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Parliamentary Trends: Typology of Members of the Greek 

Parliament 2009-2015 

Abstract 

This thesis examines the demographics of the Members of the Greek Parliament for the period 

from the beginning of the 13th parliamentary term (04 October 2009) to the end of the 16th 

parliamentary term (28 August 2015). First, there is a brief description of the political system of 

this period and the political system that preceded it. Following this, there is a presentation and 

analysis of the research findings for the period as a whole. Subsequently, there is a presentation of 

the research findings per constituency and per parliamentary term. The thesis concludes with a 

brief reference to the limitations of the data discovery and recording, to the problems encountered 

and suggestions for future research on the subject.  
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II 

Κοινοβουλευτικές Τάσεις: Τυπολογία των μελών του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου 2009-2015 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου 

για το διάστημα από την έναρξη της ΙΓ΄ βουλευτικής περιόδου (04 Οκτωβρίου 2009) έως και τη 

λήξη της ΙΣΤ΄ βουλευτικής περιόδου (28 Αυγούστου 2015). Αρχικά γίνεται μια σύντομη 

περιγραφή του πολιτικού συστήματος στο οποίο ανήκει αυτή η περίοδος αλλά και στο πολιτικό 

σύστημα που προηγήθηκε της περιόδου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα της 

καταγραφής και της ανάλυσης των δημογραφικών στοιχείων των βουλευτών συνολικά για 

ολόκληρη την περίοδο. Ακολουθεί η παρουσίαση των ευρημάτων ανά βουλευτική περίοδο και 

ανά εκλογική περιφέρεια. Τέλος παρουσιάζεται το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα 

στοιχεία που καταγράφηκαν, μια συνοπτική αναφορά στους περιορισμούς της καταγραφής και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν και προτάσεις για περαιτέρω μελλοντικές έρευνες στο αντικείμενο. 
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1.  Εισαγωγή  

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας η καταγραφή και ανάλυση στοιχείων γίνεται ολοένα και πιο 

εύκολη, αλλά και πιο αναγκαία στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού. Κάθε οργανισμός οφείλει να 

συλλέγει και να αναλύει όσα περισσότερα δεδομένα μπορεί και σε όσους περισσότερους τομείς 

μπορεί, με έμφαση στην ποιότητα και τη χρησιμότητα της ανάλυσης. Στο δεδομένο πλαίσιο η 

έλλειψη σωστής και συστηματικής καταγραφής των στοιχείων των ανθρώπων που έχουν την 

ευθύνη της νομοθετικής εξουσίας καθίσταται προβληματική. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή, τη συνοπτική παρουσίαση και την ανάλυση 

των δημογραφικών στοιχείων των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου. Η συλλογή των δεδομένων 

έγινε από τον επίσημο ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων, τις προσωπικές ιστοσελίδες των 

βουλευτών, τον ιστότοπο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» και την ψηφιακή πλατφόρμα 

«VouliWatch» και αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου για την ΙΓ΄, την ΙΔ΄, την ΙΕ΄ και την ΙΣΤ΄ 

βουλευτική περίοδο, δηλαδή το διάστημα από 04 Οκτωβρίου του 2009 με 28 Αυγούστου 2015. 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι το φύλο των βουλευτών, το έτος και ο τόπος γέννησής τους, 

η συχνότητα εκλογής, οι σπουδές τους και το επάγγελμα τους. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως βασικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 

καταγραφή των δεδομένων είναι η προχειρότητα καταγραφής των στοιχείων από τους ίδιους τους 

βουλευτές και η έλλειψη ελέγχου από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς πολλοί βουλευτές δεν 

ανέφεραν αρκετά από τα στοιχεία τους, ενώ δεν φαίνεται να υπήρχε οποιαδήποτε κωδικοποίηση 

ή κατηγοριοποίηση των στοιχείων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του προγράμματος 

SPSS και με την υποστήριξη επιστημονικού βιβλίου (Κατσής, Σιδερίδης, & Εμβαλώτης, 2010). 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή του πολιτικού συστήματος, με 

στόχο την καλύτερη αποτύπωση του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου των στοιχείων, και τα 

ευρήματα της ανάλυσης των δεδομένων. 
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2.  Πολιτικό Σύστημα Ελλάδας 

2.1 Εισαγωγή 

Στην προσπάθεια να κατανοήσει κανείς το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, μετά την παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, είναι απαραίτητο να αντιληφθεί τα βασικότερα στοιχεία της 

περιόδου που προηγήθηκε της κρίσης και του κομματικού συστήματος που απέτυχε να την 

αντιμετωπίσει. 

Η περίοδος αυτή ονομάζεται περίοδος της μεταπολίτευσης, αν και πιο σωστά θα έπρεπε να 

αποκαλείται Γ’ Ελληνική Δημοκρατία, καθώς η λέξη «μεταπολίτευση» είναι πιθανώς λάθος να 

χρησιμοποιείται για ολόκληρη την περίοδο, επειδή ετυμολογικά αναφέρεται στην αλλαγή του 

πολιτεύματος. Παρ’ όλα αυτά  η λέξη έχει επικρατήσει και στην κοινωνία αλλά και στη 

βιβλιογραφία. 

2.2 Από τη μεταπολίτευση στην κρίση 

Η περίοδος της μεταπολίτευσης ξεκινάει με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην 

Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή και εδραίωση της δημοκρατίας 

στην Ελλάδα (Clogg, 2003). 

Συγκεκριμένα, από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών μέχρι τις εκλογές του 2012, οι 

οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως διπλός εκλογικός σεισμός (Bούλγαρης & Νικολακόπουλος, 2014), 

αυτό που δύναται να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όσον αφορά το κομματικό 

σύστημα είναι πως παρά την όποια κινητικότητα στα μικρά κόμματα και τις κρίσεις στα μεγάλα, 

υπήρξε ένα σταθερό και δικομματικό σύστημα με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) και 

του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) να εναλλάσσονται στην εξουσία και τις 

περισσότερες φορές να κατέχουν μαζί κοντά στο, αν όχι και πάνω από, 85% των ψήφων 

(Βερναρδάκης, 2011a). 

Είναι, βέβαια, σημαντικό να σημειωθεί πως το κομματικό σύστημα παρά την εντυπωσιακή 

παρουσία των δύο ισχυρών κομμάτων δεν έχει χαρακτηρισθεί μόνο δικομματικό. Αντίθετα, λόγω 

της μόνιμης ισχυρής παρουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ) έχει 

χαρακτηρισθεί και ως πολωμένο τρικομματικό σύστημα (Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής 

Επιστήμης, 1990). 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2-1) παρουσιάζονται τα εκλογικά αποτελέσματα της Νέας 

Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης και το άθροισμα των δύο για το διάστημα από τις 

πρώτες εκλογές μετά τη δικτατορία που έλαβαν χώρα το 1974 μέχρι και τις τελευταίες εκλογές 
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πριν την ολοκληρωτική εκδήλωση της κρίσης του πολιτικού συστήματος, δηλαδή αυτές που 

έλαβαν χώρα το 2009. 

  Πίνακας 2-1. Ποσοστά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ (1974 – 2009) 

 

Ποσοστό ΝΔ Ποσοστό ΠΑΣΟΚ Συνολικά 

1974 54,37 13,58 67,95 

1977 41,84 25,34 67,18 

1981 35,88 48,07 83,95 

1985 40,85 45,82 86,67 

1989 44,28 39,13 83,41 

1989 46,19 40,67 86,86 

1990 46,89 38,61 85,5 

1993 39,3 46,88 86,18 

1996 38,12 41,49 79,61 

2000 42,74 43,79 86,53 

2004 45,36 40,55 85,91 

2007 41,84 38,1 79,94 

2009 33,47 43,92 77,39 

Μέσος όρος 42,42 38,91 81,31 

 

Όπως είναι δυνατόν να παρατηρηθεί για αυτό το διάστημα τα δύο ισχυρά κόμματα της 

μεταπολίτευσης είχαν εντυπωσιακά ποσοστά με τη Νέα Δημοκρατία να έχει μέσο όρο 42,42% και 

το ΠΑΣΟΚ να έχει μέσο όρο 38,91%. Μάλιστα αν δεν υπολογίσουμε τις εκλογές του 1974 και 

του 1977 στις οποίες το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν σε άνοδο αλλά δεν είχε ακόμα φτάσει τα επίπεδα της 

Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ κατέχει το εντυπωσιακό μέσο όρο του 42,45%. 

