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Αριθμός Αποφάσεως: 35/2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Δήμητρα Πιπερίγκα Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, Χριστίνα Ντάφου – Εισηγήτρια Πρωτοδίκη και Δήμητρα 

Ρέβελα Δικαστική Πάρεδρο με την παρουσία της Γραμματέως Σταυρούλας 

Δημητροπούλου. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 16 Ιουλίου 2019 ημέρα 

Τρίτη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 535/2019 πράξεως της Διευθύνουσας του 

Πρωτοδικείου Καλαμάτας για να προβεί στην ανακήρυξη των επιτυχόντων 

βουλευτών και των αναπληρωματικών αυτών, της Εκλογικής Περιφέρειας 

Μεσσηνίας, των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Οι 

Δικαστικοί Αντιπρόσωποι όλων των εκλογικών τμημάτων της εκλογικής 

περιφέρειας Μεσσηνίας  παρέδωσαν   κατά   το   άρθρο   94   του   Π.Δ.   

26/2012 «Κωδικοποίηση  σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων  της  νομοθεσίας  

για  την  εκλογή  βουλευτών»  στην  πρόεδρο  του  Δικαστηρίου τούτου 

σφραγισμένα τα πρακτικά  της  εκλογής  που  έγινε  στις  7  Ιουλίου  2019  

για  την  ανάδειξη  βουλευτών  μαζί  με  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  των  

εκλογικών  τμημάτων  και  η Προεδρεύουσα  αυτού του Δικαστηρίου τα 

εισήγαγε στο Δικαστήριο για να προβεί μετά  από  συνεδρίασή  του  στην  



απαρίθμηση  των  ψήφων  για  να  κάνει   την   κατανομή   των   εδρών   

και   την   ανακήρυξη   των   επιτυχόντων  Βουλευτών,  καθώς  και  των  

αναπληρωματικών  τους  σύμφωνα   με   όσα ορίζονται  στα   άρθρα 98 και 

103 του ανωτέρω 26/2012 Προεδρικού Διατάγματος. 

 

 

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 παρ. 1, 2 και 3  και  103  

παρ.  1,  2,  3  και  4  του  Π.Δ.  26/2012  «Κωδικοποίηση  σ'  ενιαίο  

κείμενο   των   διατάξεων   της   νομοθεσίας   για   την   εκλογή   

βουλευτών» το Δικαστήριο αυτό επιλαμβάνεται της  ανακηρύξεως  των  

Βουλευτών  της  Εκλογικής  Περιφέρειας Μεσσηνίας που   εκλέχθηκαν   

κατά   τις   γενικές   βουλευτικές   εκλογές   της 7ης Ιουλίου 2019. 

Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2  του  ανωτέρου  

Προεδρικού  Διατάγματος,  το Πρωτοδικείο,  μόλις  συγκεντρωθούν  τα   

αποτελέσματα   όλων   των   εφορευτικών   επιτροπών   της   Εκλογικής   

Περιφέρειας,   περιοριζόμενο   σε   αρίθμηση   των   ψήφων   συντάσσει    

τον από την παράγραφο  4  προβλεπόμενο  πίνακα  των  αποτελεσμάτων,  

για  χρήση  της  Ανώτατης  Εφορευτικής  Επιτροπής,  η  οποία,  κατά  την  

παράγραφο  7  του  ίδιου  άρθρου,   ενεργεί   όλες   τις   κατανομές   των   

εδρών.  Εξάλλου,  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου   101   παρ.   

2   του   ίδιου   Προεδρικού   Διατάγματος, η Ανώτατη Εφορευτική 

Επιτροπή, με βάση τους πίνακες αποτελεσμάτων των οικείων 

πρωτοδικείων,  που  προβλέπονται  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  

98,  καταρτίζει  το  γενικό  οριστικό πίνακα  αποτελεσμάτων  των  

εκλογών  σε  ολόκληρη  την  επικράτεια  και  διενεργεί  όσα   ορίζονται   

στα άρθρα  99  και  100,  εκδίδοντας  απόφαση  για  την  κατανομή   των   

εδρών   στους   εκλογικούς   σχηματισμούς.  Για   τις  εκλογές  της    7ης  

Ιουλίου  2019  και  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  72    παρ. 11 

του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, οι έδρες  που  παραχωρούνται  σε  

κάθε  συνδυασμό,  παραχωρούνται  στους  υποψηφίους  με  βάση  τη   

σειρά   που   έχουν   προταθεί   στη   δήλωση   κατάρτισης του  οικείου  

συνδυασμού  και  έχουν  ανακηρυχθεί  από  το   αρμόδιο   δικαστήριο,   
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όπως   ορίζεται   στο   άρθρο 87, παρ. 5 του Π.Δ. 152/1985. 

