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Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και Γιάννης Γεωργίου θα διεκδικήσουν το αξίωμα του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας
εκλογής μεταξύ των τριών υποψηφίων ( ο τρίτος ήταν ο Γιώρος Θυφρονίτης) οδηγούν το
τοπικό μας ΑΕΙ σε δεύτερο γύρο εκλογών ο οποίος θα διεξαχθεί κι αυτός με ηλεκτρονική
ψήφο την Τρίτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης αναδείχθηκε πρώτος καθώς
συγκέντρωσε 243 ψήφους.

Ο Γιάννης Γεωργίου, έλαβε 186 και ο Γιώργος Θυφρονίτης 92 ψήφους.

Όπως γίνεται αντιληπτό οι ψηφοφόροι του Γ. Θυφρονίτη θα παίξουν τον σημαντικό ρόλο
καθώς θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα μιας και η διαφορά μεταξύ Τρ. Αλμπάνη και Γ.
Γεωργίου δεν είναι τέτοια που να μην δίνει ελπίδες ανατροπής.

Αντιπρυτάνεις εκλέχτηκαν οι Μηνάς Πασχόπουλος, Σπύρος Γεωργάτος και Σταύρος
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Νικολόπουλος.

Στο μεταξύ, μια μέρα πριν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη πρύτανη, ο
υποψήφιος Γιώργος Θυφρονίτης, ο οποίος στηρίζει την υποψηφιότητά του στο αίτημα για
απόσυρση του νόμου για τη συγχώνευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-ΤΕΙ Ηπείρου, κάλεσε το
συνυποψήφιό του Γιάννη Γεωργίου «να συνταχθεί ευθέως με τη θέση που εξέφρασα, αυτή
της απόσυρσης του νομοσχεδίου».

Ο κ. Γεωργίου, στην ανακοίνωσή του για την αναβολή των εκλογών εξαιτίας των φοιτητικών
κινητοποιήσεων έβαλε στην ίδια γραμμή φοιτητές και υπουργείο κάνοντας λόγω για
«καταστατικές συμπεριφορές». Πιο συγκεκριμένα, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «αμφίβολης
τεκμηρίωσης». Ο κ. Θυφρονίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις του
συνυποψηφίου του και τόνισε ότι «η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά να χαροποιεί όλους εμάς
που από την πρώτη στιγμή κάναμε σαφή την αντίθεσή μας στο σχέδιο νόμου. Δεδομένου ότι
το σχέδιο νόμου θέτει ασφυκτικά χρονικά πλαίσια εφαρμογής, καθώς όλα τα τμήματα του
ΤΕΙ περιλαμβάνονται στο επόμενο μηχανογραφικό ως τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, οι προτάσεις για σταδιακή απορρόφηση των τμημάτων ή για 'προσεκτικές
κινήσεις' κατά την εφαρμογή του νόμου είναι μη ρεαλιστικές».

Ο κ. Γεωργίου, σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε κρατήσει μια πιο ήπια στάση απέναντι
στο νόμο.
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