Άλλα σημαντικά κόμματα της περιόδου είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Συνασπισμός 

της Αριστεράς και της Προόδου (και η μετεξέλιξη του σε Συνασπισμό της Αριστεράς των 

Κινημάτων και της Οικολογίας και μετέπειτα σε Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς), η 

Πολιτική Άνοιξη, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα 

(Βούλγαρης, Νικολακόπουλος, Ρίζας, Σακελλαρόπουλος, & Στεφανίδης, 2011). 

2.3 Οι αλλαγές του κομματικού συστήματος 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 εμφάνισε πολλά από τα προβλήματα που διέτρεχαν το 

ελληνικό πολιτικό σύστημα. Οι αποφάσεις και οι πολιτικές των κομμάτων κατά τη διάρκεια της 
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ΙΓ΄ βουλευτικής περιόδου (2009-2012) οδήγησε σε ισχυρή αποδοκιμασία των μεγάλων κομμάτων 

και των πολιτικών τους. Ο διπλός εκλογικός σεισμός του 2012 ανέτρεψε ποικιλοτρόπως και το 

κομματικό σύστημα της Ελλάδας, το οποίο ήδη περνούσε κρίση λόγω της ιδεολογικής σύγκλισης 

των κομμάτων εξουσίας (Βερναρδάκης, 2011b). Πέρα από την μεγάλη πτώση του ΠΑΣΟΚ και 

την άνοδο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι μεγαλύτερες αλλαγές του -μετά το 

2012- κομματικού συστήματος είναι ο αριθμός των κομμάτων στο Κοινοβούλιο, η έλλειψη 

αυτοδύναμων κυβερνήσεων και η συχνότητα των εκλογών. Αυτό αποτυπώνεται και στα 

γραφήματα και στους πίνακες που ακολουθούν. 

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2-1) παρουσιάζεται ο αριθμός των κομμάτων ανά βουλή. Από 

το 1974 μέχρι και το 2009 εκλέγονταν στη Κοινοβούλιο κατ’ εξακολούθηση τρία με πέντε 

κόμματα. Εξαίρεση αποτελούν οι εκλογές του 1977 που ήταν ουσιαστικά οι πρώτες κανονικές 

εκλογές της μεταπολίτευσης, καθώς οι εκλογές του 1974 είχαν περισσότερο δημοψηφισματικό 

χαρακτήρα, και οι εκλογές του 1990 που συνοδεύτηκαν από εσωτερικές κρίσεις σχεδόν σε όλα τα 

κόμματα (Λούλης, 1995) αλλά και σημαντικές αλλαγές του εκλογικού συστήματος (Μενδρινού, 

2000). 

 

   

Γράφημα 2-1. Αριθμός Κομμάτων στο Κοινοβούλιο, 1974 - 2015 

Όμως, όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα από τις εκλογές – σεισμό του Μαΐου του 2012 τα 

κόμματα που ξεπερνούν το όριο του 3% έχουν αυξηθεί αρκετά, σχηματίζοντας επανειλημμένα 
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επτακομματική βουλή. Μάλιστα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 τα κόμματα που πέτυχαν 

την είσοδο τους στη βουλή έφτασαν τα οκτώ. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2-2) παρουσιάζονται όλες οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν 

από τις εκλογές του 1974 μέχρι και τις εκλογές του 2009 και όπως φαίνεται οι περισσότερες 

κυβερνήσεις ήταν αυτοδύναμες. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η κυβέρνηση συνεργασίας και 

η οικουμενική κυβέρνηση του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 αντίστοιχα. 

Πίνακας 2-2. Τύποι Κυβερνήσεων 1974 - 2009 

 
Πρωθυπουργός Κόμματα Τύπος Κυβέρνησης 

1974 Κωνσταντίνος 
Καραμανλής Νέα Δημοκρατία Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

1977 Κωνσταντίνος 
Καραμανλής (μετέπειτα 
Γεώργιος Ράλλης) Νέα Δημοκρατία Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

1981 Ανδρέας Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

1985 Ανδρέας Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

1989 Τζαννής Τζαννετάκης Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμός της 
Αριστεράς και της Προόδου Κυβέρνηση Συνεργασίας 

1989 Ξενοφών Ζολώτας Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός της 
Αριστεράς και της Προόδου Οικουμενική Κυβέρνηση 

1990 Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

1993 Ανδρέας Παπανδρέου 
(μετέπειτα 
Κωνσταντίνος Σημίτης) ΠΑΣΟΚ Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

1996 Κωνσταντίνος Σημίτης ΠΑΣΟΚ Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

2000 Κωνσταντίνος Σημίτης ΠΑΣΟΚ Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

2004 Κωνσταντίνος 
Καραμανλής Νέα Δημοκρατία Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

2007 Κωνσταντίνος 
Καραμανλής Νέα Δημοκρατία Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 

2009 Γεώργιος Παπανδρέου 
(μετέπειτα Λουκάς 
Παπαδήμος) 

ΠΑΣΟΚ (μετέπειτα ΠΑΣΟΚ, Νέα 
Δημοκρατία, ΛΑΟΣ) 

Αυτοδύναμη Κυβέρνηση 
(μετέπειτα Κυβέρνηση 
Συνεργασίας) 
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Ωστόσο, από την παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου στις 11 Νοεμβρίου του 2011 και έπειτα, 

κάθε κυβέρνηση που έχει σχηματισθεί είναι κυβέρνηση συνεργασίας, με εξαίρεση την υπηρεσιακή 

κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπόλοιπες κυβερνήσεις που ακολούθησαν την παραίτηση του Γιώργου 

Παπανδρέου ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΛΑΟΣ με 

πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο, η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και 

Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ) με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά (μετέπειτα χωρίς την 

στήριξη της ΔΗΜΑΡ) και δύο κυβερνήσεις συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων με 

πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. 

Τέλος, άλλη μία σημαντική αλλαγή του πολιτικού συστήματος είναι ο χρόνος ανάμεσα στις 

εκλογικές αναμετρήσεις. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2-2) η διάρκεια 

των βουλευτικών περιόδων έχει μειωθεί αισθητά μετά το 2009 με πολύ πιο συχνές εκλογικές 

αναμετρήσεις και χωρίς την επιτυχή συμπλήρωση τετραετούς θητείας. 

 

 

Γράφημα 2-2. Διάρκεια Βουλευτικών Περιόδων (σε ημέρες), 1974 - 2015 

 

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο πως ο διπλός εκλογικός σεισμός του 2012 άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το 

ελληνικό κομματικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά με αργά βήματα ίσως οδηγούμαστε πάλι σε ένα  

νέο μικρότερης ισχύος δικομματισμό ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμό 
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Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αυτό αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2-3) στο 

οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη των εκλογικών ποσοστών των εκάστοτε δύο σημαντικότερων 

κομμάτων της περιόδου 1974 – 2015. 

Πιο αναλυτικά στο το διάστημα από το 1974 έως το 2015 τέσσερα κόμματα έχουν καταλάβει την 

πρώτη ή δεύτερη θέση σε βουλευτικές εκλογές. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κέντρου, 

το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

Στις εκλογές του 1974 τα δύο πρώτα κόμματα ήταν η Νέα Δημοκρατία με 54,37% και η Ένωση 

Κέντρου με 20,42%, έχοντας, δηλαδή, μαζί ένα ποσοστό του 74,79%. Από τις εκλογές του 1977 

μέχρι και τις εκλογές του 2009 τα δύο πρώτα κόμματα ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ 

έχοντας μαζί από 67,18% το 1977 μέχρι και 86,86% τον Νοέμβριο του 1989. Η κρίση του 

κομματικού συστήματος έφερε στις εκλογές του Μαΐου του 2012 την πτώση των δύο ισχυρών 

κομμάτων εξουσίας και την άνοδο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στη δεύτερη θέση. 

Σε αυτές τις εκλογές το άθροισμα των δύο πρώτων κομμάτων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και 

του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μόνο 35,63%. Όμως από τις αμέσως επόμενες εκλογές το άθροισμα αυτό 

ανέβηκε κατακόρυφα στο 56,55% στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και στο 64,15% στις εκλογές 

του Ιανουαρίου του 2015. Μάλιστα από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 φαίνεται πως το 

ποσοστό σταθεροποιήθηκε, τουλάχιστον προσωρινά, καθώς παρέμεινε στο 63,56%. Αυτά τα 

ποσοστά δεν μετατρέπουν το κομματικό σύστημα σε δικομματικό, αλλά θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο δικομματισμό. 

