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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µε χορηγία του Ιδρύµατος Α. Γ. Λεβέντη προκηρύσσει
διαγωνισµό για µία υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές διαρκείας ενός (1) έτους
για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 στο Centre for Conservation Studies του
Πανεπιστηµίου York (Αγγλία) σε θέµατα συντήρησης µνηµείων.

∆εκτοί για τη θέση είναι Έλληνες, Ελληνοκύπριοι και ελληνικής καταγωγής
αρχιτέκτονες, που πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και, στην
περίπτωση που είναι υπάλληλοι (∆ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ΝΠ∆∆ ή ιδιωτικοί), να µπορούν να εξασφαλίσουν άδεια απουσίας ή εκπαιδευτική
ενός πλήρους έτους, η οποία να αρχίζει την 1.9.2005.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπου
θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.). Η
αίτηση θα συνοδεύεται από συνοπτικό αλλά πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (σπουδές,
οµιλούµενες γλώσσες, προγενέστερη πείρα σε θέµατα συντήρησης, δηµοσιεύµατα
κ.λπ. µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά).

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν απαραιτήτως στην αίτησή τους κατά πόσον έχουν
άλλη τυχόν υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο York της
Αγγλίας για το έτος 2005-2006. Εάν τυχόν έχει χορηγηθεί άλλη υποτροφία στον
υποψήφιο, τούτο δεν αποκλείει τη συµµετοχή του στον παρόντα διαγωνισµό. Εάν
όµως ο υποψήφιος επιλεγεί για τη χορήγηση της παρούσας υποτροφίας, προϋπόθεση
της χορήγησής της είναι η παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παράλληλη υποτροφία.

Οι αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στο γραφείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα (Πλάκα), καθηµερινά, 10.00-17.00, εκτός
Σαββάτου και Κυριακής, τηλ. 2103225245, 2103226693, να σταλούν µε fax
(2103225240) ή να σταλούν ταχυδροµικώς (στην Ελληνική Εταιρεία), το αργότερο
µέχρι την Tετάρτη 30 Μαρτίου 2005   (Πληροφορίες: Eιρήνη Γρατσία, 210-
3225245, 210-3226693))

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν γραπτή και προφορική εξέταση στην αγγλική
γλώσσα την Τετάρτη 6 Απριλίου 2005, στις 14:30 στα γραφεία της Ελληνικής
Εταιρείας. Οι επιτυχόντες θα έχουν προσωπική συνέντευξη µε την Εξεταστική
Επιτροπή Ειδικών Καθηγητών και Επιστηµόνων, την Tετάρτη 20 Απριλίου 2005,
13:00-17:00. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν την Πέµπτη 5 Μαΐου 2004 στα
γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας, ώρες 10:00-17:00.
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να µου χορηγηθεί υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο YORK Αγγλίας.
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