
Το ΑΣΚ, με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζει την πρόσφατη ψήφιση του «περί Θεραπείας Κατηγορουμένων 

και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων» νόμου, ο οποίος προβλέπει την, μετά από 

αξιολόγηση, παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων που κατηγορούνται/καταδικάζονται στη θεραπεία, ως 

εναλλακτική επιλογή αντί της φυλάκισης. Η πολιτική αυτή εκπηγάζει από μια στροφή σε ότι αφορά στην 

αντίληψη του προβλήματος των ουσιών εξάρτησης, κατατάσσοντας το από τη σφαίρα της 

εγκληματικότητας, στη θεώρηση του ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Η διέπουσα αρχή που αποτελεί το 

θεμέλιο εναλλακτικών μέτρων και παρεμβάσεων αντί της φυλάκισης, είναι η πεποίθηση πως η θεραπεία, 

η επανένταξη και γενικά η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του εξαρτημένου από ουσίες ατόμου, 

αποτελεί παράγοντα πρόληψης μιας μελλοντικής εγκληματικής συμπεριφοράς, σπάζοντας ταυτόχρονα 

τον φαύλο κύκλο, χρήση-εγκληματικότητα-φυλάκιση-αποφυλάκιση-χρήση. Παράλληλα, η πολιτική αυτή, 

πέραν από την ευκαιρία που δίνει στο άτομο για θεραπευτική διαχείριση της εξάρτησης του, επιτρέπει 

στην Πολιτεία μια καλύτερη διαχείριση των πόρων της, αφού, ο εγκλεισμός των ατόμων στη φυλακή, έχει 

αποδειχθεί διεθνώς πολύ πιο δαπανηρός από την παροχή θεραπευτικών μέτρων. Το ΑΣΚ, επισημάνει τη 

σημασία στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της νομοθεσίας 

αυτής, έτσι που τυχόν κενά που θα παρουσιασθούν, να αντιμετωπισθούν με θετικό πνεύμα, προς όφελος 

των εξαρτημένων ατόμων. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

H ενέσιμη χρήση και συγκεκριμένα η χρήση κοινής σύριγγας, ή άλλων αντικειμένων που 

χρησιμοποιούνται κατά την ενδοφλέβια χρήση ουσιών, αποτελεί το κύριο μέσο μετάδοσης του ιού HIV 

και ηπατίτιδας. Στους ενδοφλέβιους χρήστες οπιούχων, το ποσοστό θνησιμότητας είναι 20 φορές 

ψηλότερο από το ποσοστό που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό (EMCDDA, 2002). Τα προγράμματα 

ανταλλαγής συριγγών είναι υπηρεσίες δωρεάν παροχής αποστειρωμένων συριγγών και άλλων εργαλείων 

σε χρήστες ενέσιμων ουσιών, με στόχο την πρόληψη και μείωση μολυσματικών ασθενειών.  Τα 

προγράμματα αυτά, όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από διάφορες λοιμώδεις νόσους, αλλά 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντική αφετηρία για επικοινωνία, πρόληψη, εκπαίδευση και 

συμβουλευτική, καθώς και παραπομπή στη θεραπεία των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αυτά. 

Αυξάνονται τα επιστημονικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο συνδυασμός θεραπείας υποκατάστασης 

οπιοειδών και προγραμμάτων διανομής βελονών και συρίγγων μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης των ιών 

HIV και HCV και την επικίνδυνη ενέσιμη χρήση αποτελεσματικότερα (ECDC και EMCDDA, 2011). 

Προγράμματα ανταλλαγής συριγγών και άλλων συνέργων εφαρμόζονται σε όλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την διαθεσιμότητα και την κάλυψη τους σε εθνικό επίπεδο. 

Όπως επισημαίνεται, ο μέσος αριθμός συριγγών που διατίθεται ετησίως ανά ΧΕΝ σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κυμαίνεται από λιγότερες από 20 μέχρι και 300 ή περισσότερες ανά ΧΕΝ. Για σκοπούς πρόληψης των 

λοιμωδών νοσημάτων, θεωρείται ότι η παροχή 200 συριγγών ετησίως ανά ενδοφλέβιο χρήστη είναι 

ικανοποιητική. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με την 

χαμηλότερη κάλυψη προγραμμάτων ανταλλαγής συριγγών (EMCDDA, ECDPC 2011).  