 

 Γράφημα 2-3. Εκλογικά Αποτελέσματα Κορυφαίων Κομμάτων 

Ωστόσο, παρά την πόλωση που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα, είναι ακόμα πολύ 

πρόωρο να θεωρήσουμε ως βέβαιη την εδραίωση ενός τέτοιου δικομματισμού. Το κόμμα της Νέας 
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Δημοκρατίας κατάφερε να επιβιώσει της κρίσης του πολιτικού συστήματος αλλά ακόμα δεν έχει 

καταφέρει να ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων του. Το κόμμα του Συνασπισμού της 

Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να κερδίσει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις 

(βουλευτικές εκλογές Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015 και δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου) κάτω από 

αντίξοες συνθήκες με τεταμένο κλίμα, αλλά για το υπόλοιπο της κυβέρνησης του καλείται να  

υιοθετήσει μια σειρά αντιδημοτικών μέτρων και πολιτικών. 

Μάλιστα οι μετρήσεις κοινής γνώμης που έχουν διενεργηθεί το 2016 από δημοσκοπικές εταιρείες, 

όπως την MRB, την Prorata, την Metron Analysis και άλλες, αποτυπώνουν μία συνεχή φθορά 

συνολικά του πολιτικού συστήματος και ειδικά των κυβερνητικών εταίρων. Επομένως το 

κομματικό σύστημα αν και έχει καταφέρει να προσαρμοστεί και να λειτουργεί με κυβερνήσεις 

συνεργασίας δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί και είναι υπό διαμόρφωση. 

Η μορφή του νέου κομματικού συστήματος θα κριθεί εν πολλοίς από τη διάρκεια της δεύτερης 

κυβέρνησης Τσίπρα και τα αποτελέσματα των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Η σημερινή 

περίοδος παραμένει μάλλον ακόμα μεταβατική ως συνέχεια της κρίσης του δικομματισμού 

(Κωνσταντινίδης & Μαραντζίδης, 2009). 
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3. Αποτύπωση  Στοιχείων 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα κυριότερα δημογραφικά στοιχεία των μελών του 

κοινοβουλίου κατά το διάστημα 2009 με 2015, δηλαδή οι βουλευτές της ΙΓ΄, της ΙΔ΄, της  ΙΕ΄ και 

της ΙΣΤ΄ βουλευτικής περιόδου. Επίσης θα γίνει μία παρουσίαση συγκεκριμένων δημογραφικών 

στοιχείων και ανά εκλογική περιφέρεια, ενώ θα ακολουθήσει μία συνοπτική παρουσίαση των 

στοιχείων ανά βουλευτική περίοδο και σύγκριση των βουλευτικών περιόδων. 

3.2 Αποτύπωση Βουλευτών 

3.2.1 Βουλευτές 2009 - 2015 

Ο συνολικός αριθμός των κοινοβουλευτικών της περιόδου 2009 με 2015 είναι 672 πρόσωπα, εκ 

των οποίων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-1) 523 είναι άντρες και 149 

γυναίκες. 

Πίνακας 3-1. Φύλο Βουλευτών 2009 - 2015 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Θήλυ 149 22,2 

Άρρεν 523 77,8 

Σύνολο 672 100,0 
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Είναι προφανές πως η νομοθετική εξουσία αποδεικνύεται ανδροκρατούμενη με σχεδόν 8 στους 

10 βουλευτές (77,8%) να είναι άντρες και σχεδόν μόνο 2 στους 10 βουλευτές (22,2%) να είναι 

γυναίκες. 

Όσον αφορά την ηλικία των μελών του κοινοβουλίου, έγινε καταγραφή του έτους γέννησης των 

βουλευτών. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί τις 

δεκαετίες του 50 και του 60, ανήκουν επομένως στη γενιά των baby boomers. 

Γράφημα 3-1. Έτος Γέννησης Βουλευτών 2009 - 2015 

Αυτή η πρωτιά της μεταπολεμικής γενιάς είναι μάλλον λογική, καθώς ακολουθεί την τάση και της 

προηγούμενης περιόδου με την πλειονότητα των βουλευτών να βρίσκεται στη μέση ηλικία 

(Τζιοβάρας & Χιώτης, 2006). 

Όσον αφορά την καταγωγή των βουλευτών, έγινε καταγραφή των νομών γέννησής τους. Στις 

παρακάτω εικόνες (Εικόνα 3-1, Εικόνα 3-2) επιχειρείται μία αποτύπωση των δεδομένων σε χάρτη. 

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της καταγραφής είναι πως το εξωτερικό, σε σχέση με τους 

περισσότερους νομούς, έχει υπάρξει τόπος γέννησης περισσότερων βουλευτών. Πιο 

συγκεκριμένα στην Αττική γεννήθηκαν 163 βουλευτές, στη Θεσσαλονίκη 41 βουλευτές, ενώ 

ακολουθεί η Λάρισα και το εξωτερικό με 21 βουλευτές, ενώ όλες οι άλλες περιοχές έχουν υπάρξει 
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τόπος γέννησης για κάτω των 21 βουλευτών. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πως για 55 

βουλευτές δεν ήταν διαθέσιμη η συγκεκριμένη πληροφορία. 

 

Εικόνα 3-1. Χάρτης (Heatmap) με νομούς καταγωγής βουλευτών 
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Εικόνα 3-2. Χάρτης με νομούς καταγωγής βουλευτών 

Επίσης, έγινε καταγραφή του μορφωτικού επιπέδου των προσώπων, τα οποία χωρίζονται σε 

πρόσωπα που αποφοίτησαν από ΙΕΚ, τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές, σε πρόσωπα που 

αποφοίτησαν από πανεπιστημιακές (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και στρατιωτικές σχολές, πρόσωπα που είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

Βουλευτές που δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ή δεν αναφέρουν το μορφωτικό 

τους επίπεδο σε κάποια από τις πηγές των δεδομένων συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Δεν 

αναφέρεται/Δεν διευκρινίζεται». 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-2) η πλειονότητα των βουλευτών είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ οι λιγότεροι έχουν φοιτήσει μόνο σε τεχνικές ή 

καλλιτεχνικές μη πανεπιστημιακές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, 89 βουλευτές δεν αναφέρουν το 

συγκεκριμένο στοιχείο, 31 βουλευτές είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, τεχνικών ή καλλιτεχνικών σχολών, 
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325 βουλευτές είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) ή στρατιωτικών σχολών, 144 

βουλευτές είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 83 είναι κάτοχοι και διδακτορικού διπλώματος. 

  Πίνακας 3-2. Μορφωτικό Επίπεδο Βουλευτών 2009 - 2015 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν αναφέρεται/Δεν διευκρινίζεται 89 13,2 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (Τεχνικές, Καλλιτεχνικές 
Σχολές) 

31 4,6 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Στρατιωτικές 
Σχολές) 

325 48,4 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 144 21,4 

Διδακτορικό 83 12,4 

 

Το μορφωτικό επίπεδο, λοιπόν, των βουλευτών είναι αρκετά υψηλό, καθώς το 82,2% των 

βουλευτών έχει τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το φαινόμενο είναι μάλλον λογικό, 

καθώς η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό θεσμό της ελληνικής κοινωνίας και ο 

προπτυχιακός κύκλος σπουδών στην Ελλάδα είναι άνευ διδάκτρων, ενώ το ίδιο ισχύει και ίσχυε 

και για πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί πως δεν 

μπορεί να εξαχθεί κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα, επειδή το μορφωτικό επίπεδο του 13,2% των 

βουλευτών δεν μας είναι γνωστό, καθώς δεν αναφέρεται ή δεν διευκρινίζεται επαρκώς. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο έγινε προσπάθεια να καταγραφεί είναι το πανεπιστημιακό 

ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν οι βουλευτές με πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

συμπεριλαμβανομένων των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. 

Για να εξεταστεί αυτό το στοιχείο έγινε καταγραφή των ιδρυμάτων στα οποία φοίτησαν κατά τον 

προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους οι βουλευτές αυτής της περιόδου. Όπως φαίνεται από το 

παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3-2), οι περισσότεροι βουλευτές είναι απόφοιτοι του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να 

ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Καθώς είναι δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας, με 

έδρες τις δύο μεγαλύτερες πόλεις, κάτι τέτοιο κρίνεται λογικό. Άλλα μεγάλα ιδρύματα όπως το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης βρίσκονται στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Το σημαντικότερο στοιχείο 
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αυτής της καταγραφής είναι πως ο κάτοχος της τρίτης θέσης είναι τα πανεπιστήμια του εξωτερικού 

με 69 βουλευτές να έχουν φοιτήσει τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους στο εξωτερικό. 

