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Σε ρυθμούς πρυτανικών εκλογών εισέρχεται σταδιακά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι
οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Μαΐου. Ο νυν πρύτανης κ. Γιώργος Πετράκος με
βάση τον νέο νόμο δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, επομένως το ενδιαφέρον
στρέφεται σε άλλα ονόματα.

Η θητεία της σημερινής πρυτανικής αρχής λήγει στα τέλη Αυγούστου και οι πρυτανικές
εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν τρεις μήνες νωρίτερα.
Έτσι ο σχεδιασμός μεταφέρεται για τα τέλη της άνοιξης και εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί
οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος που έχουν
προγραμματιστεί στο διάστημα 14-19 Μαΐου.

Οι φετινές πρυτανικές εκλογές θα έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις
προηγούμενες που διεξήχθησαν προ τετραετίας.
Πρώτον, θα έχουμε ξανά τη φυσική και όχι την ηλεκτρονική κάλπη. Δεύτερον, θα μπορούν
να ψηφίσουν εκτός τους διδάσκοντες και οι διοικητικοί υπάλληλοι, που σημαίνει ότι οι εν
δυνάμει ψηφοφόροι μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στα 800-1.000 άτομα. βέβαια η ψήφος
των διοικητικών υπαλλήλων θα προσμετράται βάσει ενός αλγόριθμου.
Τρίτον, θα υπάρχουν χωριστά ψηφοδέλτια για την επιλογή των πρυτάνεων και των
αναπληρωτών πρύτανη. Δηλαδή οι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν από ένα ψηφοδέλτιο για τον
πρύτανη και σε ένα άλλο για τον αναπληρωτή πρύτανη όπου θα υπάρχει δικαίωμα μόνο για
έναν σταυρό.
Στη συνέχεια ο πρύτανης θα επιλέξει τους αναπληρωτές που θέλει.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις και τα σενάρια για τους
υποψηφίους πρυτάνεις και αναπληρωτές πρυτάνεις ενόψει των πρυτανικών εκλογών.
Από το νυν πρυτανικό σχήμα σύμφωνα με πληροφορίες η αναπληρώτρια πρύτανη για τις
δημόσιες και διεθνείς σχέσεις κ. Ιωάννα Λαλιώτου έχει εκφράσει την επιθυμία της να είναι
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ξανά υποψήφια για τη θέση της αναπληρώτριας πρύτανη.
Πολλά ακούγονται και για τον νυν αναπληρωτή πρύτανη για θέματα έρευνας κ. Ζήση
Μαμούρη, καθηγητή στο Τμήμα Βιοχημείας του οποίου το όνομα έχει ακουστεί ως
υποψηφίου για τη θέση του πρύτανη.

Επίσης για τη θέση του πρύτανη ακούγεται και το όνομα του προέδρου του Τμήματος
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος κ. Νίκου Δαναλάτου ο οποίος το
σκέπτεται.
Η νέα πρυτανική αρχή θα έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις με
βασικότερες να είναι η συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα δύο ΤΕΙ
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μια εξέλιξη που όπως φάνηκε και από την ανακοίνωση
της Περιφέρειας συναντά ήδη αντιδράσεις.
Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Επισημαίνεται πως από Σεπτέμβριο αναμένεται αν έχει ξεκινήσει η ανέγερση των δύο νέων
Τμημάτων της Πολυτεχνικής στα Παλαιά, ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακαίνιση της Κίτρινης
Αποθήκης, η δημιουργία Φοιτητικής Λέσχης αλλά και η ολοκλήρωση της κατασκευής του
κτιρίου για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
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