
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Αριθμός Απόφασης: 

43/2019 

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου, 

Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Στέργιο 

Δρίτσα, Πρωτοδίκη, καθώς και από τη Γραμματέα Φανή Δουράτσου. 

  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 30 Ιουλίου 2019, 

σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν της υπ’ αριθ. 

113/29-7-2019 Πράξης της Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου, προκειμένου να 

προβεί στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, 

του περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών 

συμβούλων των συνδυασμών, που εκλέχθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019, αφού 

παρήλθαν οι νόμιμες προθεσμίες από την έκθεση των πρακτικών εκλογής 

και του πίνακα των αποτελεσμάτων στα καταστήματα του Πρωτοδικείου 

Σύρου και των εδρών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και 

Δωδεκανήσου.  

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 146 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει 

μετά τον Ν. 45555/2018, το πολυμελές πρωτοδικείο μετά τη λήξη του 

πενθημέρου του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει, με απόφασή του, τον 

επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον περιφερειάρχη και τους 

τακτικούς και αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους κάθε 

συνδυασμού που εκλέγονται. Με την ανωτέρω απόφαση του πολυμελούς 

πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι 

της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό 
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των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί 

σύμβουλοι μόνο κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών 

προτίμησης που έχουν λάβει. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά 

αντίγραφο των πράξεων στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) 

συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

ΙΙ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, ο 

αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται 

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την 

τελευταία απογραφή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις 

παραγράφους 2 έως και 5 του ίδιου άρθρου, όπως η παρ. 5 αυτού 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 θ΄ του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010. 

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και 

την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 

(ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από τις 

παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό 309.015 και πενήντα μία (51) 

έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου με πληθυσμό 9.221 και μία (1) έδρα 

Περιφερειακή Ενότητα Θήρας με πληθυσμό 18.883 και τρεις (3) έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου με πληθυσμό 29.452 και πέντε (5) 

έδρες. 

Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου με 

πληθυσμό 7.310 και μία (1) έδρα 

Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου με πληθυσμό 3.911 και μία (1) 

έδρα 

Περιφερειακή Ενότητα Κω με πληθυσμό 34.396 και έξι (6) έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου με πληθυσμό 9.932 και δύο (2) έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου με πληθυσμό 10.134 και δύο (2) 

έδρες 
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Περιφερειακή Ενότητα Νάξου με πληθυσμό 20.877 και τρεις (3) έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Πάρου με πληθυσμό 14.926 και δύο (2) έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου με πληθυσμό 119.830 και είκοσι (20) 

έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Σύρου με πληθυσμό 21.507 και τέσσερις (4) 

έδρες 

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου με πληθυσμό 8.636 και μία (1) έδρα 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 

 Γραμμένοι: τριακόσιοι είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα επτά 

(321.357), Ψηφίσαντες: εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσιοι εβδομήντα 

ένας (182.471), Άκυρα: έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα (6.740), Λευκά: 

πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα (5.964), Σύνολο Λευκών και 

Άκυρων: δώδεκα χιλιάδες επτακόσιοι τέσσερις (12.704), Έγκυρα : εκατόν 

εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767). 

 Έλαβαν: 

 Α) «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» : ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν 

εβδομήντα επτά (91.177) ήτοι ποσοστό 53,71% από τα εκατόν εξήντα εννέα 

χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Β) «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΕΠΟΧΩΝ» : πενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα (57.070), ήτοι ποσοστό 

33,62% από τα εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά 

(169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 Γ) .«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» : εννέα χιλιάδες 

οκτακόσιους πενήντα τρεις (9.853), ήτοι ποσοστό 5,80% από τα εκατόν 

εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 Δ) «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» : έξι χιλιάδες 

τριακόσιους σαράντα (6.340) ήτοι ποσοστό 3,73% από τα εκατόν εξήντα 

εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 Ε) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» : 

πέντε χιλιάδες τριακόσιους είκοσι επτά (5.327), ήτοι ποσοστό 3,14% από τα 

εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα 

ψηφοδέλτια.   
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 Ο Συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» πλειοψήφησε με 

ποσοστό άνω του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων 

ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλήφθηκε την επόμενη Κυριακή. 

Επομένως, αυτός είναι ο επιτυχών συνδυασμός και Περιφερειάρχης εκλέγεται 

και πρέπει να ανακηρυχθεί ο επικεφαλής ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

Επιλαχόντες συνδυασμοί, κατά την εκλογική τους δύναμη, ανακηρύσσονται οι 

εξής:  1) Συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» - 57.070 ψήφους. - 2) Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» - 9.853 ψήφους. - 3) Συνδυασμός «ΠΝΟΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» - 6.340 ψήφους. - 4) Συνδυασμός 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» - 5327 

ψήφους.  

Ακολούθως, πρέπει να γίνει η κατανομή των εδρών, όπως ορίζεται στη 

διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1-2 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία: 

«1. Το σύνολο των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου κατανέμονται στους 

συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των 

έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. - 2. Η αναλογική κατανομή των εδρών 

γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο 

σύνολο της περιφέρειας όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις 

εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε 

περιφερειακό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, 

παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των 

έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το 

εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το 

ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί 

που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι 

λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία 

μεταξύ όλων των συνδυασμών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά τη 

διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα 

υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο 

αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν μετά την κατανομή 

των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες 



Σελίδα 5 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους συνδυασμούς, ανάλογα με 

το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Σε 

περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων 

συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο». 

Βάσει των ανωτέρω, το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών ανά 

συνδυασμό ανέρχεται σε (169.767:51+1/παραλειπομένου του κλάσματος-

=)3.329. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 

3852/2010, οι συνδυασμοί λαμβάνουν κατ’ αρχάς τον εξής ακέραιο αριθμό 

εδρών: 

 Α) «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού 

μέτρου 91.177 : 3.329 = είκοσι επτά (27) έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

χιλίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.294) ψήφων  

 Β) «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΕΠΟΧΩΝ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 57.070 : 3.329 = δεκαεπτά 

(17) έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο τετρακοσίων εβδομήντα επτά (477) 

ψήφων.  

 Γ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έλαβε βάσει του 

εκλογικού μέτρου 9.853 : 3.329 = δύο (2) έδρες με αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (3.195) ψήφων. 

