Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών
ICOMOS Τμήμα Κύπρου
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011,
Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λευκωσίας

Απολογισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αυτή τη Γενική Συνέλευση συμπληρώνεται η δεύτερη χρονιά του παρόντος
Διοικητού Συμβουλίου της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Τοποθεσιών, ICOMOS.

Στο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται έξι κλάδοι (τέσσερις
αρχιτέκτονες, δύο πολιτικοί μηχανικοί, τρεις αρχαιολόγοι, ένας τοπογράφος
μηχανικός, ένας συντηρητής και ένας επιστήμονας πληροφορικής), που
ασχολούνται με τη συντήρηση και ανάδειξη μνημείων και χώρων. Θεωρούμε
πως η ευρεία εκπροσώπηση των σχετικών κλάδων είναι σημαντική επιτυχία και
συμβάλει στην ολοκληρωμένη και πιο σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων που
απασχολούν το

ICOMOS.σε σχέση με την προστασία και ανάδειξη των

μνημείων και τοποθεσιών.
Το παρόν ΔΣ απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα:
1.Αθηνά Παπαδοπούλου (αρχιτέκτονας) – Πρόεδρος
2.Μιχάλης Πήττας (πολιτικός μηχανικός) – Αντιπρόεδρος
3.Χρύσανθος Πισσαρίδης (αρχιτέκτονας) – Γενικός Γραμματέας
4.Μαρία Παρανή (αρχαιολόγος) – Ταμίας
5.Γιόλα Κούρου (αρχιτέκτονας) – Μέλος
6.Εύη Φιούρη (αρχαιολόγος) - Μέλος
7.Θέμος Δημητρίου (πολιτικός μηχανικός) – Μέλος
8.Γιώργος Χρυσάνθου (επιστήμονας πληροφορικής) – Μέλος
9.Στράτος Στυλιανίδης (τοπογράφος μηχανικός) – Μέλος
10.Μάριος Λεωνίδου (συντηρητής) –Μέλος
11.Εσπερία Ηλιάδου (αρχιτέκτονας) – Μέλος
12.Εύη Καρυδά (αρχαιολόγος) – Μέλος
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Κατά τη διάρκεια του 2010 δραστηριοποιηθήκαμε σε διάφορα επίπεδα και σε
συνεργασία με άλλους οργανισμούς για την ενημέρωση της επαγγελματικής
κοινότητας που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη μνημείων και χώρων,
αλλά και του ευρύτερου κοινού.
Α. Επιστημονική δράση και άλλες δραστηριότητες
1.Επιστημονικές Επιτροπές
Μέλη

και

αξιωματούχοι

του

κυπριακού

τμήματος

ICOMOS

μας

εκπροσωπούν σε διάφορες επιστημονικές επιτροπές της διεθνούς
οργάνωσης. Στις τρεις επιτροπές που ακολουθούν αναφέρουμε πιο
λεπτομερείς δράσεις και συμμετοχή :


ISCARSAH (Διεθνής Επιτροπή για την Ανάλυση, Συντήρηση και
Αποκατάσταση Οικοδομών Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς). Στην επιτροπή
αυτή μας εκπροσωπεί ο Μιχάλης Πήττας ο οποίος διετέλεσε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής κατά την περίοδο 2006-2010.
Ο εκπρόσωπος μας συμμετείχε στη συνάντηση της Επιτροπής που
έγινε στο Εδιμβούργο της Σκοτίας τον Ιούνιο 2010. Επισυνάπτεται
σχετικό σημείωμα για τα πεπραγμένα της συνάντησης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).



CIPA-

Heritage

Κληρονομιάς)

Στην

Documentation
επιστημονική

(Αποτύπωση
επιτροπή

CIPA

Αρχιτεκτονικής
–

Heritage

Documentation το κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί ο Στράτος Στυλιανίδης
ως Associate Member στο ΔΣ της CIPA.



CIVVIH- Historic Towns and Villages (Επιτροπή Ιστορικών Πόλεων) το
κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί η Αθηνά Παπαδοπούλου.
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2. Εκδηλώσεις – Επαφές



Ιανουάριος 2010 – Έναρξη του θεσμού της Ετήσιας Διάλεξης
ICOMOS

στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η

πρώτη διάλεξη δόθηκε

από τη Δρα Μαρία Ιακώβου,

Καθηγήτρια Προϊστορικής και Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας ,
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το
θέμα της διάλεξης ήταν, ‘’Αναζητώντας τη Χρυσή τομή ανάμεσα
στη σύγχρονη ανάπτυξη και τη διατήρηση των τεκμηρίων της
ιστορίας. Εμπειρίες και ελπίδες από το πιλοτικό πρόγραμμα
Παλαίπαφου (2007-2010).’’