 

 

Γράφημα 3-2. Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Προπτυχιακής Εκπαίδευσης Βουλευτών 2009 - 2015 
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Αναλυτικά η λίστα με τα πανεπιστήμια και τον αριθμό αποφοίτων αποτυπώνεται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 3-3). 

  Πίνακας 3-3. Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Προπτυχιακής Εκπαίδευσης Βουλευτών 2009 - 2015 

 

Συχνότητα 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 179 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 128 

Πανεπιστήμια Εξωτερικού 69 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 32 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 22 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 19 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 10 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 9 

Πανεπιστήμιο Πατρών 7 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 7 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 4 

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 3 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 

ΤΕΙ Αθηνών 2 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2 

ΤΕΙ Καβάλας 2 

ΤΕΙ Λάρισας 2 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 1 

Πολυτεχνείο Κρήτης 1 

ΤΕΙ Άρτας 1 

ΤΕΙ Καλαμάτας 1 

ΤΕΙ Πατρών 1 

ΤΕΙ Πειραιά 1 

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που έγινε προσπάθεια να καταγραφεί είναι το επάγγελμα των 

βουλευτών πριν την εκλογή τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο παρουσίασε σημαντικά προβλήματα 

κατά την καταγραφή, καθώς πολλοί βουλευτές έχουν δηλώσει επαγγέλματα που δεν έχουν 

ασκήσει, αλλά και αρκετοί βουλευτές έχουν ασκήσει παραπάνω του ενός επαγγέλματος. Προς 
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αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έγινε πιο ενδελεχής αναζήτηση και καταγραφή του 

επαγγέλματος κάθε βουλευτή με χρήση πρόσθετων πηγών προσωπικού χαρακτήρα, όπως σελιδών 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Επίσης τα επαγγέλματα έχουν ενταχθεί σε κατηγορίες, με σκοπό την καλύτερη αποτύπωσή τους. 

Για παράδειγμα, οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν καταγραφεί στην κατηγορία «Ιατρικά 

Επαγγέλματα», οι δικηγόροι, οι νομικοί, οι εισαγγελείς και οι δικαστές έχουν καταγραφεί στην 

κατηγορία «Νομικά Επαγγέλματα», οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες έχουν 

καταγραφεί στην κατηγορία «Κοινωνικές Επιστήμες» και οι μηχανικοί και τεχνικοί όλων των 

ειδικοτήτων έχουν καταγραφεί στην κατηγορία «Μηχανικά – Τεχνικά Επαγγέλματα». 

Πίνακας 3-4. Επάγγελμα Βουλευτών 2009 - 2015 

 

Συχνότητα Ποσοστό 
 

Συχνότητα Ποσοστό 

Αγροτικά/Γεωργικά 
Επαγγέλματα 

7 1,0 Κοινωνικές 
Επιστήμες 

9 1,3 

Αθλητικά Επαγγέλματα 13 1,9 Μετεωρολόγος 1 0,1 

Αρχιτέκτων 
7 1,0 Μηχανικά - Τεχνικά 

Επαγγέλματα 

61 9,1 

Αστυνομικά/Στρατιωτικά 
Επαγγέλματα 

14 2,1 Νομικά 
Επαγγέλματα 

104 15,5 

Γεωπόνος 9 1,3 Οικοδόμος 3 0,4 

Δασολόγος 3 0,4 Οικονομολόγος 51 7,6 

Δημοσιογράφος 47 7,0 Πανεπιστημιακός 40 6,0 

Διευθυντικό στέλεχος 
16 2,4 Τελωνειακός 

Υπάλληλος 
2 0,3 

Διπλωμάτης 
5 0,7 Τραπεζικός 

Υπάλληλος 
8 1,2 

Εκδότης 2 0,3 Υπάλληλος ΔΕΚΟ 12 1,8 

Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμι
ας Εκπαίδευσης 

45 6,7 
Υπάλληλος 
Δημοσίου Τομέα 

19 2,8 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 
21 3,1 Υπάλληλος 

Ιδιωτικού Τομέα 
14 2,1 

Επιχειρηματίας 9 1,3 Φαρμακοποιός 9 1,3 

Ιατρικά Επαγγέλματα 
78 11,6 Δεν 

Αναφέρεται/Δεν 
Διευκρινίζεται 

37 5,5 

Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα 26 3,9 Συνολικά 672 100,0 
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Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3-4) στην πρώτη θέση με διαφορά βρίσκονται 

τα νομικά επαγγέλματα με 104 βουλευτές, στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα ιατρικά επαγγέλματα 

με 78 βουλευτές. Επίσης σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων που πρέπει να αναφερθούν είναι 

οι μηχανικοί - τεχνικοί (61 βουλευτές), οι οικονομολόγοι (51 βουλευτές), οι δημοσιογράφοι (47 

βουλευτές), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (45 βουλευτές) και οι 

πανεπιστημιακοί (40 βουλευτές). 

3.2.2 Ανάλυση ανά εκλογική περιφέρεια 

Είναι επίσης σημαντικό να αποτυπωθούν τα στοιχεία των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια. 

Κατά το διάστημα 2009 με 2015 οι εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας παρέμειναν ίδιες αλλά 

υπήρξε αλλαγή στον αριθμό των εδρών πολλών περιφερειών, καθώς έγινε χρήση της απογραφής 

του 2011 για τον υπολογισμό των εδρών βάσει του πληθυσμού.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-5) παρουσιάζονται όλες οι εκλογικές περιφέρεις και ο αριθμός 

εδρών για τις εκλογές του 2009, του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 και για τις εκλογές του 

Ιανουαρίου του 2015. 

  Πίνακας 3-5. Αριθμός Εδρών ανά Εκλογική Περιφέρεια 

 Εκλογές 
2009/2012 

Εκλογές 
2015 

 Εκλογές 
2009/2012 

Εκλογές 
2015 

Επικρατείας 12 12 Κιλκίς 3 3 

Α΄ Αθηνών 17 14 Κοζάνης 5 5 

Β΄ Αθηνών 42 44 Κορινθίας 4 4 

Αιτωλίας και Ακαρνανίας 8 7 Κυκλάδων 3 4 

Αργολίδος 3 3 Λακωνίας 3 3 

Αρκαδίας 3 3 Λαρίσης 8 8 

Άρτης 3 3 Λασιθίου 2 2 

Αττικής 12 15 Λέσβου 3 3 

Αχαϊας 9 8 Λευκάδος 1 1 

Βοιωτίας 4 3 Μαγνησίας 5 6 

Γρεβενών 1 1 Μεσσηνίας 5 5 

Δράμας 3 3 Ξάνθης 3 3 

Δωδεκανήσου 5 5 Α΄ Πειραιώς 6 6 

Έβρου 4 4 Β΄ Πειραιώς 8 8 

Εύβοιας 6 6 Πέλλης 4 4 

Ευρυτανίας 1 1 Πιερίας 4 4 

Ζακύνθου 1 1 Πρεβέζης 2 2 
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 Εκλογές 
2009/2012 

Εκλογές 
2015 

 Εκλογές 
2009/2012 

Εκλογές 
2015 

Ηλείας 6 5 Ρεθύμνης 2 2 

Ημαθίας 4 4 Ροδόπης 3 3 

Ηρακλείου 8 8 Σάμου 1 1 

Θεσπρωτίας 1 2 Σερρών 7 6 

Α΄ Θεσσαλονίκης 16 16 Τρικάλων 5 4 

Β΄ Θεσσαλονίκης 7 9 Φθιώτιδας 5 5 

Ιωαννίνων 5 5 Φλωρίνης 2 2 

Καβάλας 4 4 Φωκίδος 1 1 

Καρδίτσης 5 4 Χαλκιδικής 3 3 

Καστοριάς 2 2 Χανίων 4 4 

Κέρκυρας 3 3 Χίου 2 2 

Κεφαλληνίας 1 1 Σύνολο 300 300 
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Τα δημογραφικά στοιχεία ποικίλλουν ανά περιοχή. Για να το εξετάσουμε αναλυτικά ακολουθεί η 

περιγραφή κάθε εκλογικής περιφέρειας. 

Για εξοικονόμηση χώρου έχουν επιλεγεί να παρουσιαστούν μόνο το φύλο των βουλευτών και η 

ημερομηνία γέννησης του νεότερου και γηραιότερου βουλευτή. 

Επικρατείας 

Η εκλογική περιφέρεια Επικρατείας έχει εκπροσωπηθεί από 39 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 26 ήταν άντρες και οι 13 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Επικρατείας της περιόδου 

γεννήθηκε το 1980 και ο μεγαλύτερος το 1922.  