 Δ) «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έλαβε βάσει του 

εκλογικού μέτρου 6.340 : 3.329 = μία (1) έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

τριών χιλιάδων έντεκα (3.011) ψήφων. 

 Ε) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 5.327 : 3.329 = μία (1) έδρες με 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο χιλίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (1.998) 

ψήφων. 

Με την προηγούμενη διαδικασία κατανεμήθηκαν συνολικά 48 από τις 

51 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου και απομένουν αδιάθετες 3 έδρες, 

οι οποίες πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 2 εδ. δ΄ του Ν. 3852/2010, 

να κατανεμηθούν ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, ανεξαρτήτως του 

εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά την προηγηθείσα διαδικασία, ανάλογα με τα κατά 

φθίνουσα σειρά αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους, ως εξής: 
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 Α) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

λαμβάνει επιπλέον μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου 

ψήφων.  

 Β) Ο Συνδυασμός «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

λαμβάνει επιπλέον μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου 

ψήφων. 

 Γ) Ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει επιπλέον μία (1) έδρα λόγω του 

αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων 

Άρα: 

 Ο Συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» λαμβάνει συνολικά 

είκοσι (27) έδρες (27 + 0 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 Ο Συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» λαμβάνει συνολικά δεκαεπτά (17) έδρες (17 + 0 + 0) 

του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει 

συνολικά τρεις (3) έδρες (2 + 1 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

 Ο Συνδυασμός «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει 

συνολικά δύο (2) έδρες (1 + 1 + 0) του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 Ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει συνολικά δύο (2) έδρες (1 + 1 + 0) του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 

3852/2010 περί κατανομής των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά 

εκλογική περιφέρεια, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 

4555/2018 και με το άρθρο 75 του Ν.4604/2019: «Οι έδρες του 

περιφερειακού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, 

σύμφωνα με το άρθρο 138, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής: 

1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες της 

περιφέρειας. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται 

στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη 

συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει 

έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή 
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περισσότερων συνδυασμών, την έδρα τη δικαιούται ο μικρότερος σε 

εκλογική δύναμη συνδυασμός σε όλη την Περιφέρεια. - 2. Αν κατά τη 

διαδικασία της παραγράφου 1 κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες 

έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, αυτές του 

αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις 

οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους. - 3. Έδρες μονοεδρικών 

εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της παραγράφου 2 

παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη 

συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους 

συνδυασμούς λαμβάνει, βάσει του προηγούμενου εδαφίου, περισσότερες 

έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, εφαρμόζεται η 

παράγραφος 2. - 4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφ’ 

όσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην 

οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι 

έδρες των μονοεδρικών περιφερειών. - 5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το 

εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων 

ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο της περιφέρειας προς τις έδρες 

που δικαιούται να καταλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 138. Το πηλίκο, μετά την 

παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των 

έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική 

περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες 

έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από τον 

μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο της περιφέρειας, και 

συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, στον συνδυασμό 

αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που 

δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. 

Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνο οι 

διαθέσιμες έδρες. - 6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος 

συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που 

δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 138, αυτές του αφαιρούνται ανά μία 

ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, 

στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους. - 7. Αν, μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6 υπάρχουν 
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αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα 

σύμφωνα με το άρθρο 138, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική 

δύναμη στο σύνολο της περιφέρειας συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει 

έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, 

όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο 

υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου 

επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να 

καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης. -  8. Αν, με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές 

περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να 

καταλάβουν έδρα , σύμφωνα με το άρθρο 138, ξεκινώντας από τη 

μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη 

που έχει συνολικά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με 

φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στον συνδυασμό που 

εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες 

ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας 

παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν 

οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , 

σύμφωνα με το άρθρο 138. Έδρες που, μετά την εξάντληση των 

συνδυασμών οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραμένουν 

αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές. - 9. Οι έδρες που 

κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8, 

αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας». Στην 

προκειμένη περίπτωση: 

 Ο Συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» έλαβε: 

        α) δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα (2.729) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

        β) δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία (2.643) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

        γ) χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε (1.385) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

        δ) τέσσερις χιλιάδες διακόσια ένα (4.201) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 
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        ε) τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι (3.556) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

        στ) τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα (3.891) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

        ζ) πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (5.333) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

        η) έξι χιλιάδες τριακόσια επτά (6.307) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Θήρας 

        θ) επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο (7.482) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

        ι) πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (5.363) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

        ια) εννέα χιλιάδες δεκαεπτά (9.017) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

        ιβ) δέκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι (10.866) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κω 

        ιγ) είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα (28.404) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

 Ο Συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» έλαβε: 

        α) δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα (2.350) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

        β) χίλια εννιακόσια ενενήντα (1.990) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

        γ) εννιακόσια τριάντα εννέα (939) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

        δ) χίλια τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα (1.474) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 

        ε) χίλια οκτακόσια εβδομήντα οκτώ (1.878) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

        στ) οκτακόσια σαράντα τρία (843) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 
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        ζ) χίλια τριακόσια δώδεκα (1.312) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Πάρου 

        η) δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ (2.568) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

        θ) πέντε χιλιάδες σαράντα ένα (5.041) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Νάξου 

        ι) τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εννέα (4.309) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

        ια) πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά (5.597) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

        ιβ) τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα (4.251) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κω 

        ιγ) είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ (24.518) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

 Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έλαβε: 

        α) διακόσια τριάντα ένα (231) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Άνδρου 

        β) ογδόντα επτά (87) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

        γ) εκατόν ογδόντα ένα (181) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

        δ) τριακόσια πενήντα δύο (352) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Τήνου 

        ε) τριακόσια είκοσι ένα (321) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Μήλου 

        στ) τριακόσια εξήντα τέσσερα (364) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

        ζ) χίλια εβδομήντα ένα (1.071) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Πάρου 

        η) χίλια εκατόν τρία (1.103) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Θήρας 

        θ) χίλια εκατόν δέκα (1.110) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Νάξου 
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        ι) εξακόσια δεκαοκτώ (618) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Σύρου 

        ια) χίλια ενενήντα πέντε (1.095) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Καλύμνου 

        ιβ) οκτακόσια ογδόντα οκτώ (888) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Κω 

        ιγ) δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο (2.432) έγκυρα 

ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

 Ο Συνδυασμός «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έλαβε: 

