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Σε περιόδους οικονομικής κρίσης γίνεται όλο και πιο επί-
καιρο το ερώτημα αν οι πόροι που ξοδεύει η κοινωνία για 
την απεξάρτηση και την επανένταξη πιάνουν τόπο και είναι 
ανταποδοτικοί. Το ΚΕΘΕΑ, επιχειρώντας να απαντήσει τεκ-
μηριωμένα στο ερώτημα αυτό, πραγματοποίησε το 2011 
έρευνα οικονομικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών του. 
Η έρευνα ανέλυσε το οικονομικό κόστος παραμονής των 
ατόμων στη χρήση και το συνέκρινε με το κόστος της συμ-
μετοχής τους στη Θεραπευτική Κοινότητα. Τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα στοιχειοθετούν την ανταποδοτικό-
τητα της ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής προσέγγισης 
που εφαρμόζει  το ΚΕΘΕΑ για την κοινωνία και την οικο-
νομία. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα πορίσμα-
τα ανάλογων ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία και υπο-
γραμμίζουν την ανάγκη να ενισχυθούν τα προγράμματα 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, ιδίως σήμερα 
που ευνοείται η εξάπλωση διαφόρων μορφών εθισμού. 

ΣΤΟΧΟΙ

Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πε-
δίο της οικονομικής αξιολόγησης. Συνίσταται στη συγκρι-
τική ανάλυση του κόστους της εξάρτησης και της θερα-
πείας απεξάρτησης μέσα από:

Α. Την αποτίμηση του κοινωνικού κόστους της εξάρ-
τησης. Για το σκοπό αυτόν επιχειρήθηκε η εκτίμηση τεσ-
σάρων μεγάλων κατηγοριών κόστους που συνδέονται 
με τη χρήση ουσιών: α. του κόστους χρήσης υπηρεσιών 
σωματικής υγείας από τους εξαρτημένους, β. του κόστους 
χρήσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, γ. του συνδεόμενου 
με το φαινόμενο της χρήσης κόστους αστυνόμευσης και 
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και δ. του κόστους 
συμμετοχής των εξαρτημένων σε μη νόμιμες δραστη-
ριότητες. 

Β. Την αποτίμηση του οικονομικού κόστους των Θε-
ραπευτικών Κοινοτήτων. 

Γ. Τη διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει στην κα-
τάσταση του χρήστη, και συνακόλουθα στις διάφορες 
κατηγορίες κοινωνικού κόστους, η αύξηση του χρόνου 
παραμονής στην εξάρτηση.

Δ. Τη σύνδεση των ευρημάτων σχετικά με το οικονομι-
κό κόστος και όφελος με την αποτελεσματικότητα των 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να προσδιο-
ριστεί το συνολικό όφελος, σε βάθος χρόνου, των Θερα-
πευτικών Κοινοτήτων για την κοινωνία.

Η οικονομική αποδοτικότητα 
των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
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Μέσο κόστος νοσηλείας σε νοσοκομείο για προβλήματα σωματικής υγείας: Αριθμός 
ημερών νοσηλείας Χ Μέση τιμή Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) για την κατάσταση 
«Δυσλειτουργία από χρήση οπιοειδών/ή και άλλων ναρκωτικών και εξάρτηση» για 1 μέρα 
νοσηλείας (117 €).

Μέσο κόστος επισκέψεων σε νοσοκομείο για προβλήματα σωματικής υγείας: Αριθμός 
επισκέψεων Χ Εισιτήριο εισόδου στις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας 
(15 €).

Μέσο κόστος επίσκεψης σε γιατρό για προβλήματα σωματικής υγείας: Αριθμός επισκέ-
ψεων Χ Μέσο κόστος επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό (50 €).

Μέσο κόστος νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική: Αριθμός ημερών νοσηλείας Χ Μέσο νο-
σήλιο για 1 μέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική (Γ’ Θέση = 51 €).

Μέσο κόστος επίσκεψης σε ψυχιατρική κλινική: Αριθμός επισκέψεων Χ Εισιτήριο εισό-
δου στις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας (15 €).

