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Στη τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κ-Ν Πελοποννήσου που έγινε 23-3-10 αποφασίστηκε 
οι εκλογές  για την ανάδειξη των οργάνων ∆ιοίκησης της Ενωσης και την εκλογή αντιπροσώπων για την 
δευτεροβάθµια οργάνωση της Ενωσης να διενεργηθούν την Τετάρτη 5 - 5 – 2010. 
Στην ίδια συνέλευση εκλέχθηκαν και οι Εφορευτικές Επιτροπές των 4 εκλογικών κέντρων 
(αναφέρονται αλφαβητικά): 
1. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  εκλογικού τµήµατος της Τρίπολης: ∆εµπέλη Καλλιόπη  

(2710237410), Κουτσουρόπουλος Φώτης (2710222913), Μαντζουράνης Παναγιώτης 
(2710231189) 

2. Εφορευτική Επιτροπή τµήµατος Αργολίδας: Κακαράντζα Μαρία (27523604501), 
Κατσαφάρα ∆ήµητρα (2752360441), Τζίµα Αθανασία 

3. Εφορευτική Επιτροπή τµήµατος Λακωνίας: Βερούτης Βασίλειος, Κατσώλα ∆ήµητρα   
(2731361107), Ψυµογεράκου Παναγιώτα  (2731071329) 

4. Εφορευτική Επιτροπή τµήµατος Μεσσηνίας: Αγγελής Αναστάσιος, Γιαννοπούλου Κοκκωνία,     
Μιχελάκος Χαράλαµπος  (2721044301) 

             
Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8.30 το πρωί και θα τελειώσει στις 2.30 το µεσηµέρι, στα εξής 
γραφεία:. 
Τρίπολη:     γραφεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου - Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 
Καλαµάτα:  σε γραφείο της ∆.Τ.Υ.  - στο ∆ιοικητήριο,  
Ναύπλιο:    σε γραφείο της ∆.Τ.Υ. - οδός Ν.Κίου - Ναυπλίου και 
Σπάρτη:      σε γραφείο - στο ∆ιοικητήριο 
 
∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη της Ενωσης που είναι εγγεγραµµένα  στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κεντρ. – Νότιας 
Πελοποννήσου. Ολα τα µέλη είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. 
Για την συµµετοχή στην ψηφοφορία είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας και του 
βιβλιαρίου υγείας. 
Μέλη της 'Ενωσης που δεν θα ψηφίσουν στο τοπικό τµήµα που ανήκουν, έχουν δικαίωµα ψήφου µόνο για 
∆..Σ., Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους στην Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλλουν συνδυασµοί ή µεµονωµένοι υποψήφιοι  
Οι υποψηφιότητες για το ∆.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και για τους Αντιπροσώπους θα κατατεθούν στην 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ενώ για τις ∆.Ε. των τµηµάτων στην αντίστοιχη Εφ. Επ., µε έγγραφη αίτηση 
που θα αναγράφει το σύνολο των υποψηφίων και τον εκπρόσωπο του συνδυασµού εάν υπάρχει. 
Η παραλαβή της αίτησης γίνεται ενυπόγραφα από την κάθε Εφορευτική Επιτροπή στις υπηρεσίες των µελών 
της, τις πρωινές ώρες και καταχωρείται σε σχετικό πρωτόκολλο.  
Ειδικά η Εφορευτική Επιτροπή της Τρίπολης θα βρίσκεται για το σκοπό αυτό στα γραφεία ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, Νοµ. Αυτ. Αρκαδίας, Ελ. Βενιζέλου 22 Τρίπολη. 
Η προθεσµία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει τη Τρίτη 20-4-2010 και ώρα 
14.30µµ. 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι συνάδελφοι µπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στα µέλη της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
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