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ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 
 

Αποτελούµενο από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, Σπύρο Καλδή Πρωτοδίκη και Ελένη Πετροπούλου Πρωτοδίκη - 

Εισηγήτρια και από τον Γραµµατέα Μιλτιάδη Ψυλλάκη. 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 16 Ιουλίου 2019, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 08.00 π.µ., προκειµένου να προβεί στην ανακήρυξη των 

επιτυχόντων βουλευτών και των αναπληρωτών αυτών της εκλογικής 

περιφέρειας του Νοµού Ευβοίας, που προήλθαν από τις εκλογές της 7ης  

Ιουλίου  2019. 

Η ∆ιευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, αφού έλαβε 

υπόψη της τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 103 του 

Π.∆/τος 26 / 2012 «Κωδικοποίηση σ ’ ενιαίο κείµενο των 

διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όρισε, 

σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, την ως άνω δικάσιµο, για την 

ανακήρυξη των επιτυχόντων βουλευτών. 



Η υπ’ αριθµ. 74 / 15-7-2019 σχετική πράξη της  Προέδρου 

τοιχοκολλήθηκε νόµιµα, όπως προκύπτει από το από 15-7-2019 σχετικό 

αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

Η υπόθεση εισήχθη στο ∆ικαστήριο και εκφωνήθηκε από τη σειρά του 

πινακίου κατά την πιο πάνω δικάσιµο.  

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Π.∆/τος 26/2012 

«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την 

εκλογή των βουλευτών», η ανακήρυξη των βουλευτών γίνεται από το 

αρµόδιο Πρωτοδικείο σε δηµόσια συνεδρίαση µε βάση την απόφαση της 

Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Το αρµόδιο Πρωτοδικείο ανακηρύσσει 

και αναπληρωµατικούς των βουλευτών που ανακηρύχθηκαν από κάθε 

συνδυασµό. Ως αναπληρωµατικοί κάθε συνδυασµού, του οποίου υποψήφιοι 

ανακηρύχθηκαν βουλευτές, ανακηρύσσονται όλοι οι υπόλοιποι  υποψήφιοι  

αυτού, κατά τη σειρά των ψήφων προτίµησης καθενός. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ενεργείται από το Πρωτοδικείο κλήρωση για τον καθορισµό της 

σειράς αυτών που ισοψήφησαν. 

Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα  των 

εκλογών της 7ης Iουλίου  2019, µε την υπ’ αριθµόν  2 /2019 απόφασή της, 

κατένειµε και  παραχώρησε  στους παρακάτω συνδυασµούς κοµµάτων τις έξι 

(6) βουλευτικές έδρες της εκλογικής περιφέρειας  του Νοµού Ευβοίας, ως 

εξής: Α) Στο συνδυασµό «ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τρεις (3) έδρες. Β) Στο 

συνδυασµό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»  δύο (2) 

έδρες.  Γ) Στο συνδυασµό «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» µία 

(1) έδρα. 

 



2ο φύλλο της µε αριθµό 48 / 2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Χαλκίδας (Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Έτσι το παρόν ∆ικαστήριο πρέπει να ανακηρύξει τους επιτυχόντες 

βουλευτές των πιο πάνω κοµµάτων, καθώς και τους αναπληρωµατικούς 

αυτών, κατά την σειρά των ψήφων προτίµησης καθενός και ειδικότερα: 

 

Α) Από το συνδυασµό «ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»  βουλευτές τους: 1) 

ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ Συµεών (Σίµο) του Βασιλείου (σταυροί προτίµησης 

16.105), 2) ΖΕΜΠΙΛΗ Αθανάσιο του Γεωργίου (σταυροί προτίµησης 

12.311) και 3) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου (σταυροί 

προτίµησης 11.124) και αναπληρωµατικούς αυτών τους α) ΑΡΓΥΡΗ 

∆ηµήτριο του Γεωργίου  (σταυροί προτίµησης 8.109), β) ΠΑΠΠΑ ΄Αννα του 

∆ηµητρίου (σταυροί προτίµησης 6.977), γ) ΜΑΝΩΛΗ Ιωάννη του Νικολάου  

(σταυροί προτίµησης 5.985), δ) ΜΙΜΙΚΟΥ Ευαγγελία του Αλεξάνδρου  

(σταυροί προτίµησης 3.121) και ε) ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ Κωνσταντίνα του 

Θεοδώρου (σταυροί προτίµησης 2.550). 

 

Β) Από το συνδυασµό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» βουλευτές τους: 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ευάγγελο του 

∆ηµητρίου (σταυροί προτίµησης 11.615) και 2) ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Μιλτιάδη του Ευαγγέλου (σταυροί προτίµησης 8.755) και 

αναπληρωµατικούς  αυτών  τους α) ΑΚΡΙΩΤΗ Γεώργιο του Κυριάκου  

(σταυροί προτίµησης 7.676), β) ΛΙΒΑΝΙΟΥ Ζωή του Ευαγγέλου (σταυροί 

προτίµησης 5.957), γ) ΣΙΜΩΣΗ Γεωργία του Αθανασίου (σταυροί 

προτίµησης 4.774), δ) ΠΡΑΤΣΟΛΗ Αναστάσιο (Τάσο) του Κλεάνθη 

(σταυροί προτίµησης 4.115), ε) ΛΥΚΟ Βασίλειο του Γεωργίου  (σταυροί 



προτίµησης 4.092) και στ) ΝΤΕΛΚΗ Κυπαρισσία (Πάρη) του Νικολάου   

(σταυροί προτίµησης 3.325).  

