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Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της 2ης Οκτωβρίου 2014, 
συζήτησε το θέμα που ανέκυψε από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος 
Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εκφράζει την έντονη αντίθεσή του 
στην ρύθμιση του νέου Οργανισμού  (ΠΔ 104/28.8.2014, άρθρο 65) που 
απαιτεί για την πρόσληψη αρχαιολόγων, ιστορικών, λαογράφων και 
κοινωνικών ανθρωπολόγων και ιστορικών της τέχνης  μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών. Η ρύθμιση αυτή υποβιβάζει δραματικά τα πτυχία που 
χορηγεί το Τμήμα και τις επαγγελματικές δυνατότητες των πτυχιούχων 
του στο σύνολό τους, ενώ έμμεσα αμφισβητεί την επάρκεια του 
Τμήματος! Ανάλογη ρύθμιση δεν υπάρχει στον Οργανισμό για άλλες 
ειδικότητες πτυχιούχων υπαλλήλων, γεγονός που συνιστά προφανή άνιση 
μεταχείριση. 

Οι φοιτητές του Τμήματος διδάσκονται  συστηματικά όλα τα αντικείμενα 
της αρχαιολογικής επιστήμης, από την παλαιολιθική εποχή μέχρι την 
βυζαντινή και την μεταβυζαντινή περίοδο, καθώς και ειδικά θέματα, 
ορισμένα από τα οποία έχει εισάγει στην ελληνική αρχαιολογία το Τμήμα 
μας. Το μεγάλο και σημαντικό ανασκαφικό έργο του Τμήματος προσφέρει 
δυνατότητες σε βάθος άσκησης στις μεθόδους και τις αναλυτικές 
πρακτικές της αρχαιολογίας, ενώ οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 
μετέχουν σε αριθμό εργαστηριακών μαθημάτων. Εξίσου υψηλού επιπέδου 
είναι οι προπτυχιακές σπουδές στην ιστορία, την ιστορία της τέχνης, τη 
λαογραφία και την κοινωνική αρχαιολογία.  Οι απόφοιτοι του Τμήματος, 
χάρη στην υψηλότατη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους, 
στηρίζουν από χρόνια τα μεγάλα αρχαιολογικά έργα που 
πραγματοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού, προσφέροντας 
πολύτιμο έργο, όπως στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στις εκτεταμένες 
σωστικές ανασκαφές της Δυτικής Μακεδονίας.  Το υψηλό επίπεδο του 
Τμήματος και η διεθνής επιστημονική του αναγνώριση έχουν διαπιστωθεί 
από ανεξάρτητους διεθνείς αξιολογητές στην πρόσφατη λεπτομερή 
αξιολόγηση, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος για 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

Το Τμήμα διαμαρτύρεται ιδιαίτερα έντονα, γιατί σοβαρές αποφάσεις 
αυτού του είδους, που επηρεάζουν το δύσκολο και ευαίσθητο έργο των 
πανεπιστημιακών δασκάλων, ειδικά αυτή την εποχή, λαμβάνονται 
μονομερώς χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά απολύτως συζήτηση. Θεωρεί 
ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη και ζητά 
να αποσυρθεί το ταχύτερο δυνατό. 
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