ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
της 25.1.2015

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
εκλογικής περιφέρειας Ευβοίας
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.
α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων: Διακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιοι ογδόντα επτά (202.387)
β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν: Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιοι δέκα (135.810)
γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: Δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ (2.538)
δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: Εξακόσια ογδόντα οκτώ (688)
ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων: Τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι (3.226)
στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: Εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα (132.584)
Αριθμός Έγκυρων Ψηφοδελτίων

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

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Αριθμός
Υποψηφίων

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δεκαέξι

53.716

οκτώ (8)

Νέα Δημοκρατία

τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία

31.423

οκτώ (8)

Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή

εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία

9.223

οκτώ (8)

ΠΑ.ΣΟ.Κ

επτά χιλιάδες σαράντα δύο

7.042

οκτώ (8)

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία

6.983

οκτώ (8)

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος

έξι χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα

6.804

οκτώ (8)

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

έξι χιλιάδες εξακόσια εννέα

6.609

οκτώ (8)

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι

3.186

πέντε (5)

Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος

τρεις χιλιάδες εκατόν πέντε

3.105

δύο (2)

Ενωση Κεντρώων

χίλια εξακόσια δύο

1.602

δύο (2)

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε

1.375

πέντε (5)

Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)

εξακόσια ογδόντα πέντε

685

οκτώ (8)

ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

τριακόσια σαράντα εννέα

349

τρεις (3)

Μεμονωμένος Υποψήφιος - Μωραΐτης Αντώνιος

εκατόν πενήντα τρία

153

ένας (1)

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)

εκατόν είκοσι ένα

121

ένας (1)

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

εκατόν δώδεκα

112

ένας (1)

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

εξήντα τρία

63

ένας (1)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

τριάντα τρία

33

ένας (1)

Μεμονωμένος Υποψήφιος - Τσίμπος Χρήστος

μηδέν

0

ένας (1)

Στον παρόντα πίνακα συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα 414 εκλογικών τμημάτων της εκλογικής Περιφέρειας Ευβοίας, 6 μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών
Περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης (4ο Ημαθίας, 35ο Θεσ/νίκης, 1ο Πέλλης, 1ο Πιερίας, 1ο Σερρών, 1ο Χαλκιδικής), 2 αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Περιφέρειας
Πρωτ/κείου Αθηνών και 1 αμιγούς εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών Περιφέρειας Πρωτ/κείου Πειραιώς.

Χαλκίδα 27 Ιανουαρίου 2015
Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