Η χρήση καθαρών βελόνων και συριγγών από χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να προωθηθεί και 

με την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης. Το μηχάνημα τοποθετείται σε ελεγχόμενο χώρο 

και συνήθως χορηγούνται και προφυλακτικά, έτσι ώστε να είναι πιο ευρεία η αξιοποίηση τους. Κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, το ΑΣΚ έχει προχωρήσει σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Υγείας για την εγκατάσταση τέτοιων μηχανημάτων στην Κύπρο με στόχο τη μείωση των 

αρνητικών συνεπειών της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Η Έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2016 από το EMCDDA 

και τη Europol, εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι δαπανούν τουλάχιστον 24 δισ. 

ευρώ τον χρόνο για παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθιστώντας την 

πώληση των ουσιών αυτών μια από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες 

για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Η κατανομή της αγοράς 

ναρκωτικών στην Ευρώπη έχει ως εξής: 38% κάνναβη (9,3 δισ.  ευρώ), 

28% ηρωίνη (6,8 δισ. ευρώ), 24% κοκαΐνη (5,7 δισ. ευρώ), 8% 

αμφεταμίνη και μεθαμφεταμίνη (1,8 δισ. ευρώ) και 3% έκστασι/MDMA 

(0,7 δισ. ευρώ). Σε ότι αφορά τις νέες συνθετικές ουσίες, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ψυχοδραστικών ουσιών οι οποίες 

πωλούνται ως «νόμιμα» υποκατάστατα των παράνομων ουσιών, αν και 

δεν υπάρχει εκτίμηση ως προς το εύρος της αγοράς τους, ο αριθμός και η 

διαθεσιμότητα τους συνεχώς αυξάνεται. Κατά το 2015, 100 νέες ουσίες 

καταγράφηκαν για πρώτη φορά και το Σύστημα Έγκαιρης 

Προειδοποίησης του EMCDDA παρακολουθεί περισσότερες από 560 

ουσίες, 78% των οποίων εμφανίστηκαν κατά την τελευταία πενταετία. Η 

έκθεση αναλύει την αγορά παράνομων ναρκωτικών με τις πιο 

προηγμένες μεθόδους, εξετάζοντας τις τάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα 

εφοδιασμού, από την παραγωγή και τη διακίνηση έως την εμπορία, τη 

διανομή και την κατανάλωση. Η έκθεση αξιοποιεί τις δεξιότητες 

παρακολούθησης και ανάλυσης του EMCDDA καθώς και τις ικανότητες 

ανάλυσης επιχειρησιακών πληροφοριών της Ευρωπόλ όσον αφορά στις 

τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Δείχνει δε μια προσαρμόσιμη και 

καιροσκοπική αγορά που 

εξελίσσεται διαρκώς, 

πράγμα που συνιστά 

σημαντική πρόκληση για 

τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, τις υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου και τη 

δημόσια υγεία. Η έκθεση 

επισημαίνει με ποιον τρόπο 

η συντονισμένη δράση σε 

επίπεδο ΕΕ μπορεί να αποβεί 

καταλυτική για την 

αντιμετώπιση του 

λαθρεμπορίου ναρκωτικών 

και περιγράφει μια πλήρη 

σειρά συστάσεων και 

τρόπους δράσης σε βασικούς 

τομείς για τη διαμόρφωση 

μελλοντικών πολιτικών και 

πρωτοβουλιών. Για να δείτε   

την έκθεση ακολουθείστε τον 

σύνδεσμο >>  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΕΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΝΨΟ): ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” 

Το ΑΣΚ ως το ανώτατο συντονιστικό σώμα στον τομέα των παράνομων ουσιών και της αλκοόλης στη Κύπρο, συμμετείχε για πρώτη φορά 

στην υλοποίηση ενός έργου το οποίο στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο έναντι στα Συνθετικά Ναρκωτικά (European Pact against Synthetic 

Drugs) με συγκεκριμένο σημείο εστίασης τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ). Με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Αστυνομία Κύπρου ως εταίρου, το ΑΣΚ στόχευσε στην αύξηση της γνώσης του σχετικά με την αλυσίδα προσφοράς 

των ΝΨΟ μέσω διαδικτύου, και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Το διαδίκτυο αποτελεί μία 

σημαντική αγορά για ΝΨΟ, και παρά του γεγονότος ότι πολλές χώρες έχουν πειραματιστεί με μία γκάμα μέτρων ελέγχου για να 

ανταποκριθούν στο πρόβλημα των νέων ναρκωτικών, παραμένει μεγάλο περιθώριο σε ότι αφορά στην ενίσχυση του νομοθετικού 

πλαισίου και των σχετικών παρεμβάσεων για άμβλυνση του φαινομένου των ΝΨΟ (ΕΚΠΝΤ, 2013). Τόσο αυτό, όσο και η δυναμική φύση 

του φαινομένου, καθιστούν απαραίτητη την συνεχόμενη μελέτη των ΝΨΟ, ούτως ώστε να αυξηθεί η σχετική γνώση και συνεπώς να 

αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η χρήση των ουσιών αυτών, η οποία ελλοχεύει πολλούς και άγνωστους κινδύνους. Αν και τα επίπεδα 

επικράτησης είναι γενικά χαμηλά αυτή τη στιγμή, υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος να αυξηθεί ραγδαία η χρήση σε ορισμένες υποομάδες 

(ΕΚΠΝΤ, 2012).  