Α΄ Αθηνών 

Η εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών έχει εκπροσωπηθεί από 34 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 23 ήταν άντρες και οι 11 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Α΄ Αθηνών της περιόδου 

γεννήθηκε το 1980 και ο μεγαλύτερος το 1945.  

Β΄ Αθηνών 

Η εκλογική περιφέρεια της Β΄ Αθηνών έχει εκπροσωπηθεί από 92 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 65 ήταν άντρες και οι 27 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Β΄ Αθηνών της περιόδου 

γεννήθηκε το 1983 και ο μεγαλύτερος το 1936.  

Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

Η εκλογική περιφέρεια Αιτωλίας και Ακαρνανίας έχει εκπροσωπηθεί από 13 διαφορετικά 

πρόσωπα, εκ των οποίων οι 10 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Αιτωλίας 

και Ακαρνανίας της περιόδου γεννήθηκε το 1980 και ο μεγαλύτερος το 1951.  

Αργολίδος 

Η εκλογική περιφέρεια Αργολίδος έχει εκπροσωπηθεί από 5 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 4 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Αργολίδος της περιόδου γεννήθηκε 

το 1979 και ο μεγαλύτερος το 1942.  

Αρκαδίας 

Η εκλογική περιφέρεια Αρκαδίας έχει εκπροσωπηθεί από 5 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 5 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Αρκαδίας της περιόδου γεννήθηκε το 1975 και ο 

μεγαλύτερος το 1952.  
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Άρτης 

Η εκλογική περιφέρεια Άρτης έχει εκπροσωπηθεί από 7 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 

6 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Άρτης της περιόδου γεννήθηκε το 1981 

και ο μεγαλύτερος το 1954.  

Αττικής 

Η εκλογική περιφέρεια Αττικής έχει εκπροσωπηθεί από 24 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 20 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Αττικής της περιόδου γεννήθηκε το 

1980 και ο μεγαλύτερος το 1937.  

Αχαΐας 

Η εκλογική περιφέρεια Αχαΐας έχει εκπροσωπηθεί από 19 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 16 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Αχαΐας της περιόδου γεννήθηκε το 

1971 και ο μεγαλύτερος το 1945.  

Βοιωτίας 

Η εκλογική περιφέρεια Βοιωτίας έχει εκπροσωπηθεί από 9 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 7 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Βοιωτίας της περιόδου γεννήθηκε το 

1975 και ο μεγαλύτερος το 1953.  

Γρεβενών 

Η εκλογική περιφέρεια Γρεβενών έχει εκπροσωπηθεί από 2 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 2 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Γρεβενών της περιόδου γεννήθηκε το 1953 και ο 

μεγαλύτερος το 1952.  

Δράμας 

Η εκλογική περιφέρεια Δράμας έχει εκπροσωπηθεί από 7 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 6 ήταν άντρες και η μία ήταν γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Δράμας της περιόδου 

γεννήθηκε το 1968 και ο μεγαλύτερος το 1955.  

Δωδεκανήσου 

Η εκλογική περιφέρεια Δωδεκανήσου έχει εκπροσωπηθεί από 12 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 11 ήταν άντρες και η μία ήταν γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Δωδεκανήσου της 

περιόδου γεννήθηκε το 1977 και ο μεγαλύτερος το 1942.  
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Έβρου 

Η εκλογική περιφέρεια Έβρου έχει εκπροσωπηθεί από 11 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 8 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Έβρου της περιόδου γεννήθηκε το 

1984 και ο μεγαλύτερος το 1946.  

Εύβοιας 

Η εκλογική περιφέρεια Εύβοιας έχει εκπροσωπηθεί από 11 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 9 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Εύβοιας της περιόδου γεννήθηκε το 

1973 και ο μεγαλύτερος το 1949.  

Ευρυτανίας 

Η εκλογική περιφέρεια Ευρυτανίας έχει εκπροσωπηθεί από 3 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων και οι 3 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Ευρυτανίας της περιόδου γεννήθηκε το 

1960 και ο μεγαλύτερος το 1946.  

Ζακύνθου 

Η εκλογική περιφέρεια της Ζακύνθου έχει εκπροσωπηθεί από 4 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 3 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Ζακύνθου της περιόδου 

γεννήθηκε το 1963 και ο μεγαλύτερος το 1950.  

Ηλείας 

Η εκλογική περιφέρεια Ηλείας έχει εκπροσωπηθεί από 13 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 11 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Ηλείας της περιόδου γεννήθηκε το 

1975 και ο μεγαλύτερος το 1950.  

Ημαθίας 

Η εκλογική περιφέρεια Ημαθίας έχει εκπροσωπηθεί από 13 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 9 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Ημαθίας της περιόδου γεννήθηκε το 

1978 και ο μεγαλύτερος το 1955.  

Ηρακλείου 

Η εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου έχει εκπροσωπηθεί από 18 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 16 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Ηρακλείου της περιόδου 

γεννήθηκε το 1976 και ο μεγαλύτερος το 1946.  
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Θεσπρωτίας 

Η εκλογική περιφέρεια Θεσπρωτίας έχει εκπροσωπηθεί από 4 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων και οι 4 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Θεσπρωτίας της περιόδου γεννήθηκε το 

1985 και ο μεγαλύτερος το 1963.  

Α΄ Θεσσαλονίκης 

Η εκλογική περιφέρεια της Α΄ Θεσσαλονίκης έχει εκπροσωπηθεί από 31 διαφορετικά πρόσωπα, 

εκ των οποίων οι 21 ήταν άντρες και οι 10 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 

της περιόδου γεννήθηκε το 1978 και ο μεγαλύτερος το 1940.  

Β΄ Θεσσαλονίκης 

Η εκλογική περιφέρεια της Β΄ Θεσσαλονίκης έχει εκπροσωπηθεί από 15 διαφορετικά πρόσωπα, 

εκ των οποίων οι 11 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης 

της περιόδου γεννήθηκε το 1988 και ο μεγαλύτερος το 1949.  

Ιωαννίνων 

Η εκλογική περιφέρεια Ιωαννίνων έχει εκπροσωπηθεί από 12 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 10 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Ιωαννίνων της περιόδου 

γεννήθηκε το 1967 και ο μεγαλύτερος το 1952.  

Καβάλας 

Η εκλογική περιφέρεια Καβάλας έχει εκπροσωπηθεί από 10 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 9 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Καβάλας της περιόδου γεννήθηκε 

το 1967 και ο μεγαλύτερος το 1951.  

Καρδίτσης 

Η εκλογική περιφέρεια Καρδίτσης έχει εκπροσωπηθεί από 13 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 10 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Καρδίτσης της περιόδου 

γεννήθηκε το 1980 και ο μεγαλύτερος το 1944.  

Καστοριάς 

Η εκλογική περιφέρεια Καστοριάς έχει εκπροσωπηθεί από 5 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 4 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Καστοριάς της περιόδου 

γεννήθηκε το 1980 και ο μεγαλύτερος το 1950.  

 



23 

Κέρκυρας 

Η εκλογική περιφέρεια Κέρκυρας έχει εκπροσωπηθεί από 6 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 4 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Κέρκυρας της περιόδου γεννήθηκε 

το 1971 και ο μεγαλύτερος το 1949.  

Κεφαλληνίας 

Η εκλογική περιφέρεια Κεφαλληνίας έχει εκπροσωπηθεί από δύο διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων ο ένας ήταν άντρας και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Κεφαλληνίας της 

περιόδου γεννήθηκε το 1957 και ο μεγαλύτερος το 1955.  

Κιλκίς 

Η εκλογική περιφέρεια Κιλκίς έχει εκπροσωπηθεί από 7 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 

6 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Κιλκίς της περιόδου γεννήθηκε το 

1985 και ο μεγαλύτερος το 1952.  

Κοζάνης 

Η εκλογική περιφέρεια Κοζάνης έχει εκπροσωπηθεί από 11 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 8 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Κοζάνης της περιόδου γεννήθηκε το 

1981 και ο μεγαλύτερος το 1949.  

Κορινθίας 

Η εκλογική περιφέρεια Κορινθίας έχει εκπροσωπηθεί από 10 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 8 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Κορινθίας της περιόδου 

γεννήθηκε το 1983 και ο μεγαλύτερος το 1949.  

Κυκλάδων 

Η εκλογική περιφέρεια Κυκλάδων έχει εκπροσωπηθεί από 7 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων και οι 7 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Κυκλάδων της περιόδου γεννήθηκε το 

1977 και ο μεγαλύτερος το 1947.  