Απρίλης 2010-Για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών
η οποία έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου το ICOMOS
Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και την
Υπηρεσία Ταχυδρομείων συμμετείχε στην έκδοση σφραγίδας με τα
λογότυπα των τριών οργανισμών αφιερωμένη στην ημέρα αυτή.
Η Αθηνά Παπαδοπούλου συμμετείχε στη συνάντηση της
Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων (CIVVIH) Βαλέτα, Μάλτα, που είχε
ως θέμα ‘’The Historic City as a Reference Model for Sustainable
Urban Development Policies’’(Η Ιστορική Πόλη ως μοντέλο
αναφοράς για αειφόρες πολιτικές αστικής ανάπτυξης’’).



Σεπτέμβριος 2010- Ενημερωθήκαμε για τα αποτελέσματα της
υποβολής

των

δύο

ερευνητικών

προτάσεων

στις

οποίες

συμμετείχαμε προς το ΙΠΕ. Η πρόταση στην οποία ήμασταν
ανάδοχος φορέας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Cyprus Institute και την Geoimaging Ltd.
, με θέμα ‘’Αρχαιολογία, Ιστορία και Τεχνολογία των Υδραγωγείων
της

Κύπρου’’

πήρε

βαθμολογία

8.35.

Προσκλήθηκε

για
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διαπραγμάτευση μόνο η πρόταση που βαθμολογήθηκε με βαθμό
9.0, η πρώτη επιλαχούσα πρόταση πήρε βαθμό 8.45 και μετά
ακολούθησε η δική μας πρόταση με 8.35. Στόχος της πρότασης
ήταν η συνολική και συστηματική καταγραφή και έρευνα των
υδραγωγείων της Κύπρου.

Το ICOMOS Κύπρου συμμετείχε επίσης, σε δεύτερη πρόταση, ως
συνεργάτης με ανάδοχο φορέα το Δήμο Λευκωσίας με θέμα ‘’Τη
μελέτη και διατήρηση των βιοκλιματικών στοιχείων στην αστική
παραδοσιακή αρχιτεκτονική’’. Αυτή η πρόταση κλήθηκε για
διαπραγμάτευση, για να πάρει χρηματοδότηση, έτσι αναμένεται να
συμμετέχουμε σε δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας.



Οκτώβριος 2010- Η Αθηνά Παπαδοπούλου συμμετείχε στη
συνάντηση

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς ICOMOS

στο Δουβλίνο. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα
διαδικαστικά και λειτουργικά

του διεθνούς οργανισμού, όπως

και τρόποι να είναι πιο αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί του διεθνώς.
Αποφασίστηκε να δοθεί υποστήριξη για την
επαναδραστηριοποίηση αδρανών Εθνικών επιτροπών και
Επιστημονικών

Επιτροπών όπως και για την ίδρυση Εθνικών

Επιτροπών ICOMOS εκεί που δεν υπάρχουν. Έγινε αναφορά και
στο έγγραφο που επεξεργάζεται η

Επιστημονική Επιτροπή

Ιστορικών Πόλεων (CIVVIH) σε σχέση με τη

Χάρτα της

Washington ( The Valletta Principles for the Safeguarding and
Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas). Η
σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς ICOMOS ήταν
να γίνει περισσότερη επεξεργασία του κειμένου και της απόδοσης
του στα Γαλλικά και Αγγλικά και να υποβληθεί ξανά τον Μάρτιο για
απόφαση εισήγησης υιοθέτησης στην Γενική Συνέλευση του
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Διεθνούς ICOMOS το Νοέμβριο 2011. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η
διαδικασία.