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη εικόνα αναφορικά με τις ΝΨΟ, καθώς και την έλλειψη σχετικής πληροφόρησης για την διάδοση της 

χρήσης τους στην νεολαία της Κύπρου, οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν: (α) η εκτίμηση της επικράτησης της χρήσης των ΝΨΟ στην 

νεολαία και στις συμπεριφορές της, (β) η χαρτογράφηση του ιστορικού συναλλαγών των χρηστών σε διαδικτυακές αγορές, (γ) η 

ταξινόμηση των ονομασιών των ΝΨΟ, (δ) ο εντοπισμός των μεθόδων μάρκετινγκ και διανομής στην διαδικτυακή αγορά, (ε) η εκπαίδευση 

των υπηρεσιών πρώτης γραμμής, και δη της ΥΚΑΝ, του Τμήματος Τελωνείων, των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και των ιδιωτικών  

ταχυμεταφορέων. 

Η εφαρμογή του έργου, έχει επιτρέψει την παροχή πολύτιμων πληροφοριών, που θα τύχουν αξιοποίησης σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης του νέου Σχεδίου Δράσης, τόσο στο πεδίο της Μείωσης της  Προσφοράς, όσο και της Μείωσης της Ζήτησης. Παράλληλα, 

αναμένεται ότι τα αποτελέσματα θα φωτίσουν κάποιες πτυχές που αφορούν στην ευρωπαϊκή διάσταση του φαινομένου. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε, ότι αυτοί που θα ωφεληθούν πραγματικά από τις προεκτάσεις του έργου αυτού, είναι οι νέοι άνθρωποι που 

μπορεί να δοκιμάσουν ΝΨΟ ή να εξαρτηθούν από αυτές. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν επίσης σε συναφή σώματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και δίκτυο REITOX, Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά, 

Europol και στην Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης). 

Τέλος, η ιστοσελίδα για το έργο (http://www.iseccyproject.com) περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες στα αγγλικά, με ειδική 

αναφορά στα αποτελέσματα και στο καταληκτικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 6 Μαΐου 2016. 

30 Μαΐου: Συνάντηση 

Med NET 

31 Μαΐου – 1
η
 Ιουνίου: 

PC Meeting Pompidou 

Group  

6-8 Ιουνίου: Pompidou 

Training for effective 

cooperation interaction 

between governments 

and civil society 

organizations, Φινλανδία   

7 Ιουνίου: Committee of 

National Alcohol Policy 

and Action meeting, 

Λουξεμβούργο 

7-8 Ιουνίου: Internet and 

drugs meeting, Βρυξέλλες  

9 Ιουνίου: HDG, 

Βρυξέλλες 

29 – 30 Ιουνίου: HDG, 

Βρυξέλλες 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Οι γονείς και το στενό περιβάλλον των ουσιοεξαρτημένων ατόμων, συχνά φτάνουν σε αδιέξοδο ως προς 

το πώς να βοηθήσουν το δικό τους άνθρωπο, αλλά και να προστατέψουν την υπόλοιπη οικογένεια από 

τις συνέπειες της εξάρτησης. Ο Σύνδεσμος, προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και στήριξη στα άτομα 

που είναι αντιμέτωπα με αυτή την κατάσταση και για τον σκοπό αυτό λειτουργεί δύο διαφορετικά 

προγράμματα:  

- Το Ανοιχτό Πρόγραμμα Στήριξης έχει κυρίως ψυχοεκπαιδευτικό και συμβουλευτικό ρόλο καθώς 

βασίζεται στην ενημέρωση στα θέματα της ουσιοεξάρτησης. Το Πρόγραμμα, παρέχει τη δυνατότητα για 

άμεση πρόσβαση και παρακολούθηση, χωρίς να εξυπακούεται η τακτική δέσμευσή για συμμετοχή, χωρίς 

προκαθορισμένο ραντεβού και ανά πάσα στιγμή. Περιλαμβάνει τη στήριξη και εκπαίδευση των γονέων 

ώστε να κατανοήσουν το πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης, τις επερχόμενες συνέπειες και τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται, τόσο στον ίδιο τον χρήστη, όσο και στην οικογένεια. Βοηθά τους γονείς στο να 

αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της εξάρτησης, να προσεγγίζουν και να χειρίζονται τον χρήστη με τον 

ιδιαίτερο τρόπο που απαιτεί η εξάρτησή του. Όταν κριθεί αναγκαίο γίνονται παραπομπές σε δομές που 

μπορεί να βοηθήσουν είτε το εξαρτημένο άτομο, είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας. 