Λακωνίας 

Η εκλογική περιφέρεια Λακωνίας έχει εκπροσωπηθεί από 5 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 4 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Λακωνίας της περιόδου γεννήθηκε 

το 1972 και ο μεγαλύτερος το 1951.  
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Λαρίσης 

Η εκλογική περιφέρεια Λαρίσης έχει εκπροσωπηθεί από 18 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 14 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Λαρίσης της περιόδου γεννήθηκε 

το 1979 και ο μεγαλύτερος το 1947.  

Λασιθίου 

Η εκλογική περιφέρεια Λασιθίου έχει εκπροσωπηθεί από 3 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 3 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Λασιθίου της περιόδου γεννήθηκε το 1968 και ο 

μεγαλύτερος το 1953.  

Λέσβου 

Η εκλογική περιφέρεια Λέσβου έχει εκπροσωπηθεί από 8 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 8 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Λέσβου της περιόδου γεννήθηκε το 1970 και ο 

μεγαλύτερος το 1941.  

Λευκάδος 

Η εκλογική περιφέρεια Λευκάδος έχει εκπροσωπηθεί από 3 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 3 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Λευκάδος της περιόδου γεννήθηκε το 1957 και ο 

μεγαλύτερος το 1954.  

Μαγνησίας 

Η εκλογική περιφέρεια Μαγνησίας έχει εκπροσωπηθεί από 15 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 10 ήταν άντρες και οι 5 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Μαγνησίας της περιόδου 

γεννήθηκε το 1985 και ο μεγαλύτερος το 1949.  

Μεσσηνίας 

Η εκλογική περιφέρεια Μεσσηνίας έχει εκπροσωπηθεί από 11 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 8 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Μεσσηνίας της περιόδου 

γεννήθηκε το 1982 και ο μεγαλύτερος το 1951.  

Ξάνθης 

Η εκλογική περιφέρεια της Ξάνθης έχει εκπροσωπηθεί από 6 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων και οι 6 ήταν άντρες και καμία γυναίκα, ενώ ο νεότερος βουλευτής Ξάνθης περιόδου 

γεννήθηκε το 1985 και ο μεγαλύτερος το 1960.  
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Α΄ Πειραιώς 

Η εκλογική περιφέρεια της Α΄ Πειραιώς έχει εκπροσωπηθεί από 14 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 10 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Α΄ Πειραιώς της περιόδου 

γεννήθηκε το 1982 και ο μεγαλύτερος το 1944.  

Β΄ Πειραιώς 

Η εκλογική περιφέρεια της Β΄ Πειραιώς έχει εκπροσωπηθεί από 17 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 11 ήταν άντρες και οι 6 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Β΄ Πειραιώς της περιόδου 

γεννήθηκε το 1978 και ο μεγαλύτερος το 1944.  

Πέλλης  

Η εκλογική περιφέρεια Πέλλης έχει εκπροσωπηθεί από 9 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 8 ήταν άντρες και η μία γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Πέλλης της περιόδου γεννήθηκε το 

1970 και ο μεγαλύτερος το 1951.  

Πιερίας 

Η εκλογική περιφέρεια Πιερίας έχει εκπροσωπηθεί από 11 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 8 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Πιερίας της περιόδου γεννήθηκε το 

1982 και ο μεγαλύτερος το 1954.  

Πρεβέζης 

Η εκλογική περιφέρεια Πρεβέζης έχει εκπροσωπηθεί από 5 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 5 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Πρεβέζης της περιόδου γεννήθηκε το 1981 και ο 

μεγαλύτερος το 1951.  

Ρεθύμνης 

Η εκλογική περιφέρεια Ρεθύμνης έχει εκπροσωπηθεί από 4 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 3 ήταν άντρες και η μία ήταν γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Ρεθύμνηε της περιόδου 

γεννήθηκε το 1982 και ο μεγαλύτερος το 1963.  

Ροδόπης 

Η εκλογική περιφέρεια Ροδόπης έχει εκπροσωπηθεί από 5 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 5 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Ροδόπης της περιόδου γεννήθηκε το 1966 και ο 

μεγαλύτερος το 1955.  
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Σάμου 

Η εκλογική περιφέρεια Σάμου έχει εκπροσωπηθεί από 4 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 

2 ήταν άντρες και η μία ήταν γυναίκα και ο νεότερος βουλευτής Σάμου της περιόδου γεννήθηκε 

το 1966 και ο μεγαλύτερος το 1950.  

Σερρών 

Η εκλογική περιφέρεια Σερρών έχει εκπροσωπηθεί από 15 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 12 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Σερρών της περιόδου γεννήθηκε το 

1984 και ο μεγαλύτερος το 1957.  

Τρικάλων 

Η εκλογική περιφέρεια Τρικάλων έχει εκπροσωπηθεί από 15 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 13 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Τρικάλων της περιόδου 

γεννήθηκε το 1982 και ο μεγαλύτερος το 1942.  

Φθιώτιδας 

Η εκλογική περιφέρεια Φθιώτιδας έχει εκπροσωπηθεί από 15 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 11 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Φθιώτιδας της περιόδου 

γεννήθηκε το 1973 και ο μεγαλύτερος το 1946.  

Φλωρίνης 

Η εκλογική περιφέρεια Φλωρίνης έχει εκπροσωπηθεί από 6 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

και οι 6 ήταν άντρες, ενώ ο νεότερος βουλευτής Φλωρίνης της περιόδου γεννήθηκε το 1959 και ο 

μεγαλύτερος το 1942.  

Φωκίδος 

Η εκλογική περιφέρεια Φωκίδος έχει εκπροσωπηθεί από 3 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

ο ένας ήταν άντρας και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Φωκίδος της περιόδου γεννήθηκε 

το 1971 και ο μεγαλύτερος το 1944.  

Χαλκιδικής 

Η εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής έχει εκπροσωπηθεί από 6 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των 

οποίων οι 4 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Χαλκιδικής της περιόδου 

γεννήθηκε το 1967 και ο μεγαλύτερος το 1940.  
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Χανίων 

Η εκλογική περιφέρεια Χανιών έχει εκπροσωπηθεί από 12 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων 

οι 10 ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Χανίων της περιόδου γεννήθηκε το 

1966 και ο μεγαλύτερος το 1943.  

Χίου 

Η εκλογική περιφέρεια Χίου έχει εκπροσωπηθεί από 7 διαφορετικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 5 

ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες και ο νεότερος βουλευτής Χίου της περιόδου γεννήθηκε το 1979 

και ο μεγαλύτερος το 1960. 

Όσον αφορά το φύλο, είναι προφανές πως σχεδόν σε κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως και στο 

σύνολο των βουλευτών, οι άντρες είναι κατά πολύ περισσότεροι. Μάλιστα πολλές εκλογικές 

περιφέρειες για το διάστημα 2009 με 2015 έχουν εκπροσωπηθεί αποκλειστικά από άντρες 

βουλευτές. 

Η εκλογική περιφέρεια Φωκίδος και η εκλογική περιφέρεια Κεφαλληνίας αποτελούν τις 

μοναδικές εξαιρέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια Κεφαλληνίας έχει εκπροσωπηθεί από δύο 

πρόσωπα, έναν άντρα και μία γυναίκα, έχοντας έτσι 50% εκπροσώπηση από κάθε φύλο και η 

περιφέρεια Φωκίδος έχει εκπροσωπηθεί από τρία πρόσωπα, έναν άντρα και δύο γυναίκες και 

αποτελεί, έτσι, τη μοναδική εκλογική περιφέρεια που έχει εκπροσωπηθεί από περισσότερες 

γυναίκες κατά το διάστημα 2009 με 2015. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-6) αποτυπώνονται αναλυτικά τα ποσοστά ανδρών και 

γυναικών βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια. 