Το ίδιο Πρωτοδικείο ανακηρύσσει και αναπληρωματικούς των 

Βουλευτών που ανακηρύχθηκαν σε κάθε συνδυασμό. Ως   

αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού, του οποίου υποψήφιοι   

ανακηρύχθηκαν Βουλευτές, ανακηρύσσονται, κατά τη   σειρά   κατάρτισης,   

όλοι  οι υπόλοιποι υποψήφιοι αυτού. 

Βάσει του πίνακα αποτελεσμάτων που συντάχθηκε από το Δικαστήριο 

τούτο, που συνεδρίασε σε Συμβούλιο και εκδόθηκε η υπ' αριθμόν  

34/2019 απόφαση, στην εκλογική περιφέρεια Μεσσηνίας: 

 

Α) ο αριθμός των γραμμένων εκλογέων ανέρχεται σε 196.195 

 Β) κατά την εκλογή ψήφισαν 101.744 εκλογείς 

 

Κατά τη διαλογή των ψήφων βρέθηκαν από τις εφορευτικές 

επιτροπές: 

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 99.757, 

Άκυρα: 1.268 και 

Λευκά: 719 

 

Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 1.987 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 78/2019 απόφαση του Α' 

Τμήματος του Αρείου Πάγου (όπως τούτη διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

79/2019 και 142/2019 του ιδίου Δικαστηρίου) οι συνδυασμοί κομμάτων 

που ανακηρύχθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 35 της εκλογικής 

νομοθεσίας, έλαβαν τα παρακάτω έγκυρα ψηφοδέλτια, ο αριθμός των 

οποίων αποτελεί και την εκλογική δύναμή τους: 

1) «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» : τριάντα χιλιάδες 

πεντακόσια ενενήντα (30.590) ποσοστό 30,66% 

2) «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» : σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα δύο 

(44.262) ποσοστό 44,37% 

3) «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» : δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα 

οκτώ (2.858) ποσοστό 2,86% 

4) «Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό 

Κέντρο-ΕΔΕΜ-Κινήσεις Πολιτών)» : έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ 



(6.838) ποσοστό 6,85% 

5) «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» : τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 

εβδομήντα εννέα (4.679) ποσοστό 4,69% 

6) «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» : επτακόσια ενενήντα έξι (796) ποσοστό 0,80% 

8) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)» : δέκα 

έξι (16) ποσοστό 0,02% 

9) «ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ» : πεντακόσια έντεκα (511) ποσοστό 0,51% 

10) «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» : τριακόσια εξήντα δύο (362) ποσοστό 0,36% 

12) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» : τρεις χιλιάδες τριακόσια 

τριάντα εννέα (3.339) ποσοστό 3,35% 

13) «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)» : 

εβδομήντα δύο (72) ποσοστό 0,07% 

14) «ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» : 

σαράντα τέσσερις (44) ποσοστό 0,04% 

15) «Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)» : τριακόσια εξήντα οκτώ (368) 

ποσοστό 0,37% 

16) «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» : τριακόσια πενήντα έξι (356) ποσοστό 0,36% 

17) «ΜέΡΑ25» : τρεις χιλιάδες εννέα (3.009) ποσοστό 3,02% 

18) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ» : εξακόσια πενήντα πέντε 

(655) ποσοστό 0,66% 

19) «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» : χίλια δύο 

(1.002) ποσοστό 1,00%. 

 

Περαιτέρω, οι βουλευτικές έδρες της εκλογικής περιφέρειας 

Μεσσηνίας στη Βουλή που προέρχονται από τις γενικές βουλευτικές 

εκλογές της 07 Ιουλίου 2019 καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

Π.Δ. 4/2013 σε πέντε (5). 

Το εκλογικό μέτρο των εδρών που προκύπτει βάσει των ανωτέρω 

αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε στην εκλογική 

περιφέρεια Μεσσηνίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 παρ. 4 του Π.Δ. 