Μέσο κόστος επίσκεψης σε ψυχίατρο: Αριθμός επισκέψεων Χ Μέσο κόστος επίσκεψης 
σε ιδιώτη ψυχίατρο (50 €).

Mέσο κόστος σύλληψης: Αριθμός συλλήψεων Χ Μέσο ωρομίσθιο πρωτοδιοριζόμενου 
αστυνομικού Χ 2 ώρες (Μέση διάρκεια εντοπισμού, σύλληψης και προσαγωγής στο αστυ-
νομικό τμήμα = 20 €).

Μέσο κόστος εμφάνισης σε δικαστήριο: Αριθμός εμφανίσεων Χ Μέσο ωρομίσθιο πρωτο-
διοριζόμενου πρωτοδίκη Χ 1 ώρα (Μέση διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας = 16 €).

Μέσο κόστος φυλάκισης: Αριθμός ημερών φυλάκισης Χ Μέσο κόστος εγκλεισμού (30 €).

Συνολικός αριθμός ημερών κράτησης: Αριθμός ημερών Χ Κόστος εγκλεισμού (30 €) + 
Κόστος προσαγωγής στις ανακριτικές αρχές (ωρομίσθιο 2 πρωτοδιοριζόμενων αστυνομικών 
για 2 ώρες = 40 € + ωρομίσθιο πρωτοδιοριζόμενου δικαστικού υπαλλήλου για 2 ώρες = 32 €).

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α. Αποτύπωση του κοινωνικού κόστους           
της εξάρτησης

Για την αποτύπωση του κοινωνικού κόστους της εξάρ-
τησης αξιοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο στα πρό-
τυπα της έρευνας οικονομικής αποδοτικότητας της  Ένω-
σης Θεραπευτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας (AFTC). Εξε-
τάστηκαν για την περίοδο του έτους πριν από την ένταξη 

στη θεραπεία: α. η χρήση υπηρεσιών για τη φροντίδα της 
σωματικής υγείας, β. η χρήση υπηρεσιών για τη φρο-
ντίδα της ψυχικής υγείας γ. η εμπλοκή με την αστυνο-
μία και το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, 
δ. τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ε. τα έσοδα 
από την εργασία και στ. τα έσοδα από τη χρήση υπηρε-
σιών πρόνοιας (επιδόματα). Το ερωτηματολόγιο συμπλη-
ρώθηκε από το σύνολο των ατόμων που βρίσκονταν 
στην κύρια θεραπευτική φάση των προγραμμάτων του 
ΚΕΘΕΑ (Ν=340).

ΑπΟΤΥπωΣη μΕΓΕΘωΝ ΚΟΣΤΟΥΣ thΣ ΕξΑΡΤηΣηΣ
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟιΚΟνΟΜιΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αποτελέ-
σματα

Μετατροπή 
σε μονάδες 

κόστους 
(ΕΤΟΣ)

Συνολικό 
κόστος               

(ν=340)

Ετήσιο 
κόστος ανά 

άτομο 
(ν=340)

Ετήσιο 
κόστος ανά 
άτομο / ανά 

ημέρα (N=340)

Συνολικός αριθμός ημερών 
νοσηλείας 

1.186 1.387.627 138.762 408,1235294 1,118146656

Συνολικός αριθμός επισκέψεων         
σε νοσοκομείο 

1.361 199.668 19.957 58,69705882 0,16081386

Συνολικός αριθμός επισκέψεων        
σε γιατρό 

1.079 539.501 53.950 158,6764706 0,434730056

Συνολικός αριθμός ημερών 
νοσηλείας (Ψ) 

1.016 518.166 51.816 152,4 0,417534247

Συνολικός αριθμός επισκέψεων        
σε κλινική (Ψ) 

380 55.759 5.577 16,40294118 0,044939565

Συνολικός αριθμός επισκέψεων        
σε ψυχίατρο 

1.628 814.002 81.400 239,4117647 0,655922643

Συνολικός αριθμός συλλήψεων 777 155.205 15.520 45,64705882 0,125060435

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων       
σε δικαστική αίθουσα 

