείων Προαγωγής της Υγείας) 

  2.1.2. Υπουργείο Υγείας – Υπηρεσίες Ψυχικής  Υγείας

   2.1.3. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

  2.1.4. Αστυνομία Κύπρου

  2.1.5. Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου: Παγκύπρια έρευνα 
  γενικού πληθυσμού για το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες  
  ψυχοδραστικές ουσίες, 2006  

 ΣΥΝΟΛΟ (σε Ευρώ)
 
 2.260,767

 1.547,722

 1.363,166

 11,115  

 60,075

 
 85,430

 18,795
  
 9,141

 713,045 

 102,345
            
 567,000
              
 43,700

 6.161,036

 5. 851,913
              
 19,480

 56,383

 4.987,000

 68,345

   43,000

  2.1.6. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και  Πληροφόρησης 
  για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)
  
  2.1.7. Υπουργείο Άμυνας - Εθνική Φρουρά

  2.1.8. Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ)

2.2. Δαπάνες των ΜΚΟ για την πρόληψη και την έρευνα
          
   2.2.1. Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών  Λάρνακας (ΣΥΚΑΝΑ)

  2.2.2. Ίδρυμα “Lions Quest”

  2.2.3. Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ “Ιθάκη”

  2.2.4. ΚΕΝΘΕΑ 

3. Άμεσο κόστος Συντονισμού (Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου) 

4. Άμεσο κόστος επιβολής του Νόμου  

4.1. Αστυνομία (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών) και Τελωνεία 
 
4.2. Δικαστικές Αρχές
  
4.3. Φυλακές 
   
5. Έμμεσο κόστος από τις απώλειες εισοδημάτων και 
 παραγωγικότητας (νοικοκυριά και εταιρείες)
    
5.1. Πρόωροι θάνατοι
     
    5.1.1. Απώλεια παραγωγικότητας (νοικοκυριά και εταιρείες)

    5.1.2. Χαμένη σύνταξη γήρατος

5.2. Χαμένο ετήσιο ποσό (λόγω εσωτερικής νοσηλείας)

Συνολικό Κοινωνικό κόστος                                    

AEΠ 2006

 254,000
 

 60,655
             
 362,741
 
 309,123
    
 7,000

 42,373
   
 15,420

 244,330
     
 898,724 37

 
 19.911,125

 16.640,000
 
 780,000

 2.491,125

 2.478,341

            
 2.218,136

 1.948,159

  269,977

 260,205

        
  31. 858,589

          
 14. 940. 000, 000 38

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2008

36 Αυτό το κόστος δεν είναι άμεσα ιατρικής φύσεως αλλά αφορά στην κοινωνική επανένταξη πρώην εξαρτημένων ατόμων.

37 Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: λειτουργικά έξοδα, μισθούς, επιχορηγήσεις προγραμμάτων πρόληψης και 
θεραπείας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κονδύλι έρευνας το οποίο αναφέρθηκε στο σημείο 2.1.5
38 www.cia.gov: “World Fact Book”

Πίνακας 4: Κοινωνικό κόστος παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο το έτος 2006 
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Aνάλυση

Το κοινωνικό κόστος του φαινομένου της χρήσης των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην 
Κύπρο κατά το έτος 2006, με βάση τις πιο πάνω δαπάνες, υπολογίζεται να ανήλθε στο ποσό των 
€31 εκατομμυρίων. Η ύπαρξη του φαινομένου των ναρκωτικών, προκαλεί απώλειες στη Κύπρο, 
κάθε χρόνο περίπου του ενός πέμπτου της ποσοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ (δηλαδή 0,22%). 
Εντούτοις, το κοινωνικό κόστος των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο βρίσκεται στο 
μέσο όρο άλλων χωρών στις οποίες έχουν διεξαχθεί τέτοιου είδους έρευνες39.

Ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από την έρευνα και που απεικονίζεται 
στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, είναι η χαμηλή αναλογία κόστους που δαπανάται στον τομέα 
της θεραπείας (7%). Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι μέχρι το έτος 2006 οι χρήστες παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών πιθανόν να είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές στην 
Κύπρο. Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η απουσία των ευρέως διαδεδομένων 
προγραμμάτων υποκατάστασης στην Κύπρο. Ωστόσο, από τα τέλη του έτους 2007, λειτουργεί 
πρόγραμμα υποκατάστασης με Βουπρενορφίνη40. 

