
  α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων: διακόσιες δύο χιλιάδες διακόσιοι είκοσι έξι 
 (202.226)

  β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν: εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι σαράντα πέντε (124.745) 
  γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: χίλια εξακόσια εξήντα εννέα (1.669)
  δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: οκτακόσια τριάντα οκτώ (838)
  ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων: δύο χιλιάδες πεντακόσια επτά (2.507)
στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (122.238)

Ολογράφως Αριθμητικώς

1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σαράντα τέσσερις χιλιάδες                                  
επτακόσια πενήντα δύο 

44.752 οκτώ (8)

2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ σαράντα δύο χιλιάδες                                        
εξακόσια εβδομήντα δύο

42.672 οκτώ (8)

3 Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Αν. Αριστερά-Προοδ. Κέντρο-ΕΔΕΜ-Κιν.Πολιτών) δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα 10.431 οκτώ (8)

4 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ έξι χιλιάδες ενενήντα ένα 6.091 οκτώ (8)

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ πέντε χιλιάδες ογδόντα επτά 5.087 έξι (6)

6 ΜέΡΑ25 τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα 3.839 έξι (6)

7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα 3.230 οκτώ (8)

8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ δύο χιλιάδες                                                     
τριακόσια ενενήντα επτά

2.397 δύο (2)

9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ χίλια τριακόσια σαράντα εννέα 1.349 οκτώ (8)

10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ επτακόσια πενήντα τέσσερα 754 έξι (6)

11 Ε.ΠΑ.Μ-Α.Κ.Κ.ΕΛ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛ. ΜΕΤΩΠΟ και ΑΓΡΟΤ. ΚΤΗΝΟΤΡ. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) πεντακόσια ενενήντα έξι 596 έξι (6)

12 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ τετρακόσια τριάντα τέσσερα 434 τρεις (3)

13 ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διακόσια εξήντα 260 τρεις (3)

14 ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ εκατόν τριάντα τρία 133 πέντε (5)

15 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) εβδομήντα πέντε 75 ένας (1)

16 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ πενήντα οκτώ 58 ένας (1)

17 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ πενήντα δύο 52 ένας (1)

18 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) είκοσι οκτώ 28 ένας (1)

                                    Η Πρόεδρος Χαλκίδα 10 Ιουλίου 2019 Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Στον παρόντα πίνακα συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα 454 εκλογικών τμημάτων της εκλογικής Περιφέρειας Ευβοίας, 6 μεικτών  εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών

Συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί 
ανεξαρτήτων, καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι)

περιλαμβάνει τα συνολικά αποτελέσματα όλων των κοινών εκλογικών τμημάτων της ανωτέρω εκλογικής
περιφέρειας  καθώς και των ειδικών εκλογικών τμημάτων  ετεροδημοτών  (αμιγών και μεικτών)  της ίδιας

εκλογικής περιφέρειας που συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια. 

Πρωτ/κείου Αθηνών και ενός αμιγούς εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών Περιφέρειας Πρωτ/κείου Πειραιώς.

Αριθμός 
Υποψηφίων

Περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης (2ο Ημαθίας, 39ο Θεσ/νίκης, 2ο Πέλλης, 1ο Πιερίας, 1ο Σερρών, 1ο Χαλκιδικής), 2 αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Περιφέρειας

Αριθμός Έγκυρων Ψηφοδελτίων

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
της 7ης Ιουλίου 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
εκλογικής περιφέρειας Ευβοίας
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