576 92.163 9.216 27,10588235 0,074262691

Συνολικός αριθμός ημερών 
κράτησης 

1.503 15.024.610 150.246 441,9 1,210684932

Συνολικός αριθμός ημερών 
φυλάκισης 

15.467 4.640.104 464.010 1.364,735294 3,739000806

Δαπάνες για ναρκωτικά 6.099.200 6.099.200 6.099.200 17.938,82353 49,14746172

Δαπάνες για φάρμακα για 
προβλήματα σωματικής υγείας

175.770 175.770 175.770 516,9705882 1,416357776

Δαπάνες για φάρμακα για 
προβλήματα ψυχικής υγείας 

432.438 432.438 432.438 1.271,876471 3,48459307

Δαπάνες για δικηγόρους 870.680 870.680 870.680 2.560,823529 7,015954875

Συνολικά έσοδα από πώληση 
ναρκωτικών 

4.750.244 4.750.244 4.750.244 13.971,30588 38,27755036

Συνολικά έσοδα από κλοπές            
στην οικογένεια

834.816 834.816 834.816 2.455,341176 6,726962127

Συνολικά έσοδα από κλοπές 1.348.918 1.348.918 1.348.918 3.967,405882 10,86960516

Συνολικά έσοδα από άλλες 
παράνομες δραστηρίοτητες 

1.109.351 1.109.351 1.109.351 3.262,797059 8,939170024

Συνολικά έσοδα από εργασία 2.798.809 2.798.809

Συνολικά έσοδα από επιδόματα 326.781 326.781 326.781 961,1205882 2,633207091

ΣΥνΟΛΟ 16.938.652 49.819,56471 136,4919581



ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 > 13

Β. Αποτύπωση του κόστους θεραπείας

Για την αποτύπωση του κόστους θεραπείας χρησιμοποι-
ήθηκε το εργαλείο ανάλυσης κόστους DATCAP (Drug 
Abuse Treatment Cost Analysis Program). Η ελληνική 
μετάφραση και απόδοση του εργαλείου έχει την επίσημη 
αδειοδότηση από τους κατασκευαστές. Το εργαλείο απο-
τελεί ένα δομημένο αυτοχορηγούμενο ερωτηματολόγιο, 
το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο διαχείρισης 
των οικονομικών στοιχείων της θεραπευτικής μονάδας/
προγράμματος με την παρουσία εκπαιδευμένου συνε-
ντευκτή. Έχει χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση παρεμ-
βάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν και τη Θεραπευτική Κοι-
νότητα (διαμονής ή εξωτερικής παρακολούθησης).

Οι κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο εργαλείο 
είναι οι ακόλουθες:

➔ Στοιχεία κίνησης του προγράμματος (δυναμικότητα, 
δύναμη, διακοπές κ.λπ.).

➔ Μισθοδοσία προσωπικού και άλλες αποζημιώσεις. 

➔ Λειτουργικές δαπάνες (ενοικιάσεις κτιρίων, διατροφή, 
θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλέφωνα, γρα-
φική ύλη κ.ά.). 

➔ Δαπάνες για πάγια στοιχεία (εξοπλισμός, συντήρηση 
εγκαταστάσεων, αποσβέσεις).

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέχθηκαν: μία 
Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), μία 
Θεραπευτική Κοινότητα ημερήσιας φροντίδας (Πρωινό 
πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) και ένα πρόγραμμα 
εξωτερικής παρακολούθησης (Βραδινό Πρόγραμμα του 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ). Τα προγράμματα αυτά αντιπροσωπεύ-
ουν τα τρία βασικά είδη θεραπευτικών παρεμβάσεων 
του ΚΕΘΕΑ, τα οποία έχουν διαμορφωθεί για να ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες εξαρτημένων με διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά. Η ανάλυση κόστους των παραπάνω προ-
γραμμάτων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΑνΑΛΥΣΗ ΟιΚΟνΟΜιΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑνΑ ΤΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤιΚΗΣ ΚΟινΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία κόστους Διαμονής Ημερήσιας Φροντίδας Εξωτ. Παρακολούθησης

