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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μετά την γενική συνέλευση του «Κυπριακού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Χώρων ( ICOMOS )” εκλέγηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για
την περίοδο 2015-2018. Το νέο Διοικητικό καταρτίστηκε σε σώμα στις 27.5.2015:
Πισσαρίδης Χρύσανθος, Αρχιτέκτονας – Πρόεδρος, Φιούρη Εύη Αρχαιολόγος –
Αντιπρόεδρος, Ιωαννίδης Μαρίνος Μηχανικος Πληροφορικής- Γεν. Γραμματέας, Καρυδά
Εύη Αρχαιολόγος - Ταμίας και μέλη οι Δημητρίου Άννα -Αρχαιολόγος, Δημητρίου Θέμος Πολιτικός Μηχανικός, Θεοδοσίου Αντωνία -Αρχιτέκτονας, Θεοδώρου Χρίστος Αρχιτέκτονας, Θεοφάνους Ειρήνη- Φιλόλογος, Κυριάκου Χρίστος- Χημικός Μηχανικός,
Πήττα Αναστασία -Αρχιτέκτονας, Χαραλάμπους Ελευθέριος- Αρχαιομέτρης/ συντηρητής
αρχαιολογικών ευρημάτων.
Οι σκοποί και οι δραστηριότητες του Κυπριακού Τμήματος εντάσσονται στους σκοπούς και
τις δραστηριότητες του διεθνούς ICOMOS, και ειδικότερα, αφορούν:
1. Στην προώθηση και ενίσχυση μέτρων προστασίας, διατήρησης, αναβίωσης και
αξιοποίησης των Μνημείων και των Χώρων.
2. Στην προαγωγή μελετών και μεθόδων τεχνολογίας και τρόπων προστασίας,
διατήρησης, αναβίωσης και αξιοποίησης των Μνημείων και Χώρων.
3. Στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της χώρας για τα
Μνημεία και τους Χώρους ως και την γενικότερη Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου
μας και την διάσωσή της.
4. Στην υποβολή προτάσεων και την προώθηση ανάλογων ενεργειών στις αρμόδιες
υπηρεσίες και αρχές της Πολιτείας και στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για
την προστασία, την διάσωση, την διατήρηση και προβολή Μνημείων και Χώρων.
5. Στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, σχετικά
με τις τεχνικές της συντήρησης, της προστασίας, της αναβίωσης και της
αναστήλωσης των Μνημείων και της συντήρησης, της προστασίας και της
ανάδειξης Χώρων, με την οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και μαθημάτων και
με την παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, σε Σχολές του εσωτερικού
ή του εξωτερικού, με αντικείμενο την εν γένει προστασία των Μνημείων και
Χώρων.
6. Στη σύνταξη συστηματικών καταλόγων, ευρετηρίων, τοπογραφικών και
φωτογραμμετρικών χαρτών, φωτογραφικών αρχείων κ.λ.π. στοιχείων σχετικών με
τα Μνημεία και τους Χώρους.
7. Στη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της UNESCO, του Διεθνούς Κέντρου για τη
Συντήρηση των Πολιτιστικών έργων (ICCROM), του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
(ICOM) και άλλων διεθνών και εθνικών οργανισμών που έχουν παρεμφερείς
σκοπούς.