        α) τριακόσια ενενήντα ένα (391) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

        β) εκατόν είκοσι δύο (122) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

        γ) τριακόσια δέκα (310) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

        δ) εκατόν είκοσι οκτώ (128) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Τήνου 

        ε) τετρακόσια πενήντα (450) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Μήλου 

        στ) τριακόσια δεκαπέντε (315) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Μυκόνου 

        ζ) εκατόν τριάντα δύο (132) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Πάρου 

        η) εξακόσια ογδόντα εννέα (689) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Θήρας 

        θ) διακόσια είκοσι (220) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Νάξου 

        ι) τριακόσια πενήντα (357) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Σύρου 

        ια) χίλια διακόσια είκοσι δύο (1.222) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

        ιβ) τετρακόσια εξήντα επτά (467) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Κω 



Σελίδα 12 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

        ιγ) χίλια πεντακόσια τριάντα επτά (1.537) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

 Ο Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» έλαβε: 

        α) διακόσια τρία (203) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Άνδρου 

        β) ενενήντα ένα (91) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

        γ) πενήντα τέσσερα (54) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

        δ) εβδομήντα (70) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια 

Τήνου 

        ε) εκατόν είκοσι (120) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Μήλου 

        στ) διακόσια τρία (203) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Μυκόνου 

        ζ) διακόσια ενενήντα (290) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Πάρου 

        η) πεντακόσια εξήντα δύο (562) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Θήρας 

        θ) τριακόσια είκοσι δύο (322) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Νάξου 

        ι) τριακόσια οκτώ (308) έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική 

περιφέρεια Σύρου 

        ια) εξακόσια εβδομήντα τρία (673) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

        ιβ) πεντακόσια τριάντα επτά (537) έγκυρα ψηφοδέλτια στην 

εκλογική περιφέρεια Κω 

        ιγ) χίλια οκτακόσια ενενήντα τέσσερα (1.894) έγκυρα ψηφοδέλτια 

στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

 Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων, ο Συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» λαμβάνει όλες τις έδρες στις μονοεδρικές εκλογικές 

περιφέρειες Άνδρου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κέας-Κύθνου και 
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Τήνου, καθότι έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στις εκλογικές αυτές 

περιφέρειες και δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138. Εν 

συνεχεία, προκειμένου να γίνει κατανομή των εδρών του περιφερειακού 

συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια κατά το άρθρο 140 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό. 

Το εκλογικό μέτρο υπολογίζεται ως το προσαυξανόμενο κατά μία μονάδα 

ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που 

έλαβε ο συνδυασμός στο σύνολο της περιφέρειας, διά του αριθμού των 

εδρών που δικαιούται να καταλάβει. Στη συνέχεια, κατ’ άρθρο 140 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010, αρχίζοντας από τον συνδυασμό με τη μικρότερη εκλογική 

δύναμη στο σύνολο της περιφέρειας και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά 

εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι 

διαθέσιμες έδρες τις οποίες δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις 

διαθέσιμες της περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στον 

συνδυασμό κατακυρώνονται μόνο οι διαθέσιμες έδρες. Κατ' ακολουθία των 

ανωτέρω: 

  

 Ο επιτυχών Συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

λαμβάνει (Α΄ κατανομή): 

α) με 3556 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μήλου με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 179, 

 β) με 3891 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 514, 

 γ) με 5333 ψήφους μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάρου με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1956, 

 δ) με 6307 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θήρας με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 2930, 
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 ε) με 7482 ψήφους, δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 728, 

 στ) με 5363 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σύρου με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1986, 

 ζ) με 9017 ψήφους, δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 2263, 

 η) με 10866 ψήφους, τρεις (3) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 735 και 

 θ) με 28404 ψήφους, οκτώ (8) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (91177:27+1=) 3377 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1388. 

 

Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» λαμβάνει (Α΄ κατανομή) 

α) με 1878 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1878, 

β) με 843 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Μυκόνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 843, 

 γ) με 1312 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1312, 

 δ) με 2568 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 2568, 

 ε) με 5041 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νάξου με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1683, 
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 στ) με 4309 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σύρου με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 951, 

 ζ) με 5597 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 2239, 

η) με 4251 ψήφους, μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κω με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 893 και 

 θ) με 24518 ψήφους, επτά (7) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (57.070:17+1=) 3358 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1012. 

 

 Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει (Α΄ κατανομή): 

α) με 321 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 321, 

 β) με 364 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Μυκόνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 364, 

 γ) με 1071 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1071, 

 δ) με 1103 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1103, 

 ε) με 1110 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1110, 

στ) με 618 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 618, 
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 ζ) με 1095 ψήφους μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Καλύμνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1095, 

 η) με 888 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

ψήφων 888 και 

θ) με 2432 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (9853:3+1=) 3285 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 2432. 

 

Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει (Α΄ κατανομή): 

α) με 450 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 450, 

 β) με 315 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Μυκόνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 315, 

 γ) με 132 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 132, 

 δ) με 689 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 689, 

 ε) με 220 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 220, 

 στ) με 357 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 357, 

 ζ) με 1222 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Καλύμνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1222, 
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 η) με 467 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό(6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

ψήφων 467 και 

 θ) με 1537 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (6340:2+1=) 3171 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1537. 

 

 Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», λαμβάνει (Α΄ κατανομή):  

α) με 120 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 120, 

β) με 203 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Μυκόνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 203, 

 γ) με 290 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664  και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 290, 

 δ) με 562 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664  και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 562, 

 ε) με 322 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 322, 

 στ) με 308 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664 και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 308, 

 ζ) με 673 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Καλύμνου με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 673, 

 η) με 537 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω με 

εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

ψήφων 537 και 
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 θ) με 1894 ψήφους, μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου 

με εκλογικό μέτρο τον αριθμό (5327:2+1=) 2664  και αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 1894. 

Επειδή, και μετά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 140 Ν. 