Νοέμβριος 2010- Το ICOMOS Τμήμα Κύπρου φιλοξένησε στις 19
και 20 Νοεμβρίου 2010, στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία,
την ετήσια συνέλευση της Υποεπιτροπής Ιστορικών Πόλεων της
Μεσογείου του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών.
Στα πλαίσια της συνέλευσης διοργανώθηκε Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο με θέμα «Σχέδια διαχείρισης των ιστορικών πόλεων της
Μεσογείου και Βιωσιμότητα». Στο συνέδριο συμμετείχαν με
παρουσιάσεις ειδικοί επιστήμονες από δέκα χώρες. Η συνέλευση
και το συνέδριο διεξήχθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργού
Εσωτερικών κύριου Νεοκλή Συλικιώτη. Το αντικείμενο του
Συνεδρίου ήταν η ανάγκη να συνδυαστεί στις ιστορικές πόλεις της
Μεσογείου η σύγχρονη ανάπτυξη με τη διατήρηση και την ανάδειξη
της πλούσιας πολιτιστικής τους κληρονομιάς, μέσα από βιώσιμα
σχέδια συνολικής διαχείρισης. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς
της εκδήλωσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, ΚΟΤ, ΣΠΜΑΚ, ΠΕΛΕΤΙΚΟ, Α.Μ. Ανδρονίκου, Κ.
Ρουσιάς Λτδ., Kourris Constructions Ltd, HOUSEMASTERS Ltd.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν γύρω στα εβδομήντα άτομα, ανάμεσα
στους οποίους και Τουρκοκύπριοι συνάδελφοι. Στο ψήφισμα της
συνάντησης εκφράζεται η υποστήριξη της Επιτροπής για τις
δικοινοτικές προσπάθειες για αναζωογόνηση της εντός των τειχών
Λευκωσίας, αλλά και άλλων έργων προστασίας και ανάδειξης της
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
Η διοργάνωση αυτή υπήρξε σημαντική για το ICOMOS Κύπρου,
γιατί η φιλοξενία και διοργάνωση απέσπασε πολύ θετικά σχόλια
από τους συμμετέχοντες και μαζί με τη συμμετοχή εκπροσώπων
μας στις διάφορες Επιστημονικές Επιτροπές έδειξε τη σοβαρότητα
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και συνέπεια της Κύπρου στην επίτευξη των στόχων του Διεθνούς
οργανισμού, αλλά και της τοπικής Εθνικής Επιτροπής.



Δεκέμβρης 2010- Η Μαρία Παρανή εκπροσώπησε το ICOMOS
Κύπρου στην παρουσίαση της αναθεωρημένης πρότασης για τη
συντήρηση και επέκταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Β. Οργανωτικά Θέματα
1. Η τακτική ενημέρωση των μελών συνεχίζει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με τη προώθηση ειδήσεων και δεδομένων για δραστηριότητες ή
αποφάσεις που πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται στην Κύπρο και στο
εξωτερικό.

2. Ο οικονομικός έλεγχος του οργανισμού μας από το 2006 διεξάγεται από τον
οίκο Kyprianides , Nicolaou & Associates . Τους ευχαριστούμε θερμά για τη
γενναιόδωρη παροχή των υπηρεσιών τους.
Γ. Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και προγραμματισμός δράσεων
Συνεχίστηκε με επιτυχία η καλή συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς
των οποίων η δραστηριότητα έχει σχέση με το πεδίο δράσης του ICOMOS.
1. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς (εκτός από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Τομέα Διατήρησης – Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού) προσθέσαμε στον κατάλογο των συνεργατών
μας και το Cyprus Institute και το Δήμο Λευκωσίας με στόχο την παραπέρα
παραγωγική συνεργασία για υλοποίηση των στόχων μας.
2. Επίσης στενή συνεργασία έχει εδραιωθεί με το Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου, το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων και
τον Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ).
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Δ. Κύριες δυσκολίες
Οι δύο κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ICOMOS Κύπρου είναι η
έλλειψη σταθερών οικονομικών πόρων πέραν των ετήσιων συνδρομών των
μελών και η ασταθής εξόφληση των συνδρομών από τα μέλη του.

Ως αποτέλεσμα ο οργανισμός φιλοξενείται για τις μηνιαίες του συνεδριάσεις
από το ΕΤΕΚ αφού δεν έχει δική του στέγη. Ευελπιστούμε πως το 2010 θα
λυθεί το θέμα της στέγασης μας μετά από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με
το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη χρήση των οικοδομών στην οδό Κοραή.

