
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

 

 

Αριθμός  3615/2015   

  

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) 

--------------- 

 

 Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών-Εισηγήτρια , Kωνσταντίνο Σπυράκο , Πρωτοδίκη, Σοφία 

Καβαρινού,  , και από τη  Γραμματέα Σαπφώ Ράπτη. 

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις  28 Σεπτεμβρίου 

2015, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των βουλευτών που 

εκλέχτηκαν στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς του νομού 

Αττικής, κατά τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 

2015. 

  

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

        Κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Π.Δ. 26/2012 

«Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 

εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012), η ανακήρυξη των 

βουλευτών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα οικεία άρθρα, γίνεται 



από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση, με βάση την 

απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.  Η απόφαση της 

ανακήρυξης κοινοποιείται με τη φροντίδα του εισαγγελέα σε όλους του 

υποψήφιους. Το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει και 

αναπληρωματικούς των βουλευτών που ανακηρύχθηκαν από κάθε 

συνδυασμό. Ως αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού, του οποίου 

υποψήφιοι ανακηρύχθηκαν βουλευτές, ανακηρύσσονται όλοι οι 

υπόλοιποι υποψήφιοι αυτού. Οι αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται κατά 

τη σειρά των σταυρών προτίμησης καθενός. Περαιτέρω, όμως, κατά τη 

διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 του ίδιου ως άνω Προεδρικού 

Διατάγματος, σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται 

μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται για τις 

εκλογές αυτές οι περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτιμήσεως 

διατάξεις του παρόντος, αλλά οι περί σειράς καταλήψεως εδρών διατάξεις 

(λίστα) του Π.Δ. 152/1985, που επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρμόζονται 

κάθε φορά για την περίπτωση αυτή. Ειδικότερα, δε, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 88 &5 του εν λόγω Π.Δ., που αφορά στην κατανομή 

των εδρών και στη σειρά κατάληψής τους, οι έδρες που προσκυρώνονται 

σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους της διάταξης αυτής σε κάθε 

συνδυασμό, καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους αυτού, σύμφωνα με 

τη σειρά που έχουν προταθεί στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού 

και ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.  

Στην προκείμενη περίπτωση, οι παρακάτω συνδυασμοί κομμάτων 

ανακηρύχθηκαν με την 193/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, και τα 

αναφερόμενα στην απόφαση αυτή πρόσωπα ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι 

με την 3427/2015 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, για την εκλογική 

περιφέρεια Α΄ Πειραιώς. Με δεδομένο, δε, ότι μετά τις εκλογές της 25ης 

Ιανουαρίου  2015  διενεργήθηκαν εκ νέου οι εκλογές  στις 20 
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Σεπτεμβρίου 2015,  δηλαδή εντός διαστήματος μικρότερου των 18 μηνών 

από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται γι΄ αυτές οι διατάξεις του νόμου 

περί  εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης, αλλά οι περί σειράς 

καταλήψεως εδρών (λίστα) διατάξεις κατά τα αναφερόμενα στη νομική 

σκέψη. Επομένως, οι έδρες που προσκυρώθηκαν σε κάθε συνδυασμό 

σύμφωνα με την κατανομή τους με την 3/2015 απόφαση της Ανώτατης 

Εφορευτικής Επιτροπής που διαβιβάστηκε στο Πρωτοδικείο με το με 

33350/2015 έγγραφο, καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους κάθε 

συνδυασμού με τη σειρά που έχουν προταθεί στη δήλωση κατάρτισης του 

συνδυασμό αυτού και ανακηρυχθεί από το παρόν Δικαστήριο κατά τα 

ανωτέρω. Ειδικότερα, οι κατανομή των εδρών στους εκλογικούς 

σχηματισμούς της εκλογικής περιφέρειας Α΄ Πειραιώς  έγινε ως 

ακολούθως: 

Α) Για τον συνδυασμό «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ »      τέσσερις (4)     έδρες , 

Β) Για τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»  μία    (1) έδρα, 

Γ) Για τον συνδυασμό «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ 

ΑΥΓΗ»    μία (1) έδρα 

 Επομένως, με βάση την ανωτέρω κατανομή των εδρών στους 

εκλογικούς σχηματισμούς και τα ονόματα των υποψηφίων με τη σειρά 

που έχουν προταθεί από τους ως άνω συνδυασμούς στη δήλωση 

κατάρτισης καθενός από αυτούς, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί 

βουλευτές και αναπληρωματικοί αυτών οι αναφερόμενοι στο 

διατακτικό της παρούσας.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 



Ανακηρύσσει βουλευτές κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης 

Σεπτεμβρίου  2015 της εκλογικής περιφέρειας Α΄ Πειραιώς  τους 

παρακάτω: 

 
  

Α. Από το συνδυασμό   «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ » τακτικούς τους: 

1. ∆ΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Παναγιώτη 

2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη 

3. ∆ΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου  

4 . ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σωκράτη 

 

Αναπληρωματικούς τους: 

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΟΣ) του Ευγενίου 

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου Τραχανά  

3. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεμιστοκλή 

4 . ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ (ΜΠΕΤΤΥ) του Γεωργίου 
 

 

Β. Από το συνδυασμό   «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τακτικό τον: 

1 . ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 

Αναπληρωματικούς τους : 

 

1. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 

2. ∆ΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του ∆ημητρίου 

3. ΡΟΥΣΣΟΥ - ΜΕΛΑ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 
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4 . ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαράλαμπου 

5 . ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου  

6 . ΖΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ του Παύλου 

7 . ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 
 

Γ. Από το συνδυασμό   «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ 

ΑΥΓΗ» τακτικό τον: 

1 . ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη  

Αναπληρωματικούς τους:  

1. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου 

2. ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αγγέλου 

3. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Φιλίππου   

4. ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ημητρίου  

5 . ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου 

  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια 

συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις  28-9-2015 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