3852/2010, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να 

καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 138, ακολουθεί η διαδικασία της 

παρ. 7 του άρθρου 140 του ίδιου νόμου. Προς τούτο, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα αδιάθετα υπόλοιπα ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού ανά εκλογική 

περιφέρεια (περιφερειακή ενότητα), ώστε ξεκινώντας από τον μικρότερο σε 

εκλογική δύναμη στο σύνολο της περιφέρειας συνδυασμό που δικαιούται να 

καταλάβει έδρα, να διατεθούν οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική 

περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά 

αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων και η διαδικασία να επαναληφθεί για όλους 

τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά 

εκλογικής δύναμης. Από τη διάθεση των εδρών προκύπτουν τα εξής: 

 

Ο επιτυχών Συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

λαμβάνει επιπλέον: 

α) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1986 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

 β) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 735 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Κω, καθώς και 

 γ) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1388 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

 Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» λαμβάνει επιπλέον:  

α) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1878 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μήλου, 

 β) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 843 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

 γ) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 2568 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 
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 δ) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 951 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

 ε) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 893 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Κω, καθώς και 

 στ) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1012 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

 Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει επιπλέον: 

α) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1071 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

 β) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1103 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Θήρας, καθώς και 

 γ) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 2432 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» λαμβάνει επιπλέον: 

α) μία (1) έδρα, λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1222 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου, καθώς και 

 β) μία (1) έδρα, λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1537 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», λαμβάνει επιπλέον: 

 α) μία (1) έδρα, λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 673 

ψήφων, στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου, καθώς και 

 β) μία (1) έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1894 

ψήφων, στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι συνδυασμοί (επιτυχών και 

επιλαχόντες) καταλαμβάνουν ανά εκλογική περιφέρεια τον ακόλουθο αριθμό 

εδρών:  

Α) Ο επιτυχών συνδυασμός «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» είκοσι 

επτά (27) έδρες που κατανέμονται ως εξής: 

    α) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 
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    β) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής 

Νήσου Κάσου 

    γ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

    δ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 

    ε) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

    στ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

    ζ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

    η) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

    θ) δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

    ι) δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

    ια) δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

    ιβ) τέσσερις (4) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω 

    ιγ) εννέα (9) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

 

Β) Ο επιλαχών συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» δεκαεπτά (17) έδρες που 

κατανέμονται ως εξής: 

    α) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

    β) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής 

Νήσου Κάσου 

    γ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

    δ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 

    ε) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

    στ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

    ζ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

    η) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

    θ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

    ι) δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

    ια) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

    ιβ) δύο (2) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω 

    ιγ) οκτώ (8) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 
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 Γ) Ο επιλαχών συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» τρεις (3) έδρες που κατανέμονται ως εξής: 

    α) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

    β) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής 

Νήσου Κάσου 

    γ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

    δ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 

    ε) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

    στ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

    ζ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

    η) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

    θ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

    ι) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

    ια) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

    ιβ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω 

    ιγ) μία 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

 

 Δ) Ο επιλαχών Συνδυασμός «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» δύο (02) έδρες που κατανέμονται ως εξής: 

    α) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

    β) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής 

Νήσου Κάσου 

    γ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

    δ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 

    ε) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

    στ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

    ζ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

    η) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

    θ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

    ι) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

    ια) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

    ιβ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω 

    ιγ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 
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Ε) Ο επιλαχών συνδυασμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» δύο (02) έδρες, που κατανέμονται ως εξής:  

    α) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου 

    β) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής 

Νήσου Κάσου 

    γ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

    δ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τήνου 

    ε) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μήλου 

    στ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μυκόνου 

    ζ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πάρου 

    η) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Θήρας 

    θ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νάξου 

    ι) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σύρου 

    ια) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλύμνου 

    ιβ) μηδέν (0) έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κω 

    ιγ) μία (1) έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου. 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3852/2010 με 

τίτλο «Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι-Ισοψηφία»: 1. 

Τακτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους 

καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 137, κατά σειρά, αυτοί που 

έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 141 του παρόντος. - 2. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες 

των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι 

των συνδυασμών τους. Αν ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε 

περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος περιφερειάρχης λαμβάνει 

την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις 

περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες 

περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε 

τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες 

ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. [Η παρ. 3. 

καταργήθηκε με το άρθρο 60 Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό και με το άρθρο 

67 νόμου αυτού]. - 4. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των 
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επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων 

της εκλογικής τους περιφέρειας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. - 5. 

Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο 

πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση». Στην προκειμένη περίπτωση, οι υποψήφιοι 

περιφερειάρχες των επιλαχόντων συνδυασμών, ΓΛΥΝΟΣ Εμμανουήλ του 

Στυλιανού (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΕΠΟΧΩΝ), ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Ελευθερίου (ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), ΚΟΚΚΙΝΟΣ Χαράλαμπος του Ανδρέα 

(ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) και ΑΤΤΙΤΗΣ Νικόλαος του 

Μερκούριου-Μιχαήλ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ) θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών. 

Άπαντες οι ανωτέρω επικεφαλής καταλαμβάνουν έδρα στην εκλογική 

περιφέρεια Ρόδου, όπου οι εν λόγω επιλαχόντες συνδυασμοί έλαβαν 

συγκριτικά τις περισσότερες ψήφους. Κατά τα λοιπά, οι υποψήφιοι 

περιφερειακοί σύμβουλοι έλαβαν (ανά συνδυασμό, εκλογική περιφέρεια και 

σειρά αριθμού ψήφων):  

  

 Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του 

επιτυχόντος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 1. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους 

επτακόσιους εβδομήντα πέντε (1.775) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε επτακόσιους ογδόντα έξι 

(786) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους 

τετρακόσιους εξήντα τρεις (1.463) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα έξι 

(1.046) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

ενενήντα εννέα (699) σταυρούς προτίμησης. 
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 2. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξακόσιους έντεκα 

(611) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

έλαβε τρεις χιλιάδες τετρακόσιους ογδόντα έξι (3.486) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα 

οκτώ (418) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 1. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

χίλιους επτακόσιους τριάντα τέσσερις (1.734) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν 

τριάντα δύο (1.132) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΓΚΙΟΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

τριάντα τέσσερις (434) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 1. ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες 

εκατόν σαράντα δύο (3.142) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους 

τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 1. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες 

διακόσιους πενήντα εννέα (3.259) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους 

διακόσιους πενήντα οκτώ (1.258) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα 

δύο (482) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

τετρακόσιους ογδόντα τρεις (2.483) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

διακόσιους πενήντα τρεις (2.253) σταυρούς προτίμησης. 
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 3. ΑΡΤΕΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους 

ογδόντα (880) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΔΑΝΙΟΛΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) 

σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΚΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 

 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τέσσερις χιλιάδες  

τριάντα δύο (4.032) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα 

τρεις (953) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα 

επτά (767) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 

εξακόσιους εβδομήντα τρεις (673) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους έξι 