 

Γ) Από το συνδυασµό «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 

βουλευτή τον ΜΑΡΙΝΟ Γεώργιο του Βασιλείου (σταυροί προτίµησης 

2.764) και αναπληρωµατικούς αυτού τους α) ΝΤΟΥΡΟΥ Ιωάννα (Σοφία) του 

Πέτρου (σταυροί προτίµησης 1.061), β) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασίλειο του 

Κωνσταντίνου (σταυροί προτίµησης 943), γ) ΤΖΑΒΑΡΑ Ιωάννη  του 

Ευάγγελου – Αντωνίου (σταυροί προτίµησης 734), δ) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ∆ήµητρα 

(Τάνια) του Ευαγγέλου (σταυροί προτίµησης 713), ε) ΤΣΙΒΙΚΑ Γρανέτα του 

Ευαγγέλου (σταυροί προτίµησης 670), στ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ Ευάγγελο του 

Κωνσταντίνου (σταυροί προτίµησης 599) και ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιο του 

Βελισσαρίου (σταυροί προτίµησης 433). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Ανακηρύσσει βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Ευβοίας 

που προήλθαν από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019: 

Α) Από το συνδυασµό «ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»  βουλευτές τους: 1) 

ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ Συµεών (Σίµο) του Βασιλείου (σταυροί προτίµησης 

16.105), 2) ΖΕΜΠΙΛΗ Αθανάσιο του Γεωργίου (σταυροί προτίµησης 

12.311) και 3) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου (σταυροί 

προτίµησης 11.124). 

Β) Από το συνδυασµό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» βουλευτές τους: 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ευάγγελο του 

∆ηµητρίου (σταυροί προτίµησης 11.615) και 2) ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Μιλτιάδη του Ευαγγέλου (σταυροί προτίµησης 8.755). 



3ο φύλλο της µε αριθµό 48 / 2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Χαλκίδας (Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Γ) Από το συνδυασµό «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 

βουλευτή τον ΜΑΡΙΝΟ Γεώργιο του Βασιλείου (σταυροί προτίµησης 

2.764). 

 

Ανακηρύσσει αναπληρωµατικούς των πιο πάνω βουλευτών:   

Α) Από το συνδυασµό «ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τους: α) ΑΡΓΥΡΗ 

∆ηµήτριο του Γεωργίου  (σταυροί προτίµησης 8.109), β) ΠΑΠΠΑ ΄Αννα του 

∆ηµητρίου (σταυροί προτίµησης 6.977), γ) ΜΑΝΩΛΗ Ιωάννη του Νικολάου  

(σταυροί προτίµησης 5.985), δ) ΜΙΜΙΚΟΥ Ευαγγελία του Αλεξάνδρου  

(σταυροί προτίµησης 3.121) και ε) ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ Κωνσταντίνα του 

Θεοδώρου (σταυροί προτίµησης 2.550). 

 

Β) Από το συνδυασµό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» τους: α) ΑΚΡΙΩΤΗ Γεώργιο του Κυριάκου  (σταυροί 

προτίµησης 7.676), β) ΛΙΒΑΝΙΟΥ Ζωή του Ευαγγέλου (σταυροί προτίµησης 

5.957), γ) ΣΙΜΩΣΗ Γεωργία του Αθανασίου (σταυροί προτίµησης 4.774), δ) 

ΠΡΑΤΣΟΛΗ Αναστάσιο (Τάσο) του Κλεάνθη (σταυροί προτίµησης 4.115), 

ε) ΛΥΚΟ Βασίλειο του Γεωργίου  (σταυροί προτίµησης 4.092) και στ) 

ΝΤΕΛΚΗ Κυπαρισσία (Πάρη) του Νικολάου   (σταυροί προτίµησης 3.325).  

 

Γ) Από το συνδυασµό «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 

τους: α) ΝΤΟΥΡΟΥ Ιωάννα (Σοφία) του Πέτρου (σταυροί προτίµησης 

1.061), β) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασίλειο του Κωνσταντίνου (σταυροί 

προτίµησης 943), γ) ΤΖΑΒΑΡΑ Ιωάννη  του Ευάγγελου – Αντωνίου (σταυροί 

προτίµησης 734), δ) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ∆ήµητρα (Τάνια) του Ευαγγέλου (σταυροί 



προτίµησης 713), ε) ΤΣΙΒΙΚΑ Γρανέτα του Ευαγγέλου (σταυροί προτίµησης 

670), στ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ Ευάγγελο του Κωνσταντίνου (σταυροί προτίµησης 

599) και ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιο του Βελισσαρίου (σταυροί προτίµησης 

433). 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 16 Ιουλίου 2019 στη Χαλκίδα, όπου 

και δηµοσιεύτηκε την ίδια µέρα σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                               Μιλτιάδης Ψυλλάκης     

 