Ταυτόχρονα παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη στα άτομα που συμμετέχουν. 

- Το Κλειστό Πρόγραμμα Θεραπείας απευθύνεται κυρίως σε γονείς ατόμων με μακροχρόνιο ιστορικό 

εξάρτησης και είναι θεραπευτικό, ενώ αποσκοπεί να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν και να 

αξιολογήσουν πώς το πρόβλημα της εξάρτησης επηρεάζει τη ζωή τους. Ο γονιός επεξεργάζεται κυρίως τα 

δικά του συναισθήματα, τις αντιδράσεις, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και την σχέση με τον εαυτό του 

όπως εξελίχθηκε μέσα από την χρήση του παιδιού του και την καθημερινότητα του. Αποσκοπεί στο να 

ενδυναμώσει τις δεξιότητες των γονέων και να ενισχύσει τους προστατευτικούς παράγοντες έτσι ώστε να 

μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα συνεπακόλουθα της εξάρτησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχει 

συγκεκριμένος, σταθερός αριθμός ατόμων, ενώ απαιτείται η δέσμευση των μελών για εβδομαδιαία 

παρουσία τους στις συναντήσεις. Και τα δύο προγράμματα λειτουργούν σε ομαδικό πλαίσιο και κάποιος 

μπορεί να συμμετέχει ανεξαρτήτως εάν το παιδί του παρακολουθείται ή όχι από οποιοδήποτε άλλο 

πρόγραμμα θεραπείας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύνδεσμο 

στα τηλέφωνα 22873440, 96466812 και στη σελίδα του στο Facebook. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) παρουσιάζει 

κάθε χρόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την Ετήσια του Έκθεση, (European Drug Report), στην οποία 

παρατίθεται πλήρης επισκόπηση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, των μέτρων και 

πολιτικών για την αντιμετώπιση του, παράλληλα με μια εις βάθος ανάλυση επίκαιρων ζητημάτων. Μέσα 

σε αυτά τα πλαίσια και για σκοπούς παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Έκθεσης 2016, το ΑΣΚ, διοργανώνει 

φέτος την Τρίτη, 31 Μαΐου 2016, στις 12:30 π.μ. στην Δημοσιογραφική Εστία, Συνέντευξη Τύπου, στην 

οποία θα παραστεί ο Δρ Roland Simon, Προϊστάμενος του Τμήματος «Consequences, responses and best 

practices» (IBS) του Ευρωπαϊκού Κέντρου.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Το ΑΣΚ, δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης σε: 

(α) οικογένειες των οποίων τα παιδιά βρίσκονται υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας και σε (β) οικογένειες υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά τη μετακίνηση των παιδιών 

τους. Το διαθέσιμο ποσό είναι 40.000 ευρώ. Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον 

Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2016. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση θα τύχει επιχορήγησης εφόσον 

αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΑΣΚ. Δικαίωμα 

υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές Υπηρεσίες και η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα 

επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσαν. Για 

να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση υποβολής πρότασης ακολουθείστε το σύνδεσμο >>  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την έναρξη υποβολής προτάσεων συγχρηματοδότησης έργων/ 

σχεδίων για το έτος 2016, στα πλαίσια του Τρίτου Προγράμματος Δράσης της Ένωσης στον τομέα της 

Υγείας (Υγεία για Ανάπτυξη (2014-2020)). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων αυτών 

είναι η 2
α
 Ιουνίου 2016. Μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για 

περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο >> 

“NEW PSYCHOACTIVE 

SUBSTANCES (NPS): BUILDING 

KNOWLEDGE AND EVIDENCE 

BASE TRAINING THROUGH 

RESEARCH”  

Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του 

Προγράμματος: 

WWW.ISECCYPROJECT.COM 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/pxU5T01xgDTGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/mdh5fF_26mPGpdeP_+CepQ==/
http://www.iseccyproject.com/index.html