(606) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 1. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

εννιακόσιους τριάντα έξι (2.936) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους 

ενενήντα επτά (1.397) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έλαβε χίλιους  πενήντα 

επτά (1.057) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα 

ένα (1.041) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΦΛΩΡΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

έλαβε οκτακόσιους εξήντα επτά (867) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΚΑΜΠΕΛΗ  ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΛΠΙΣ (ΕΛΠΙΔΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

πεντακόσιους πενήντα δύο (552) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 1. ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες 

τετρακόσιους ενενήντα δύο (3.492) σταυρούς προτίμησης. 
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 2. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δύο 

χιλιάδες εξακόσιους ενενήντα δύο (2.692) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους 

επτακόσιους σαράντα τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους 

εξακόσιους δώδεκα (1.612) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του ΚΩΣΤΑ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

δύο (642) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΠΟΝΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΟΜΙΚΟΥ έλαβε εξακόσιους εννέα (609) 

σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΜΑΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΡΗΓΑ έλαβε πεντακόσιους τέσσερις 

(504) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα 

οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 1. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

οκτακόσιους δώδεκα (2.812) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δύο χιλιάδες 

πεντακόσιους σαράντα ένα (2.541) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε δύο 

χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (2.146) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους 

εννιακόσιους τριάντα τέσσερις (1.934) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΝΑΚΗ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

χίλιους οκτακόσιους είκοσι δύο (1.822) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΑΝΙΗΛ έλαβε χίλιους 

πεντακόσιους δέκα εννέα (1.519)  σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΚΟΠΑΔΗ-ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

χίλιους τετρακόσιους είκοσι πέντε (1.425) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους  

εβδομήντα τέσσερις (1.074) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

έλαβε εννιακόσιους τριάντα δύο (932) σταυρούς προτίμησης. 
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 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες 

διακόσιους τριάντα πέντε (4.235) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους 

είκοσι τέσσερις (3.624) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες 

πεντακόσιους ενενήντα οκτώ (3.598) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες 

διακόσιους σαράντα τέσσερις (3.244) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε τρεις 

χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (3.121) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν 

δέκα επτά (3.117) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

εννιακόσιους ογδόντα πέντε (2.985) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

οκτακόσιους πενήντα δύο (2.852) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δύο 

χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα έξι (2.676) σταυρούς προτίμησης. 

 10. ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

εξακόσιους είκοσι εννέα (2.629) σταυρούς προτίμησης. 

 11. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ έλαβε δύο χιλιάδες 

εξακόσιους δώδεκα (2.612) σταυρούς προτίμησης. 

 12. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε δύο χιλιάδες 

πεντακόσιους ογδόντα τρεις (2.583) σταυρούς προτίμησης. 

 13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους τριάντα ένα (2.431) σταυρούς προτίμησης. 

 14. ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

τετρακόσιους πέντε (2.405) σταυρούς προτίμησης. 

 15. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

τριακόσιους εξήντα ένα (2.361) σταυρούς προτίμησης. 

 16. ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

τριακόσιους πενήντα δύο (2.352) σταυρούς προτίμησης. 
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 17. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε δύο 

χιλιάδες διακόσιους δέκα επτά (2.217) σταυρούς προτίμησης. 

 18. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δύο χιλιάδες  

τριάντα εννέα (2.039) σταυρούς προτίμησης. 

 19. ΤΣΙΚΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους 

σαράντα (1.940) σταυρούς προτίμησης. 

 20. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε χίλιους 

οκτακόσιους είκοσι τρεις (1.823) σταυρούς προτίμησης. 

 21. ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους 

επτακόσιους ενενήντα εννέα (1.799) σταυρούς προτίμησης. 

 22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε χίλιους 

πεντακόσιους ογδόντα έξι (1.586) σταυρούς προτίμησης. 

 23. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 

έλαβε χίλιους τετρακόσιους είκοσι πέντε (1.425) σταυρούς προτίμησης. 

 24. ΒΕΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους 

εβδομήντα οκτώ (1.278) σταυρούς προτίμησης. 

 25. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους εκατόν είκοσι 

επτά (1.127) σταυρούς προτίμησης. 

 26. ΖΙΑΚΗ  ΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε χίλιους  

εξήντα έξι (1.066) σταυρούς προτίμησης. 

 27. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε χίλιους πενήντα ένα (1.051) 

σταυρούς προτίμησης. 

 28. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ 

έλαβε εννιακόσιους τριάντα (930) σταυρούς προτίμησης. 

 29. ΣΕΛΛΑΒΤΖΗ  ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΜΠΕΧΙΖΕ (ΜΠΕΪΤΖΕ) του ΙΜΠΡΑΗΜ 

έλαβε εννιακόσιους δέκα οκτώ (918) σταυρούς προτίμησης. 

 30. ΠΑΜΠΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους 

ενενήντα τρεις (493) σταυρούς προτίμησης. 

 

 Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του 

επιλαχόντος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 
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 1. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους 

διακόσιους εβδομήντα έξι (1.276) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους 

πενήντα επτά (957) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 1. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους τριακόσιους 

δέκα έξι (1.316) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 1. ΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

εννέα (539) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις 

(363) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (ΡΑΦΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους  

είκοσι (1.020) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ) του 

ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 1. ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν δέκα 

οκτώ (1.118) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα 

τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ ΦΛΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο 

(222) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 1. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα ένα 

(391) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ (ΦΛΑΣΚΟΥ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τρεις 

(303) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΚΟΥΣΚΟΥΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα δύο (62) 

σταυρούς προτίμησης. 
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 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 1. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα 

πέντε (285) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι 

επτά (227) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 1. ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εννέα 

(1.509) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ έλαβε τετρακόσιους 

είκοσι τρεις (423) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΔΑΜΙΓΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) 

σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα 

τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΔΟΪΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 

 1. ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους 

εξήντα έξι (1.666) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους 

πενήντα τρεις (953) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εννιακόσιους 

εννέα (909) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΒΕΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους 

εβδομήντα τρεις (773) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΓΟΥΡΖΗ ΛΗΤΩ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

1. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους 

πεντακόσιους ενενήντα έξι (1.596) σταυρούς προτίμησης. 
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 2. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε 

χίλιους τριακόσιους πενήντα ένα (1.351) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννιακόσιους ενενήντα δύο 

(992) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

εννιακόσιους εξήντα δύο (962) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους είκοσι 

επτά (927) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα 

πέντε (255) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 1. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

εννιακόσιους εβδομήντα εννέα (2.979) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΖΑΪΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους διακόσιους 

είκοσι πέντε (1.225) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους εκατόν 

είκοσι τρεις (1.123) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα δύο (732) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΚΟΥΛΛΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι 

(620) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΦΟΝΤΥΛΙ) του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους εβδομήντα ένα (371) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΡΩΜΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) 

σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα 

τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 1. ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους πεντακόσιους 

δέκα πέντε (1.515) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα 

ένα (1.131) σταυρούς προτίμησης. 