Μισθοδοσία 158.800 265.861 152.097

Άλλες κατηγορίες κόστους προσωπικού 29.000 6.201 2.521

Μισθωμένες υπηρεσίες

Κτίρια και εγκαταστάσεις 44.017

Εξοπλισμός και αποσβέσεις 47.000 21.314 3.587

Προμήθειες και υλικά 170.000 57.353 31.173

Ηλεκτρικό ρεύμα 18.000 5.800 3.887

Φυσικό αέριο  3.000 746

Πετρέλαιο  8.000

Νερό 2.500 729 974

Σκουπίδια

Ασφάλιση 8.500 814 814

Αδειοδότηση

Φορολογία

Φόρος ιδιοκτησίας

Τηλεφωνία 7.000 3.400 2.093

Εκτυπώσεις/Φωτοαντίγραφα 2.000 373 299

Μετακινήσεις μελών (έξοδα κίνησης αυτοκινήτων) 10.000 171 74

Εκδόσεις, συνδρομές, αγορά βιβλίων

Εκπαίδευση προσωπικού 4.500

Μετακινήσεις προσωπικού 8.000 145 45

ΣΥνΟΛΟ 473.300 365.161 242.327

ΠΡΑΓΜΑΤιΚΗ ΔΥνΑΜιΚΟΤΗΤΑ (2010) 44 34 31

ΗΜΕΡΗΣιΟ ΚΟΣΤΟΣ (ανά άτομο) 29,47 29,43 21,42
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Γ. Το προφίλ των συμμετεχόντων και οι επιπτώ-
σεις από την αύξηση του χρόνου παραμονής στη 
χρήση

Για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στην κατάσταση των 
χρηστών και στους δείκτες που σχετίζονται με το κοι-
νωνικό κόστος όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής τους 
στην εξάρτηση, αξιοποιήθηκε το ημιδομημένο ερωτημα-
τολόγιο ΕuropAsi. Το εργαλείο αυτό εξετάζει όλες τις πε-
ριοχές που επηρεάζονται από τη χρήση ουσιών, όπως  η 
σωματική υγεία, η επαγγελματική και εκπαιδευτική κα-
τάσταση, η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, περιλαμβα-
νομένης της χρήσης αλκοόλ, η νομική κατάσταση, οι οι-
κογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, καθώς και η ψυχι-
κή και ψυχιατρική κατάσταση. 

Δ. Σύνδεση οικονομικού κόστους και όφελους με 
την αποτελεσματικότητα

Προκειμένου να εκτιμηθεί το συνολικό όφελος των Θε-
ραπευτικών Κοινοτήτων για την κοινωνία, τα αποτελέ-
σματα της παρούσας έρευνας συνδέθηκαν με τα στοι-
χεία που έχουν προκύψει από την έρευνα αποτίμησης 
της αποτελεσματικότητας των Θεραπευτικών Κοινοτή-
των του ΚΕΘΕΑ, η οποία διενεργήθηκε από την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

ΑΡΧΙΚΑ ΑπΟΤΕΛΕΣμΑΤΑ

Α. Κόστος εξάρτησης

Η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων για το κόστος της 
εξάρτησης αποτυπώνεται στον πίνακα της σελ. 12. Η απο-
τύπωση του ημερήσιου κόστους ανά άτομο αφορά το 
άθροισμα όλων των κατηγοριών κοινωνικού κόστους 
διαιρουμένου  με το συνολικό αριθμό ατόμων του δείγμα-
τος (Ν=340). Έτσι το μέσο ημερήσιο κόστος ανά άτομο 
εκτιμήθηκε στα 136,5 ευρώ.

Β. Κόστος θεραπείας 

Η αποτύπωση του κόστους της θεραπείας, ανάλογα με 
τον τύπο της θεραπευτικής δομής, διαμορφώνεται ανά 
άτομο σε 29,47 € για τη Θεραπευτική Κοινότητα διαμο-
νής, σε 29,43 € για τη Θεραπευτική Κοινότητα ημερήσιας 
φροντίδας και σε 21,42 € για το θεραπευτικό πρόγραμμα 
εξωτερικής παρακολούθησης.

