ΦΗΦΙΜΑ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
Τν Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζηε Σπλέιεπζή ηνπ ζηηο 15
Οθησβξίνπ 2014, απνθάζηζε νκφθσλα λα εθθξάζεη ηελ έληνλε αληίζεζή ηνπ ζην ζνβαξφ ζέκα πνπ
πξνθχπηεη απφ ηνλ λέν Οξγαληζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Με δηάηαμή ηνπ ν
λένο Οξγαληζκφο εηζάγεη ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηα ηππηθά πξνζφληα γηα ηνλ
δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςε αξραηνιφγσλ φζν θαη ηζηνξηθψλ, ηζηνξηθψλ ηεο ηέρλεο, ιανγξάθσλ θαη
θνηλσληθψλ αλζξσπνιφγσλ (ΠΔ104/ ΦΕΚ171, 28-8-2014, άξζξν 65 παξ. 3, 6, 7).
Τν Τκήκα δηακαξηχξεηαη επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε α) ππνβαζκίδεη θαηάθσξα ην πηπρίν πνπ
ρνξεγεί β) πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ γ) πξνηξέπεη ζε
κηα πιεζσξηζηηθή παξαγσγή κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη
εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ, θαη ηδίσο ησλ αξραηνιφγσλ. Δηακαξηχξεηαη, επίζεο,
επεηδή ε ιήςε απφ ην ΥΠΠΟΑ κηαο απφθαζεο κε ηφζν ζνβαξέο θαη πνιπεπίπεδεο ζπλέπεηεο ππήξμε
κνλνκεξήο, ρσξίο θακία πξνεγνχκελε ζπδήηεζε κε ηα Παλεπηζηήκηα. Παξαηεξεί δε φηη ε ίδηα
πξνυπφζεζε θαηνρήο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ δελ ηίζεηαη σο ηππηθφ πξνζφλ γηα άιιεο
εηδηθφηεηεο κειινληηθψλ εξγαδνκέλσλ ζην ΥΠΠΟΑ θαη ζπληζηά εκθαλψο άληζε κεηαρείξηζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ.
Ωζηφζν, ζηα ηξηάληα ρξφληα δσήο ηνπ, ην Τκήκα εθπαηδεχεη κε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηε
ζεσξεηηθή φζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα γηα φιεο ηηο πνιηηηζκηθέο πεξηφδνπο επηζηήκνλεο πνπ
θαινχληαη εμ νξηζκνχ λα επαλδξψζνπλ ηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θαη ελ γέλεη ην ΥΠΠΟΑ θαη
ηνπο άιινπο αξκφδηνπο θνξείο. Η πςειή πνηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν, αθφκε
θαη ζηνπο ραιεπνχο θαηξνχο πνπ δηαλχεη ζήκεξα ην δεκφζην Παλεπηζηήκην, αλαγλσξίδεηαη επξέσο
φπσο δείρλεη θαη ε πξφζθαηε αμηνιφγεζή ηνπ πνπ ην εγγξάθεη ζηηο δηεζλείο αθαδεκατθέο κνλάδεο
αξηζηείαο, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο αξραηνινγηθέο ζπνπδέο ζε απηφ.
Τν Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξεί φηη ε ελ
ιφγσ ζεζκηθή ξχζκηζε είλαη εληειψο αδηθαηνιφγεηε θαη κεξνιεπηηθή θαη θαιεί ην Υπνπξγείν λα ηελ
απνζχξεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ.