Το κόστος της απώλειας εισοδήματος και παραγωγικότητας, των νοικοκυριών και των εταιριών, 
ήταν χαμηλό (8%) και η εξήγηση γι’ αυτό πιθανόν να έγκειται στο ότι το μέσο εισόδημα και το 
ΑΕΠ στην Κύπρο είναι χαμηλό. 

Επιπρόσθετα, ποσοστό που ανέρχεται στο 19% του συνολικού κόστους, δαπανάται στον 
τομέα της πρόληψης και της έρευνας, γεγονός που αναδεικνύει ότι στην Κύπρο οι δαπάνες για 
δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης είναι πολύ ψηλότερες από τις αντίστοιχες στον τομέα 
της θεραπείας. Τέλος, το κόστος καταστολής των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο 
φαίνεται να δείχνει ότι στην απουσία ενός επαρκούς θεραπευτικού συνεχούς, η καταστολή υπερ-
εκτιμάται και είναι αρκετά δαπανηρή, με ποσοστό να φθάνει το 63% του συνολικού κοινωνικού 
κόστους.

Πίνακας 5: Κατανομή άμεσου και έμμεσου κοινωνικού κόστους (%)

39 Για παράδειγμα, στη Γαλλία, το κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ανέρχεται στο 0,18% της 
ποσοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ, στην Ισπανία στο 0,07% (García-Altés, 2002) και στον Καναδά  στο 0,2% (Single et al., 1998).
40 Το Πρόγραμμα Υποκατάστασης “Γέφυρα”, το οποίο λειτουργεί σε δύο πόλεις της Κύπρου, (Λευκωσία και Λεμεσό).

63% 3%

19%
7%8%
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4. Συμπεράσματα

Μέσα από τη λεπτομερή εξέταση των δαπανών που προκύπτουν από την ύπαρξη του 
φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, δόθηκε η ευκαιρία να μελετηθεί κατά πόσο 
οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, εξυπηρετούν επαρκώς τις 
προτεραιότητες της κυπριακής κοινωνίας. Η ύπαρξη του φαινομένου των ναρκωτικών, προκαλεί 
απώλειες στη χώρα μας, κάθε χρόνο περίπου του ενός πέμπτου της ποσοστιαίας μονάδας 
του ΑΕΠ. Όταν συγκριθεί, το κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην 
Κύπρο, βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχουν 
διεξαχθεί τέτοιου είδους έρευνες. 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι το συνολικό κοινωνικό κόστος της 
χρήσης των παράνομων ουσιών εξάρτησης ενδεχομένως να ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν όλοι 
οι σχετικοί φορείς και υπηρεσίες, παρείχαν επαρκείς πληροφορίες. Εάν λάβει κανείς υπόψη 
το διαφορετικό τρόπο που κάθε υπηρεσία/δομή, διατηρεί αρχειοθετημένα στοιχεία (π.χ. 
καταμερισμός κονδυλίων στους προϋπολογισμούς), τότε μπορεί να διαπιστωθεί η δυσκολία στη 
συλλογή και καταγραφή των στοιχείων αυτών. 
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, ενώ αντίθετα 
ένα μικρό ποσοστό δαπανάται για σκοπούς  θεραπείας και ελάχιστο για τη μείωση της βλάβης. 
Αυτό εξάλλου, υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ενώ η επικράτηση στο γενικό πληθυσμό είναι 
σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις οι 
μολυσματικές ασθένειες και η θνησιμότητα στην Κύπρο βρίσκονται σε αρκετά ψηλά επίπεδα. 

Εν κατακλείδι, γνωρίζοντας τη σημασία διεξαγωγής ερευνών κοινωνικού κόστους, αξίζει 
αυτές να επαναλαμβάνονται διαχρονικά, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο οι πολιτικές 
που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της χρήσης παρανόμων ουσιών εξάρτησης 
αξιολογούνται, είναι αποτελεσματικές αλλά ακόμη και για τη μεγιστοποίηση της εγκυρότητας 
και της συγκριτικότητας των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών.
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