Αναλογία κόστους θεραπείας/εξάρτησης

Με βάση τα παραπάνω, η αναλογία κόστους θεραπείας 
και εξάρτησης κυμαίνεται από 1 προς 4,62 € έως 1 προς 
6,4 €, ανάλογα με τον τύπο του θεραπευτικού προγράμ-
ματος. Αναλυτικά: 

Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής: 1/4,62

Θεραπευτική Κοινότητα ημερήσιας φροντίδας: 1/4,64

Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης: 1/6,4

Γ. Το προφίλ των συμμετεχόντων και οι επιπτώ-
σεις από την αύξηση του χρόνου παραμονής στη 
χρήση

Στην έρευνα συμμετείχαν 340 άτομα που βρίσκονταν σε 
διαδικασία θεραπείας σε κάποιο από τα θεραπευτικά προ-
γράμματα ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ τον Οκτώβριο 2011. Από 
αυτά οι 295 (86,8%) είναι άντρες και οι 45 (13,2%) γυναί-
κες. Το 65% είναι ηλικίας 25 με 34 ετών ενώ το 15,6% εί-
ναι κάτω των 25. Ένας στους δύο έχει κάποιο σοβαρό 
χρόνιο πρόβλημα υγείας, ενώ από όσους έχουν κάνει 
εξετάσεις (303 άτομα) το 62% γνωρίζει ότι έχει μολυν-
θεί από ηπατίτιδα. Ο ένας στους δύο δεν έχει απολυτή-
ριο λυκείου, 5 στους 10 είναι άνεργοι κατά τα τρία τελευ-
ταία χρόνια ή έχουν εργαστεί σε περιστασιακή ή επισφα-
λή εργασία και 1 στους 10 βρισκόταν το μεγαλύτερο διά-
στημα σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα. Εννέα στους 
10 συμμετέχοντες είναι μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης 
και 7 στους 10 έχουν κάνει ενέσιμη χρήση. Τέλος, το 55% 
των ατόμων έχει κατηγορηθεί για κάποιο σοβαρό αδίκη-
μα, και 1 στους 3 έχει φυλακιστεί στο παρελθόν.

Όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής των ατόμων στη 
χρήση, επιβαρύνεται η κατάστασή τους και συνακόλου-
θα το κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύ-
ξηση του χρόνου παραμονής στη χρήση συνδέεται κυρί-
ως με την επιδείνωση δύο βασικών δεικτών: της παρα-
βατικότητας και του αποκλεισμού από την εργασία. Όσο 
περισσότερο παραμένει κάποιος στη χρήση τόσο οι δεί-
κτες παραβατικότητας (ιστορικό συλλήψεων, καταδικών 
και φυλάκισης) αυξάνονται. Επιπλέον, αυξάνονται και οι 
πιθανότητες αποχής από την αγορά εργασίας (ελλιπής εκ-
παίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και μείωση της 
εργασιακής απασχόλησης). 

Δ. Σύνδεση οικονομικού κόστους και όφελους 
με την αποτελεσματικότητα

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των Θεραπευτι-
κών Κοινοτήτων στην Ελλάδα έχει δείξει ότι τα μισά από 
τα άτομα που συμμετείχαν στο θεραπευτικό πρόγραμμα, 
ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής σε αυτό, πέντε χρό-
νια μετά τη θεραπεία απέχουν από τη χρήση ουσιών, την 
παραβατική συμπεριφορά και έχουν επαγγελματική απα-
σχόληση (ΕΣΔΥ, 2002). Αυτό σημαίνει ότι το όφελος που 
προκύπτει από τη λειτουργία των θεραπευτικών κοινο-
τήτων για την κοινωνία αυξάνεται με την πάροδο του χρό-
νου, δεδομένου ότι το κόστος θεραπείας ανά άτομο δεν 
ξεπερνά τα δύο έτη, ενώ τα οφέλη που συνδέονται με 
την αποχή από τη χρήση, την παραβατική συμπεριφορά 
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➤ Η απεξάρτηση δεν σημαίνει 
μόνο επιστροφή στη ζωή για 
τους χρήστες αλλά και μια κοι-
νωνία με μεγαλύτερη συνοχή 
και ασφάλεια, και λιγότερες 
δαπάνες. 