Εκτιμώ πως παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά καιρούς
συνεχίσαμε

τη σοβαρή δουλειά

πλησιάζοντας εποικοδομητικά

τον

επαγγελματικό κόσμο που ασχολείται με τα μνημεία. Η επέκταση και ο
εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων του ICOMOS
Κύπρου ευελπιστώ να συνεχίσει δυναμικά.
Από τον καθένα μας ως επαγγελματία εξαρτάται η υλοποίηση των στόχων
του Κυπριακού ICOMOS με επίκεντρο τη διεπιστημονική συνεργασία στην
προστασία και ανάδειξη των μνημείων και της συμμετοχής μας στη λήψη
αποφάσεων.

Ευχαριστώ το ΕΤΕΚ για τη συνεχή στήριξη και φιλοξενία που μας παρέχει ,
τον ελεγκτικό οίκο Κυπριανίδης και Συνεργάτες και το Δήμο Λευκωσίας για
τη σημερινή φιλοξενία στο ιστορικό αυτό κτίριο.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του ΔΣ για τη
συνεργασία και την αφοσίωση τους για την υλοποίηση των στόχων μας.

Αθηνά Παπαδοπούλου
Πρόεδρος
ICOMOS Τμήμα Κύπρου, 11.02.2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Πεπραγμένα Συνάντησης Επιτροπής ISCARSAH, Edinburgh, June 2010

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ISCARSAH
EDINBURGH – JUNE 2010
Η συνάντηση την πρώτη μέρα έγινε στο κτίριο Archers’s Hall, το οποίο βρίσκεται
μέσα στο Εδιμβούργο, τη δεύτερη μέρα έγινε στο Newhailes House, το οποίο βρίσκεται
στα περίχωρα του Εδιμβούργου, την τρίτη μέρα έγινε στο Roselyn Chappel και την
τελευταία μέρα έγινε στο Scottish Mining Museum.
Παρόντες ήταν οι ακόλουθοι:
Nicholas Cheval, France (meetings 2 and 3)
Peter Elliott, UK
Patricia Emmett S. Africa
Lyne Fontaine, Canada
Donald Friedman, USA
Yoshinori Iwasaki , Japan
Steve Kelley, USA
Toshikazu Hanazato, Japan
Randolph Langenbach, USA
Bernt Mittnacht, Germany
Gregoire Onillon, France (ISCARSAH internship student) (meeting 3)
Michael Pittas, Cyprus
Maria Segarra-Lagunes, Mexico
Pal Stennson, Sweden
David Yeomans, UK
Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν τα εξής:
1) Έγινε συζήτηση των πρακτικών της προηγούμενης συνάντησης στην Πολωνία
Δεκέμβριο 2009. Στην συνάντηση αυτή δεν υπήρχε παρουσία του ICOMOS –
Κύπρου.
2) Εγκρίθηκαν τα εξής νέα μέλη:
Expert Members:
Takayoshi Aoki (Japan),
Arash Boostani (Iran),
William Dupont (USA),
Orestos Castillo del Prado (Cuba),
Luis Fernando Rohden (Brazil),
Päl Anders Stensson (Sweden),
Eric Delony (USA).
Associate Members:
Thomas Morrison (Canada),
Daniel Ureña Muñoz (Costa Rica),
Curt Rohner (USA).