Σελίδα 32 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

 3. ΣΟΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα 

εννέα (879) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους πέντε 

(605) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΚΩΝΑ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) του ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 

έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα 

εννέα (369) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριακόσιους 

εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους σαράντα 

ένα (241) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο 

(182) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 1. ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 

τρεις χιλιάδες οκτακόσιους οκτώ (3.808) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες 

διακόσιους είκοσι δύο (3.222) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

οκτακόσιους ογδόντα επτά (2.887) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες 

οκτακόσιους πενήντα πέντε (2.855) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δύο χιλιάδες 

επτακόσιους είκοσι επτά (2.727) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους 

τριάντα πέντε (2.635) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους είκοσι οκτώ (2.528) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΔΑΝΙΗΛ έλαβε δύο χιλιάδες 

τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (2.494) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο χιλιάδες 

τετρακόσιους πενήντα εννέα (2.459) σταυρούς προτίμησης. 
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 10. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν 

είκοσι οκτώ (2.128) σταυρούς προτίμησης. 

 11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δύο χιλιάδες 

εκατόν οκτώ (2.108) σταυρούς προτίμησης. 

 12. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο 

χιλιάδες  ένα (2.001) σταυρούς προτίμησης. 

 13. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε χίλιους 

εννιακόσιους πενήντα δύο (1.952) σταυρούς προτίμησης. 

 14. ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους 

δέκα οκτώ (1.918) σταυρούς προτίμησης. 

 15. ΣΦΥΡΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους 

εννιακόσιους οκτώ (1.908) σταυρούς προτίμησης. 

 16. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε χίλιους 

οκτακόσιους ενενήντα ένα (1.891) σταυρούς προτίμησης. 

 17. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους 

οκτακόσιους πενήντα πέντε (1.855) σταυρούς προτίμησης. 

 18. ΤΡΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους οκτακόσιους 

επτά (1.807) σταυρούς προτίμησης. 

 19. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους 

επτακόσιους πενήντα οκτώ (1.758) σταυρούς προτίμησης. 

 20. ΚΟΥΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους 

επτακόσιους πενήντα τέσσερις (1.754) σταυρούς προτίμησης. 

 21. ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους 

πεντακόσιους εβδομήντα δύο (1.572) σταυρούς προτίμησης. 

 22. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 

χίλιους πεντακόσιους εξήντα επτά (1.567) σταυρούς προτίμησης. 

 23. ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν 

ογδόντα εννέα (1.189) σταυρούς προτίμησης. 

 24. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν 

τριάντα ένα (1.131) σταυρούς προτίμησης. 

 25. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 

ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε χίλιους εκατόν δέκα (1.110) σταυρούς 

προτίμησης. 
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 26. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ 

έλαβε χίλιους εκατόν οκτώ (1.108) σταυρούς προτίμησης. 

 27. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε 

οκτακόσιους εξήντα πέντε (865) σταυρούς προτίμησης. 

 28. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 

οκτακόσιους δέκα (810) σταυρούς προτίμησης. 

 29. ΛΕΝΟΥΔΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τρεις 

(803) σταυρούς προτίμησης. 

 30. ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

εξακόσιους ογδόντα τρεις (683) σταυρούς προτίμησης. 

 

 Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του 

επιλαχόντος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗMΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) 

σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εβδομήντα 

έξι (76) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα 

οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 1. ΜΑΝΕΣΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ 

(128) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΜΠΙΘΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα ένα (31) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 1. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα 

πέντε (175) σταυρούς προτίμησης. 
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 2. ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε 

(65) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 1. ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΠΙΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) 

σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα 

επτά (77) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις 

(34) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 1. ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους 

τριάντα επτά (637) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν 

πέντε (105) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 1. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

σαράντα ένα (541) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν δώδεκα 

(112) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΕΚΑΒΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα 

(69) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα οκτώ 

(68) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα 

(29) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 
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 1. ΚΟΡΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΜΑΡΟΥΛΗ-ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε 

εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΝΙΑ-ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΣΕΧΡΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εκατόν δέκα εννέα 

(119) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα 

τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 1. ΣΥΛΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά 

(187) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα 

τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ 

(128) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) 

σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΖΙΩΓΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα ένα 

(91) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΜΜΑ έλαβε τριακόσιους (300) 

σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι επτά 

(227) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους δώδεκα 

(212) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΚΟΤΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) 

σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΜΑΪΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΜΕΛΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) 

σταυρούς προτίμησης. 
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 6. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΛΙΒΥΔΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 1. ΚΡΙΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα 

τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ένα (201) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΟΡΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα 

τρεις (183) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΧΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε 

(135) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΟΝΤΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα 

(119) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΜΑΜΜΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα 

τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς 

προτίμησης. 

 8. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα 

(59) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

δέκα τρεις (413) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΠΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ 

(408) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δύο (302) 

σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε 

διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης. 
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 5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους πενήντα 

(250) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΥΣΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε 

διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε διακόσιους τέσσερις 

(204) σταυρούς προτίμησης. 

 10. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης. 

 11. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν 

εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης. 

 12. ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

εννέα (169) σταυρούς προτίμησης. 

 13. ΦΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν 

εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης. 

 14. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

(160) σταυρούς προτίμησης. 

 15. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) 

σταυρούς προτίμησης. 

 16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν 

πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης. 

 17. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης. 

 18. ΔΗΜΗΤΡΙAΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε εκατόν 

σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης. 

 19. ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) 

σταυρούς προτίμησης. 