➤ Oι περικοπές στους οργανι-
σμούς απεξάρτησης αυξάνουν 
μακροπρόθεσμα το δημοσιονο-
μικό κόστος, επειδή οι δαπάνες 
μεταφέρονται σε άλλους τομείς, 
όπως η δημόσια υγεία, το σύστη-
μα ποινικής δικαιοσύνης κ.λπ.

➤ Η συρρίκνωση των προγραμ-
μάτων απεξάρτησης και κοινω-
νικής επανένταξης φέρνει σε 
απόγνωση τους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη και υποσκά-
πτει την κοινωνική συνοχή.

και με την εργασιακή και κοινωνική ένταξη είναι μακρο-
χρόνια. Η σχέση κόστους όφελους για την κοινωνία στην 
πενταετία αυξάνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου παραμο-
νής και χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από την ένταξη 
των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

ΣΥμπΕΡΑΣμΑΤΑ

Η παραμονή και μόνο στη Θεραπευτική Κοινότητα, ανε-
ξάρτητα από την τελική της έκβαση, έχει σημαντικά οφέ-
λη για την κοινωνία. Για κάθε ένα (1) ευρώ που διατί-
θεται στη θεραπεία εξοικονομούνται από 4,6 μέχρι 6,5 
ευρώ, ανάλογα με το είδος του 
προγράμματος. Η εξοικονόμηση 
προκύπτει από τη μείωση του κό-
στους των υπηρεσιών υγείας, 
δίωξης, απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης, σωφρονισμού κα-
θώς και των άλλων δαπανών 
που προκύπτουν από τη ζωή στη 
χρήση και τις σχετιζόμενες με 
την εξάρτηση δραστηριότητες. 

Το κόστος παραμονής σε μια Θε-
ραπευτική Κοινότητα είναι μι-
κρότερο από αυτό του εγκλει-
σμού. Επιπλέον, η συμμετοχή σε 
μια Θεραπευτική Κοινότητα συν-
δέεται με θετικές προοπτικές για 
το άτομο, επειδή έχει στόχο την 
αποχή από τη χρήση και την πα-
ραβατικότητα, καθώς και την ένταξη στην κοινωνία και 
την αγορά εργασίας, μέσα από συμβουλευτική υποστή-
ριξη, ψυχική απεξάρτηση, εκπαίδευση, οικογενειακή θε-
ραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη. Αντί-

θετα, ο εγκλεισμός στη φυλακή χωρίς θεραπεία σχετί-
ζεται με επιδείνωση της κατάστασης του ατόμου και με 
υψηλά ποσοστά υποτροπής στη χρήση και στο έγκλημα 
μετά την αποφυλάκιση. Όσο μεγαλώνει η διάρκεια πα-
ραμονής στη χρήση, ενισχύεται ο κοινωνικός αποκλει-
σμός μέσα από την επιδείνωση των προβλημάτων της 
παραβατικότητας, της φυλάκισης και της αποχής από 
την αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια αυξάνει το κόστος 
που συνδέεται με την κατάχρηση ουσιών. 

Η συμμετοχή στη Θεραπευτική Κοινότητα συνοδεύεται 
από σημαντικές πιθανότητες πλήρους αποθεραπείας, ανά-
λογα πάντα με το χρόνο παραμονής σε αυτήν, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας 
αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ 
(5ετές follow-up) που πραγμα-
τοποίησε η Εθνική Σχολή Δημό-
σιας Υγείας. Δεδομένου ότι οι 
μισοί από αυτούς που συμμετέ-
χουν σε μια Θεραπευτική Κοινό-
τητα, ανεξαρτήτως χρόνου πα-
ραμονής σε αυτήν, απέχουν από 
τη χρήση, την παραβατική συ-
μπεριφορά και είναι ενταγμένοι 
στην αγορά εργασίας, το όφελος 
από τη λειτουργία των Θεραπευ-
τικών Κοινοτήτων για την κοι-
νωνία αυξάνει σε βάθος χρόνου.