  Πίνακας 3-6. Φύλο Βουλευτών ανά Εκλογική Περιφέρεια 

 Ποσοστό 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Γυναικών 

 Ποσοστό 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Γυναικών 

Επικρατείας 66,7 33,3 Κιλκίς 85,7 14,3 

Α΄ Αθηνών 17 14 Κοζάνης 72,7 27,3 

Β΄ Αθηνών 70,7 29,3 Κορινθίας 80 20 

Αιτωλίας και Ακαρνανίας 76,9 23,1 Κυκλάδων 100 0 

Αργολίδος 80 20 Λακωνίας 80 20 

Αρκαδίας 100 0 Λαρίσης 77,8 22,2 

Άρτης 85,7 14,3 Λασιθίου 100 0 

Αττικής 83,3 16,7 Λέσβου 100 0 

Αχαϊας 84,2 15,8 Λευκάδος 100 0 

Βοιωτίας 77,8 22,2 Μαγνησίας 66,7 33,3 
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 Ποσοστό 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Γυναικών 

 Ποσοστό 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Γυναικών 

Γρεβενών 100 0 Μεσσηνίας 72,7 27,3 

Δράμας 85,7 14,3 Ξάνθης 100 0 

Δωδεκανήσου 91,7 8,3 Α΄ Πειραιώς 71,4 28,6 

Έβρου 72,7 27,3 Β΄ Πειραιώς 64,7 35,3 

Εύβοιας 81,8 18,2 Πέλλης 88,9 11,1 

Ευρυτανίας 100 0 Πιερίας 72,7 27,3 

Ζακύνθου 75 25 Πρεβέζης 100 0 

Ηλείας 84,6 15,4 Ρεθύμνης 75 25 

Ημαθίας 69,2 30,8 Ροδόπης 100 0 

Ηρακλείου 88,9 11,1 Σάμου 75 25 

Θεσπρωτίας 100 0 Σερρών 80 20 

Α΄ Θεσσαλονίκης 67,7 32,3 Τρικάλων 86,7 13,3 

Β΄ Θεσσαλονίκης 73,3 26,7 Φθιώτιδας 73,3 26,7 

Ιωαννίνων 83,3 16,7 Φλωρίνης 100 0 

Καβάλας 90 10 Φωκίδος 33,3 66,7 

Καρδίτσης 76,9 23,1 Χαλκιδικής 66,7 33,3 

Καστοριάς 80 20 Χανίων 83,3 16,7 

Κέρκυρας 66,7 33,3 Χίου 71,4 28,6 

Κεφαλληνίας 50 50 Σύνολο 80 19 
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3.3 Αποτύπωση Βουλευτικών Περιόδων 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα κυριότερα δημογραφικά στοιχεία των μελών του 

Κοινοβουλίου κατά το διάστημα 2009 με 2015 ανά βουλευτική περίοδο, δηλαδή οι βουλευτές της 

ΙΓ΄, της ΙΔ΄, της ΙΕ΄ και της ΙΣΤ βουλευτικής περιόδου για την κάθε περίοδο ξεχωριστά. 

3.3.1 ΙΓ’ Βουλευτική περίοδος (2009-2012) 

Η ΙΓ΄ βουλευτική περίοδος διήρκησε από τις 04 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 11 Απριλίου 2012 και 

συνολικά την αποτέλεσαν 320 πρόσωπα, καθώς έγιναν 20 αντικαταστάσεις βουλευτών. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-7) από τους 320 βουλευτές, 259 είναι 

άντρες και 61 γυναίκες. 

  Πίνακας 3-7. Φύλο Βουλευτών ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Θήλυ 61 19,1 

Άρρεν 259 80,9 

Σύνολο 320 100,0 

 

Όσον αφορά την ηλικία των μελών του κοινοβουλίου, έγινε καταγραφή του έτους γέννησης των 

βουλευτών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των βουλευτών είναι σχεδόν 52 έτη με τον νεότερο 

βουλευτή να είναι 29 ετών και τον μεγαλύτερο να είναι 74 ετών.  

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3-3) αποτυπώνεται το ποσοστό των βουλευτών ανά ηλικιακή 

ομάδα. Όπως φαίνεται οι βουλευτές που ήταν το 2009 από 51 έως 60 ετών αποτέλεσαν το 44,8% 

των βουλευτών, όσοι ήταν από 41 έως 50 αποτέλεσαν το 29,8%, όσοι ήταν από 61 έως 70 ετών 
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αποτέλεσαν το 14,5%, ενώ όσοι ήταν κάτω των 40 ετών και άνω των 70 αποτέλεσαν το 9,5% και 

το 1,4% αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 3-3. Ηλικιακές Ομάδες Βουλευτών ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Ένα άλλο στοιχείο που κρίθηκε σημαντικό να καταγραφεί είναι αν οι βουλευτές ήταν 

πρωτοεκλεγέντες ή όχι. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-8) από τους 320 

βουλευτές οι 91, δηλαδή το 28,4%, εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στο βουλευτικό αξίωμα, ενώ από 

τους υπόλοιπους 229, οι 70 είχαν εκλεγεί άλλη μία φορά, οι 52 είχαν εκλεγεί άλλες δύο, ενώ οι 
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υπόλοιποι 107 είχαν εκλεγεί άλλες πέντε ή παραπάνω φορές, με έναν βουλευτή μάλιστα να έχει 

εκλεγεί άλλες 12 φορές. 

 

  Πίνακας 3-8. Συχνότητα Εκλογής Βουλευτών ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

0 91 28,4 

1 70 21,9 

2 52 16,3 

3 41 12,8 

4 12 3,8 

5 15 4,7 

6 8 2,5 

7 5 1,6 

8 14 4,4 

9 2 ,6 

10 7 2,2 

11 2 ,6 

12 1 ,3 

 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των προσώπων της ΙΓ΄ βουλευτικής περιόδου, οι βουλευτές 

διακρίνονται σε πρόσωπα που είχαν κάποια μεταλυκειακή, αλλά μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

(αποφοίτησαν, δηλαδή, από ΙΕΚ, τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές), σε πρόσωπα που αποφοίτησαν 

από πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και στρατιωτικές, πρόσωπα που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος και πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού. Βουλευτές που δεν 

ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ή δεν αναφέρουν το μορφωτικό τους επίπεδο σε 

κάποια από τις πηγές των δεδομένων συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Δεν αναφέρεται/Δεν 

διευκρινίζεται». 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-9) οι περισσότεροι βουλευτές είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ οι απόφοιτοι ΙΕΚ, τεχνικών ή καλλιτεχνικών μη 

πανεπιστημιακών σχολών αποτελούν τη μειοψηφία. Πιο συγκεκριμένα, 29 βουλευτές δεν 

αναφέρουν το συγκεκριμένο στοιχείο, 12 βουλευτές είναι απόφοιτοι τεχνικών ή καλλιτεχνικών 
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σχολών, 157 βουλευτές είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) ή στρατιωτικών σχολών, 

85 βουλευτές είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 37 είναι κάτοχοι και διδακτορικού διπλώματος. 

  Πίνακας 3-9. Μορφωτικό Επίπεδο Βουλευτών ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν αναφέρεται/Δεν διευκρινίζεται 29 9,1 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (Τεχνικές, Καλλιτεχνικές 
Σχολές) 

12 3,8 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Στρατιωτικές 
Σχολές) 

157 49,1 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 85 26,6 

Διδακτορικό 37 11,6 

 

Το μορφωτικό επίπεδο, λοιπόν, των βουλευτών της ΙΓ΄ βουλευτικής περιόδου είναι παρόμοιο με 

το μορφωτικό επίπεδο των βουλευτών της συνολικής περιόδου 2009 με 2015.  

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που έγινε προσπάθεια να καταγραφεί είναι το επάγγελμα των 

βουλευτών πριν την εκλογή τους. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-10) στην 

πρώτη θέση με διαφορά βρίσκονται τα νομικά επαγγέλματα με 63 βουλευτές, στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται τα ιατρικά επαγγέλματα με 39 βουλευτές. 

Επίσης σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων που πρέπει να αναφερθούν είναι οι μηχανικοί - 

τεχνικοί (33 βουλευτές), οι οικονομολόγοι (32 βουλευτές), οι δημοσιογράφοι (20 βουλευτές), οι 
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εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (18 βουλευτές) και οι 

πανεπιστημιακοί (17 βουλευτές). 

