ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
της 20.9.2015

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 δεκα (202.310)
β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν: Εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιοι πενήντα οκτώ (118.258)
γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: Χίλια τριακόσια δεκαέξι (1.316)
δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: Χίλια διακόσια ογδόντα (1.280)
ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι (2.596)
στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: Εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσιοι εξήντα δύο (115.662)
Αριθμός Έγκυρων Ψηφοδελτίων

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

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Αριθμός
Υποψηφίων

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ

σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε

46.195

οκτώ (8)

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία

27.723

οκτώ (8)

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ

9.168

πέντε (5)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)

επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά

7.557

οκτώ (8)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΚΕ

έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα

6.230

οκτώ (8)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝ. ΠΑΤΡ. ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα

4.584

οκτώ (8)

Το ΠΟΤΑΜΙ

τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι

3.746

οκτώ (8)

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

τρεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ

3.408

έξι (6)

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα

3.329

οκτώ (8)

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

επτακόσια εβδομήντα εννέα

779

πέντε (5)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

επτακόσια εβδομήντα εννέα

779

δύο (2)

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.)

επτακόσια τριάντα

730

τρεις (3)

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος

πεντακόσια ενενήντα πέντε

595

τέσσερις (4)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

τριακόσια εβδομήντα επτά

377

ένας (1)

Μεμονωμένος Υποψήφιος - ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αντώνιος

διακόσια εξήντα πέντε

265

ένας (1)

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

εκατόν δεκαπέντε

115

δύο (2)

ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

σαράντα δύο

42

ένας (1)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

σαράντα

40

ένας (1)

Μεμονωμένος Υποψήφιος - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Χρήστος

μηδέν

0

ένας (1)

Μεμονωμένος Υποψήφιος - ΜΠΑΡΑΚΟΣ Γεώργιος

μηδέν

0

ένας (1)

Μεμονωμένος Υποψήφιος - ΜΠΑΣΙΝΑΣ Στέφανος

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, 33ο 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 22 Σεπτεμβρίου 2015
Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