8

3) Συζητήθηκε το θέμα της αλληλογραφίας μέσω του καταλόγου μελών. Αποφασίστηκε
ότι θα συνεχιστεί η χρήση του καταλόγου και ότι στα μηνύματα δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση της Αγγλικής γλώσσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο αποστολέας.
4) Διαβάστηκε ανακοίνωση σχετικά με αποστολή επιστημονικής βοήθειας στο Bhutan,
λόγω του τελευταίου σεισμού. Δήλωσαν μερικά μέλη από την Αμερική και Ιαπωνία
ότι θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν.
5) Έγινε συζήτηση για τους κανόνες εμπλοκής της Επιτροπής σε διεθνείς μελέτες –
αναφορές κλπ., όπως αυτή που έγινε για τη Μοζαμβίκη, για την γέφυρα στο Βέλγιο
και για τα προβλήματα με τη διάνοιξη σήραγγας στην Πορτογαλία. Στις δύο πρώτες
υπήρχε εμπλοκή του εκπρόσωπου του ICOMOS – Κύπρου, στην τελευταία όχι.
Αποφασίστηκε ότι θα συνεχιστεί η ίδια διαδικασία που ακολουθείται μέχρι τώρα,
αλλά επειδή αυτή βαρύνει στο τέλος για τον συνδυασμό των πληροφοριών, τον
Πρόεδρο, ενδεχομένως να αλλάξει σύμφωνα με απόφαση που θα παρθεί στο
μέλλον. Δηλαδή να ορίζεται υποεπιτροπή που θα έχει την ευθύνη και να μην
εμπλέκεται άμεσα ο Πρόεδρος.
6) Έγινε παρουσίαση από μέλος της Επιτροπής, ο οποίος άντλησε κονδύλια από
διάφορους οργανισμούς και είχε αναλάβει την καταγραφή διαφόρων περιοχών
κυρίως ως προς τις ζημιές που έπαθαν αξιόλογα παραδοσιακά κτίρια. Ο R.
Langenbach κατέγραψε διάφορες περιοχές και περιπτώσεις, με βάση την οπτική του
Αρχιτέκτονα. Έγινε παράλληλα από τον ίδιο μια πρωτοποριακή μέθοδος ανίχνευσης
περιοχών με παραδοσιακές κατασκευές, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία,
συνδυάζοντας αεροφωτογραφίες ψηλής ανάλυσης, οι οποίες ενοποιούνταν στη
συνέχεια και έτσι υπήρχε ένας πραγματικός χάρτης της περιοχής. Στους χάρτες
αυτούς εντόπιζαν κτίρια και περιοχές που συγκέντρωναν ενδιαφέρον, τις οποίες
επισκέπτονταν στη συνέχεια. Στην διαδικασία αυτή, η οποία ήταν εκτός Επιτροπής,
συμμετείχαν για μερικές μέρες μέλη της Επιτροπής που προέρχονταν από τις USA,
οι οποίοι μετέφεραν τις δικές τους εμπειρίες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που
προέκυψε από τις παρουσιάσεις αυτές, ήταν ότι η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι
στην Haiti δεν υπήρχαν κανονισμοί, ούτε γενικοί οικοδομικοί, ούτε εξειδικευμένοι σε
θέματα δόμησης, υπήρχε πληθώρα σε είδη κτιρίων, από τη μορφή της τυπολογίας,
των υλικών κατασκευής, και των μεθόδων κατασκευής, υπήρχε παντελής έλλειψη
διαδικασίας ελέγχου, με αποτέλεσμα να είχαν γίνει σοβαρότατα λάθη, ακόμα και σε
μεγάλα κτίρια που κτίστηκαν από αναγνωρισμένες εταιρείας της USA.
7) Έγινε παρουσίαση από μέλος της επιτροπής για τη συντήρηση τοιχοποιίας στη
Σουηδία.
8) Έγινε παρουσίαση από μέλος της επιτροπής για την κατασκευή του υπόγειου στο
Esfahan
9) Έγινε παρουσίαση από μέλος της επιτροπής για μελέτη που έγινε στο Peru για
ανάλυση και ενίσχυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία, συνδυασμένη με
εργαστηριακές δοκιμές.
10) Έγινε συζήτηση αρκετής διάρκειας σχετικά με τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου το
2011 στην Κούβα και ταυτόχρονα τη διοργάνωση συνάντησης της επιτροπής στο
περιθώριο του συνεδρίου, λίγες μέρες πριν ή μετά. Τα θέματα θα είναι:
Day One
Heritage Properties Emergency response ‐ what happens after the event
Morning ‐ hurricanes/typhoons and surges
Afternoon ‐ earthquakes and tsunamis
Day Two
Heritage Properties Disaster preparedness ‐ how to prepare for the next one
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Morning ‐ hurricanes/typhoons and surges
Afternoon ‐ earthquakes and tsunamis
11) Συζητήθηκε η πιθανότητα έκδοσης από το Iscarsah εγχειριδίου για την
αποκατάσταση, στο οποίο θα ενσωματωθούν και οι αρχές της ISCARSAH. Έγιναν
κάποιες πρώτες επαφές και υπήρχε θετική ανταπόκριση από εκδοτικούς οίκους. Θα
διερευνηθεί από τον εκπρόσωπο του UK.
12) Έγινε συζήτηση για τη διοργάνωση της ιστοσελίδας η οποία ήδη υπάρχει, αλλά
κυρίως για την οργάνωση νέας ιστοσελίδας κάτω από τον τίτλο SCIEN = Structural
Conservation Information Exchange Network.
Μιχάλης Πήττας
Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος ISCARSAH – Εκπρόσωπος ICOMOS-Κύπρου
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Επισυνάπτεται σε μορφή PDF
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