26/2012, ανέρχεται σε 19951 (σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων εκλογικής 

περιφέρειας Μεσσηνίας 99757 δια του αριθμού 5, ήτοι του αριθμού των 

εδρών). 
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        Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2/2019 απόφαση της 

Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 101 Π.Δ. 26/2012) 

κατανεμήθηκαν και παραχωρήθηκαν στους παρακάτω συνδυασμούς 

κομμάτων οι πέντε (5) βουλευτικές έδρες της εκλογικής περιφέρειας 

Μεσσηνίας ως ακολούθως:  

 

Α') Στο συνδυασμό «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» έδρες τέσσερις (4) και 

 

Β') Στο συνδυασμό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» έδρα 

μία (1). 

 

Με βάση την παραπάνω κατανομή εδρών και τη σειρά των 

υποψηφίων στις λίστες των συνδυασμών, στους οποίους παραχωρούνται 

οι προαναφερόμενες έδρες της εκλογικής περιφέρειας Μεσσηνίας, 

καταλαμβάνονται από τους παρακάτω υποψηφίους: 

 

Α') «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»: 

 

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 

2. ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή 

3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου 

4. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη  

 

Β') «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»: 

 

1. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Βύρωνα 

 

Κατ’ ακολουθίαν, οι ανωτέρω πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί 

βουλευτές, ενώ αναπληρωματικοί αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 103 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 26/2012 όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι 

που ανακηρύχθηκαν κατά τη σειρά που αναφέρονται στη λίστα των 

υποψηφίων από τους ίδιους πιο πάνω συνδυασμούς των κομμάτων, όπως 

αυτοί αναφέρονται παρακάτω: 

 

 



Α') «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

 

1. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του Παναγή 

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Κυριάκου 

3. ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου 

 

Β') «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» 

 

1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου 

2. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 

3. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου 

5. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 

6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου 

 

Ορίζει ότι από την κατανομή των βουλευτικών εδρών της Βουλής, 

βάσει των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών που 

διενεργήθηκαν στις 07 Ιουλίου 2019, παραχωρούνται σύμφωνα με την υπ' 

αριθμόν 2/2019 απόφαση της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, στην 

εκλογική περιφέρεια του Μεσσηνίας πέντε (5) έδρες, ήτοι τέσσερις (4) 

στον ανακηρυχθέντα συνδυασμό «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και μία (1) στον 

ανακηρυχθέντα συνδυασμό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ». 

Οι υπόλοιποι συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι, όπως αυτοί 

αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 78/2019 απόφαση του Α1’ Τμήματος του 

Αρείου Πάγου, όπως αυτή διορθώθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 79/2019 και 

142/2019 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου, δεν έλαβαν έδρα. 

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι κατά την διάταξη του άρθρου 72§8 του 

Π.Δ. 26/2012 όσοι έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί σε Κυβέρνηση που 

έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής και έχουν εκλεγεί Βουλευτές, 

καθώς και ο αρχηγός και ο Πρόεδρος αυτοτελούς κόμματος και αν 

πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων ο αρχηγός του συνασπισμού, 

θεωρούνται ότι λαμβάνουν σταυρούς προτίμησης το σύνολο των εγκύρων 

ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του οποίου 

συμπεριλαμβάνονται. Στην προκειμένη περίπτωση: Στο ψηφοδέλτιο του 
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Συνδυασμού «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» συμπεριλαμβάνεται ο Αντώνιος Σαμαράς 

του Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει διατελέσει Πρωθυπουργός, και έχει 

εκλεγεί Βουλευτής. Συνεπώς ο παραπάνω θεωρείται ότι λαμβάνει σταυρούς 

προτίμησης το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού, στο 

ψηφοδέλτιο του οποίου συμπεριλαμβάνεται και το οποίο αναφέρεται στους 

πίνακες διαλογής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Βουλευτές κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης 

Ιουλίου 2019, της Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας τους:  

 

Α. Από τον συνδυασμό του κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τακτικούς 

τους: 

 

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 20913 

2. ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή 8422 

3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου 44262 

4. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη 14729 

 

Β. Από τον συνδυασμό του κόμματος «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» τακτικούς τους: 

 

1. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Βύρωνα 16383 

 

Αναπληρωματικούς βουλευτές τους κάτωθι:  

 

Α') «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

 

1. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του Παναγή 

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Κυριάκου 

3. ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου 

 

Β') «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» 



 

1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου 

2. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 

3. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου 

5. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 

6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλαμάτα σε έκτακτη 

δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 16 Ιουλίου 2019. 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