Τα προβλήματα και οι δυσλει-
τουργίες των οργανισμών απε-
ξάρτησης που προκύπτουν μέ-

σω των περικοπών της κρατικής επιχορήγησης αυξά-
νουν σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι δα-
πάνες μεταφέρονται σε άλλους τομείς, όπως η δημόσια 
υγεία, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης κ.λπ.

➤ Η απεξάρτηση στοιχίζει λιγό-
τερο από την εξάρτηση και από 
τον εγκλεισμό.

➤ Κάθε ένα 1 € που δίνεται στις 
Θεραπευτικές Κοινότητες εξοικο-
νομεί για την κοινωνία από 4,6 
μέχρι 6,5 €.

➤ H αποτελεσματικότητα των 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων    
αυξάνει το όφελός τους για την 
κοινωνία σε βάθος χρόνου.



ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 > 17

πΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να υποστηριχθούν οι οργανισμοί απεξάρτησης, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες των εξαρτημένων.

• Να αναπτυχθούν πολιτικές που θα αποβλέπουν στην 
πλήρη απεξάρτηση του ατόμου από τη χρήση και στην 
κοινωνική του ένταξη.

• Να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εξαρτημένων στις υπη-
ρεσίες με την επέκτασή τους σε κάθε περιοχή της χώρας. 

• Να αποτελέσει η θεραπεία εναλλακτικό μέτρο στην προ-
σωρινή κράτηση και τη φυλάκιση, με το να δοθεί στους 
εξαρτημένους η δυνατότητα να την επιλέξουν σε όλα τα 
στάδια, της σύλληψης, της προανακριτικής διαδικασίας, 
της εκδίκασης και του εγκλεισμού. 

• Να συνδεθούν τα προγράμματα μείωσης της βλάβης 
που αναπτύσσονται στα νοσοκομεία με δομές ψυχικής 
απεξάρτησης, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση και την 
κοινωνική επανένταξη. 

• Να αναπτυχθούν προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης 
για τα πρώιμα στάδια της εξάρτησης με στόχο την απο-
φυγή της επιδείνωσης των συνδεόμενων προβλημάτων. 

• Να δημιουργηθούν προγράμματα προσέγγισης και υπο-
στήριξης χρηστών στο δρόμο, οι οποίοι βιώνουν έντονο 
κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν σοβαρά προβλήματα και 
είναι αποκομμένοι από τις υπηρεσίες κοινωνικής φρο-
ντίδας. 

• Να υποστηριχθεί η κοινωνική επανένταξη των απεξαρ-
τημένων, ιδίως μέσα από προγράμματα κατάρτισης και 
ένταξης στην αγορά εργασίας.

• Να μελετηθεί το κόστος της εξάρτησης την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης κατά την οποία, σύμφωνα με άλλες 
μελέτες, αυξάνεται η παραβατικότητα, η μετάδοση λοι-
μωδών νοσημάτων και η επικινδυνότητα της χρήσης (νέες 
ουσίες, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά κ.ά). 

• Να γίνουν αντίστοιχες μελέτες στους άλλους φορείς 
αντιμετώπισης της εξάρτησης, προκειμένου να υπολογι-
στεί το κόστος/όφελος των υπηρεσιών τους.

«Έρευνες δείχνουν ότι η επένδυση πόρων στις υπηρεσίες απεξάρ-
τησης και κοινωνικής ένταξης οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μείωση 
του κόστους, μέσω της μείωσης της εγκληματικότητας και της 
χρήσης ναρκωτικών. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια ασφά-
λεια και τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα το ΚΕΘΕΑ να είναι σε 
θέση να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες σε αυτά τα άτομα.»

Kevin Knight, αναπληρωτής διευθυντής του Τομέα Ερευνών  
Ποινικής Δικαιοσύνης του Ινστιτούτου Ιατρικής της Συμπεριφοράς 
στο Πανεπιστήμιο Texas Christian