 20. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι 

(126) σταυρούς προτίμησης. 
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 21. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι 

πέντε (125) σταυρούς προτίμησης. 

 22. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά 

(107) σταυρούς προτίμησης. 

 23. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν 

τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης. 

 24. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε ογδόντα 

εννέα (89) σταυρούς προτίμησης. 

 25. ΓΟΜΠΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 

σταυρούς προτίμησης. 

 26. ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τρεις 

(83) σταυρούς προτίμησης. 

 27. ΓΙΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) 

σταυρούς προτίμησης. 

 28. ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα 

τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης 

 29. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα 

τρεις (63) σταυρούς προτίμησης. 

 30. ΤΣΑΚΙΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα εννέα (59) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του 

επιλαχόντος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:  «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 1. ΨΗΤΟΣ AΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι 

(316) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΓΚΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ 

(28) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 1. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) 

σταυρούς προτίμησης 

 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά 

(27) σταυρούς προτίμησης. 



Σελίδα 40 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 1. ΒΑΣΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα 

ένα (281) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΓΡΑΤΣΙΑ ΕΛΛΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς 

προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 1. ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΣ έλαβε πενήντα εννέα (59) 

σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΓΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 1. ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ) του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΖΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 1. ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) 

σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα (90) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε 

εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πενήντα έξι 

(56) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 1. ΤΣΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα 

(189) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ 

(108) σταυρούς προτίμησης. 
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 3. ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) 

σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΠΙΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα 

(99) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα 

(70) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 

 1. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ 

(138) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΠΑΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίμησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 1. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 

προτίμησης. 

 2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) 

σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) 

σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 1. ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε 

πεντακόσιους δέκα επτά (517) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα 

(390) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα 

(110) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα 

πέντε (95) σταυρούς προτίμησης. 
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 5. ΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς 

προτίμησης. 

 6. ΜΗΛΑ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς 

προτίμησης. 

 7. ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα έξι (56) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 1. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

ένα (141) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα έξι (76) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΚΑΒΑΞΗ ΕΡΚΑΝ του ΑΛΗΣ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς 

προτίμησης. 

 4. ΚΑΛΑΒΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) 

σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΓΙΑΡΕΝ ΙΣΜΑΗΛ του ΧΟΥΣΕΙΝ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς 

προτίμησης. 

 6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα (50) 

σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΓΚΟΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΜΕΛΛΩ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε τριάντα δύο (32) 

σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ 

(28) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 1. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν 

εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα 

(161) σταυρούς προτίμησης. 
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 4. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα 

τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν τριάντα (130) 

σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά 

(127) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΣΥΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα επτά 

(117) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς 

προτίμησης. 

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης. 

 11. ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

(110) σταυρούς προτίμησης. 

 12. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο 

(102) σταυρούς προτίμησης. 

 13. ΦΩΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) 

σταυρούς προτίμησης. 

 14. ΚΑΛΛΗ ΟΛΓΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) 

σταυρούς προτίμησης. 

 15. ΧΑΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα δύο (82) 

σταυρούς προτίμησης. 

 16. ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε 

εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης 

 17. ΠΟΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα οκτώ (68) 

σταυρούς προτίμησης. 

 18. ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) 

σταυρούς προτίμησης. 

 19. ΤΕΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) 

σταυρούς προτίμησης. 
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 20. ΜΑΝΤΑΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εξήντα έξι 

(66) σταυρούς προτίμησης. 

 21. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα έξι (66) 

σταυρούς προτίμησης. 

 22. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα 

πέντε (65) σταυρούς προτίμησης. 

 23. ΜΑΣΚΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) 

σταυρούς προτίμησης. 

 24. ΦΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πενήντα πέντε 

(55) σταυρούς προτίμησης. 

 25. ΦΕΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα (50) 

σταυρούς προτίμησης. 

 26. ΞΥΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα εννέα (39) 

σταυρούς προτίμησης. 

 27. ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ έλαβε τριάντα δύο (32) 

σταυρούς προτίμησης. 

 

 Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του 

επιλαχόντος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 1. ΓΚΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ 

(138) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΖΑΦΕΙΡΗ (ΧΑΛΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι 

εννέα (29) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΙΝΙΤΣΑ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα δύο (52) 

σταυρούς προτίμησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 1. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) 

σταυρούς προτίμησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 
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 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι τέσσερις 

(24) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 1. ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα 

τρεις (43) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΛΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 1. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν 

πέντε (105) σταυρούς προτίμησης 

 2. ΑΤΤΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα 

οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 1. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) 

σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 1. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν 

εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ 

(148) σταυρούς προτίμησης 

 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα 

οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 

 1. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν 

ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΣΑΜΙΟΥ ΝΙΚΗ του ΣΚΕΥΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 
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 1. ΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

πέντε (125) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε 

(55) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 1. ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΡΟΥΣΕΤΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε 

εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

έξι (166) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΤΥΡΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι 

(126) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

εννέα (119) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΑΨΥΛΗ του ΣΚΕΥΟΥ έλαβε εκατόν τρεις 

(103) σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις 

(93) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 1. ΠΑΛΑΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα 

(181) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΑΤΤΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) 

σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν οκτώ (108) 

σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε 

εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΣΑΡΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) 

σταυρούς προτίμησης. 
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 6. ΠΕΤΜΕΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ 

(38) σταυρούς προτίμησης. 

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ογδόντα 

(380) σταυρούς προτίμησης. 

 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους 

τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης. 

 3. ΚΡΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις 

(253) σταυρούς προτίμησης. 

 4. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα 

οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης. 

 5. ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) 

σταυρούς προτίμησης. 

 6. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 

εννέα (199) σταυρούς προτίμησης. 

 7. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΡΡΙΚΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα 

(191) σταυρούς προτίμησης. 

 8. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν 

ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης. 

 9. ΜΑΝΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα 

επτά (177) σταυρούς προτίμησης. 

 10. ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα ένα 

(151) σταυρούς προτίμησης. 

 11. ΠΕΤΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις 

(144) σταυρούς προτίμησης. 

 12. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

(110) σταυρούς προτίμησης. 

 13. ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν έξι 

(106) σταυρούς προτίμησης. 

 14. ΚΑΛΟΤΑΝΤΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα έξι 

(96) σταυρούς προτίμησης. 

 15. ΤΖΕΛΕΠΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε 

ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης. 
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 16. ΚΑΦΦΕΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε ογδόντα 

πέντε (85) σταυρούς προτίμησης. 

 17. ΠΑΝΑΓΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε 

(75) σταυρούς προτίμησης. 

 18. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα 

(70) σταυρούς προτίμησης. 

 19. ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα 

(60) σταυρούς προτίμησης. 

 20. ΚΥΡΜΠΑΤΣΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΑΝΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε 

πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης. 

 

Βάσει όλων των ανωτέρω και της σειράς επιτυχίας των υποψηφίων 

περιφερειακών συμβούλων των συνδυασμών ανά εκλογική περιφέρεια κατά 

τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, όπως ανωτέρω διαλαμβάνεται, το 

Δικαστήριο θα προβεί στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων 

συνδυασμών, του περιφερειάρχη και των εκλεγέντων σε κάθε εκλογική 

περιφέρεια τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων κάθε συνδυασμού, 

όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η σειρά των ισοψηφησάντων υποψηφίων 

καθορίσθηκε βάσει της κλήρωσης που διενεργήθηκε κατά το άρθρο 142 παρ. 

5 του Ν. 3852/2010 (βλ. το υπ’ αριθ. 79/2019 πρακτικό δημόσιας 

συνεδρίασης). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 Επικυρώνει τις εκλογές που διεξήχθησαν στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη Περιφερειακών Αρχών.  

 και 

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Επιτυχόντα το συνδυασμό, «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ». 

Α΄ Επιλαχόντα το συνδυασμό, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ», 

Β΄ Επιλαχόντα το συνδυασμό, «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ», 
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Γ΄ Επιλαχόντα το συνδυασμό, «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» και 

Δ΄ επιλαχόντα το συνδυασμό, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (λόγω ίσου αριθμού εδρών, κατόπιν 

κληρώσεως).   

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον επικεφαλής του 

επιτυχόντος συνδυασμού ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.  

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ περιφερειακούς συμβούλους: 

- Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», 

ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:  

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ  

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
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 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 ΓΚΙΟΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ  

ΑΡΤΕΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΔΑΝΙΟΛΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΚΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 
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 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 

 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΦΛΩΡΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 ΚΑΜΠΕΛΗ -ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΛΠΙΣ (ΕΛΠΙΔΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του ΚΩΣΤΑ 

ΠΟΝΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΡΗΓΑ  

 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

 ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΝΑΚΗ -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΑΝΙΗΛ 

 ΚΟΠΑΔΗ-ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
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 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΣΑΒΒΑ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ 

ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ  

 ΤΣΙΚΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ  

 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ  

 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΑΝΔΡΕΑ  

 ΒΕΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ  

 ΖΙΑΚΗ  ΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ  

 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ  

 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ  

 ΣΕΛΛΑΒΤΖΗ  ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΜΠΕΧΙΖΕ (ΜΠΕΪΤΖΕ) του ΙΜΠΡΑΗΜ  

 ΠΑΜΠΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΜΙΧΑΗΛ  
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Από τον Α΄ επιλαχόντα συνδυασμό, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ», ανά εκλογική περιφέρεια, ως εξής: 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ ΦΛΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ (ΦΛΑΣΚΟΥ) του ΙΩΑΝΝΗ  

ΚΟΥΣΚΟΥΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ  

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ 

 ΔΑΜΙΓΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ 

ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΔΟΪΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 
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 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

ΒΕΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΓΟΥΡΖΗ ΛΗΤΩ -ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΖΑΪΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 ΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 ΚΟΥΛΛΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΦΟΝΤΥΛΙ) του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 ΡΩΜΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΣΟΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 
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ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΚΩΝΑ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) του ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ  

 ΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 

ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ως επικεφαλής) 

ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 

 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ 

ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ  

 ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΔΑΝΙΗΛ 

 ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΦΥΡΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΡΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΤΑΣΟΥΛΑ) 

του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  

 ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ  

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΛΕΝΟΥΔΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

 Από τον Β΄ Επιλαχόντα Συνδυασμό, «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ», ανά εκλογική περιφέρεια, ως εξής: 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
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ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΕΚΑΒΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ως επικεφαλής) 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 ΠΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 ΣΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

 ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΥΣΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ  

ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ 

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

ΦΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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 ΔΗΜΗΤΡΙAΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

 ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ 

 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ  

 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 ΓΟΜΠΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΝΙΚΗΤΑ 

ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 ΓΙΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΤΣΑΚΙΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 

 

Από τον Γ΄ Επιλαχόντα Συνδυασμό, «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ», ανά εκλογική περιφέρεια, ως εξής: 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 



Σελίδα 59 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΜΑΡΚΟΥ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΜΗΛΑ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ως επικεφαλής) 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΣΥΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

 ΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΦΩΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΚΑΛΛΗ ΟΛΓΑ του ΜΙΧΑΗΛ 



Σελίδα 60 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

 ΧΑΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

 ΠΟΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 ΤΕΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΜΑΝΤΑΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ του ΙΑΚΩΒΟΥ  

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΜΑΣΚΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΦΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 ΦΕΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 ΞΥΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 Για τον Δ΄ Επιλαχόντα Συνδυασμό, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ανά εκλογική περιφέρεια, ως εξής: 

 Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Τήνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μήλου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Πάρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Θήρας 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Νάξου 



Σελίδα 61 από 62 της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Σύρου 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΡΟΥΣΕΤΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΗ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 

 ΤΥΡΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΑΨΥΛΗ του ΣΚΕΥΟΥ 

 ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

 Εκλογική Περιφέρεια Κω 

 Δεν έλαβε έδρες  

 Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου 

 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ (ως επικεφαλής) 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 ΚΡΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΡΡΙΚΟΥ 

 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

 ΜΑΝΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΠΕΤΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

 ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

 ΚΑΛΟΤΑΝΤΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

 ΤΖΕΛΕΠΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 



Σελίδα 62 από 62 της υπ’ αριθ. 43/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Σύρου (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΑΦΦΕΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΠΑΝΑΓΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΥΡΜΠΑΤΣΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΑΝΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου 

ΣΥΡΟΥ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση 

έφεσης κατ' αυτής.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στη 

Σύρο στις 30-07-2019 ημέρα Τρίτη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού.
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