 

  Πίνακας 3-10. Επάγγελμα Βουλευτών ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 
 

Συχνότητα Ποσοστό 

Αγροτικά/Γεωργικά 
Επαγγέλματα 

3 0,9 Κοινωνικές 
Επιστήμες 

3 0,9 

Αθλητικά Επαγγέλματα 7 2,2 Μετεωρολόγος 1 0,3 

Αρχιτέκτων 2 0,6 Μηχανικά - Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

33 10,3 

Αστυνομικά/Στρατιωτικά 
Επαγγέλματα 2 0,6 

Νομικά 
Επαγγέλματα 63 19,7 

Γεωπόνος 5 1,6 Οικοδόμος 2 0,6 

Δημοσιογράφος 20 6,3 Οικονομολόγος 32 10,0 

Διευθυντικό στέλεχος 9 2,8 Πανεπιστημιακός 17 5,3 

Διπλωμάτης 4 1,3 
Τελωνειακός 
Υπάλληλος 2 0,6 

Εκδότης 2 0,6 
Τραπεζικός 
Υπάλληλος 4 1,3 

Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμι
ας Εκπαίδευσης 

18 5,6 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ 8 2,5 

Υπάλληλος 
Δημοσίου Τομέα 

9 2,8 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 6 1,9 Υπάλληλος 
Ιδιωτικού Τομέα 

3 0,9 

Επιχειρηματίας 3 0,9 Φαρμακοποιός 3 0,9 

Ιατρικά Επαγγέλματα 39 12,2 
Δεν 
Αναφέρεται/Δεν 
Διευκρινίζεται 

10 3,1 

Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα 10 3,1 Συνολικά 320 100,0 
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3.3.2 ΙΔ’ Βουλευτική Περίοδος (2012-2012) 

Η βουλή της ΙΔ΄ βουλευτικής περιόδου λειτούργησε μόνο από τις 06 Μαΐου 2012 μέχρι τις 19 

Μαΐου 2012 και συνολικά την αποτέλεσαν 300 πρόσωπα, καθώς λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας και 

αδυναμίας συστάσεως κυβέρνησης συνεργασίας προκηρύχθηκαν εκ νέου εκλογές. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-11) από τους 300 βουλευτές, 244 είναι 

άντρες και 56 γυναίκες. 

  Πίνακας 3-11. Φύλο Βουλευτών ΙΔ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Θήλυ 56 18,7 

Άρρεν 244 81,3 

Σύνολο 300 100,0 

Όσον αφορά την ηλικία των μελών του κοινοβουλίου, έγινε καταγραφή του έτους γέννησης των 

βουλευτών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των βουλευτών είναι σχεδόν 52 έτη με τον νεότερο 

βουλευτή να είναι 27 ετών και τον μεγαλύτερο να είναι 90 ετών.  

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3-4) αποτυπώνεται το ποσοστό των βουλευτών ανά ηλικιακή 

ομάδα. Όπως φαίνεται οι βουλευτές που ήταν το 2012 από 51 έως 60 ετών αποτέλεσαν το 42,5% 

των βουλευτών, όσοι ήταν από 41 έως 50 αποτέλεσαν το 24,4%, όσοι ήταν από 61 έως 70 ετών 
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αποτέλεσαν το 17,5%, ενώ όσοι ήταν κάτω των 40 ετών και άνω των 70 αποτέλεσαν το 14,8% 

και το 0,8% αντίστοιχα. 

Γράφημα 3-4. Ηλικιακές Ομάδες Βουλευτών ΙΔ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Ένα άλλο στοιχείο που κρίθηκε και πάλι σημαντικό να καταγραφεί είναι αν οι βουλευτές ήταν 

πρωτοεκλεγέντες ή όχι. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-12) από τους 300 

βουλευτές οι 148, δηλαδή το 49,3%, εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο βουλευτικό αξίωμα, ενώ από 

τους υπόλοιπους 152, οι 29 είχαν εκλεγεί άλλη μία φορά, οι 37 είχαν εκλεγεί άλλες δύο, οι 27 

είχαν εκλεγεί άλλες τρεις φορές, οι 29 είχαν εκλεγεί τέσσερις φορές, ενώ οι υπόλοιποι 30 είχαν 
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εκλεγεί άλλες πέντε ή παραπάνω φορές, με έναν βουλευτή μάλιστα να έχει εκλεγεί άλλες 13 

φορές. 

 

 

  Πίνακας 3-12. Συχνότητα Εκλογής Βουλευτών ΙΔ’ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

0 148 49,3 

1 29 9,7 

2 37 12,3 

3 27 9,0 

4 29 9,7 

5 8 2,7 

6 7 2,3 

7 5 1,7 

8 1 0,3 

9 6 2,0 

11 2 0,7 

13 1 0,3 

 

Όσον αφορά το μορφωτικού επιπέδου των προσώπων της ΙΔ΄ βουλευτικής περιόδου, οι βουλευτές 

διακρίνονται σε πρόσωπα που είχαν κάποια μεταλυκειακή, αλλά μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

(αποφοίτησαν, δηλαδή, από ΙΕΚ, τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές), σε πρόσωπα που αποφοίτησαν 

από πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και στρατιωτικές, πρόσωπα που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος και πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού. Βουλευτές που δεν 

ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ή δεν αναφέρουν το μορφωτικό τους επίπεδο σε 

κάποια από τις πηγές των δεδομένων συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Δεν αναφέρεται/Δεν 

διευκρινίζεται». 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-13) οι περισσότεροι βουλευτές είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ οι λιγότεροι έχουν φοιτήσει μόνο σε ΙΕΚ, τεχνικές 

ή καλλιτεχνικές μη πανεπιστημιακές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, 49 βουλευτές δεν αναφέρουν το 
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συγκεκριμένο στοιχείο, 12 βουλευτές είναι απόφοιτοι τεχνικών ή καλλιτεχνικών σχολών, 125 

βουλευτές είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) ή στρατιωτικών σχολών, 68 βουλευτές 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 46 είναι κάτοχοι και διδακτορικού διπλώματος. 

  Πίνακας 3-13. Μορφωτικό Επίπεδο Βουλευτών ΙΔ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν αναφέρεται/Δεν διευκρινίζεται 49 16,3 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (Τεχνικές, Καλλιτεχνικές 
Σχολές) 

12 4,0 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Στρατιωτικές 
Σχολές) 

125 41,7 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 68 22,7 

Διδακτορικό 46 15,3 

   

Το μορφωτικό επίπεδο, λοιπόν, των βουλευτών της ΙΔ΄ βουλευτικής περιόδου είναι παρόμοιο με 

το μορφωτικό επίπεδο των βουλευτών της συνολικής περιόδου 2009 με 2015 με μεγαλύτερο όμως 

το ποσοστό των βουλευτών που δεν διευκρινίζουν επαρκώς τις σπουδές τους. Κάτι τέτοιο 

δικαιολογείται και από την περιορισμένη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, καθώς βουλευτές 

που δεν επανεκλέγησαν δεν είχαν χρόνο ή και χρέος να αναφέρουν τα στοιχεία τους στη Βουλή 

των Ελλήνων. 

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που έγινε προσπάθεια να καταγραφεί είναι το επάγγελμα των 

βουλευτών πριν την εκλογή τους. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-14) στην 

πρώτη θέση με διαφορά βρίσκονται τα νομικά επαγγέλματα με 50 βουλευτές, στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται τα ιατρικά επαγγέλματα με 36 βουλευτές. Επίσης σημαντικές κατηγορίες 

επαγγελμάτων που πρέπει να αναφερθούν είναι οι μηχανικοί - τεχνικοί (24 βουλευτές), οι 
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οικονομολόγοι (20 βουλευτές), οι δημοσιογράφοι (19 βουλευτές), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (17 βουλευτές) και οι πανεπιστημιακοί (22 βουλευτές). 

  Πίνακας 3-14. Επάγγελμα Βουλευτών ΙΔ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 
 

Συχνότητα Ποσοστό 

Αγροτικά/Γεωργικά 
Επαγγέλματα 

4 1,3 Καλλιτεχνικά 
Επαγγέλματα 

10 3,3 

Αθλητικά Επαγγέλματα 7 2,3 
Κοινωνικές 
Επιστήμες 6 2,0 

Αρχιτέκτων 3 1,0 
Μηχανικά - 
Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

24 8,0 

Αστυνομικά/Στρατιωτικά 
Επαγγέλματα 

9 3,0 Νομικά 
Επαγγέλματα 

50 16,7 

Γεωπόνος 6 2,0 Οικοδόμος 2 0,7 

Δασολόγος 3 1,0 Οικονομολόγος 20 6,7 

Δημοσιογράφος 19 6,3 Πανεπιστημιακός 22 7,3 

Διευθυντικό στέλεχος 7 2,3 
Τελωνειακός 
Υπάλληλος 

1 0,3 

Διπλωμάτης 1 0,3 
Τραπεζικός 
Υπάλληλος 

1 0,3 

Εκδότης 2 0,7 
Υπάλληλος 
ΔΕΚΟ 4 1,3 

Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμι
ας Εκπαίδευσης 

17 5,7 

Υπάλληλος 
Δημοσίου Τομέα 5 1,7 

Υπάλληλος 
Ιδιωτικού Τομέα 

6 2,0 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 6 2,0 Φαρμακοποιός 5 1,7 

Επιχειρηματίας 3 1,0 
Δεν 
Αναφέρεται/Δεν 
Διευκρινίζεται 

21 7,0 

Ιατρικά Επαγγέλματα 36 12,0 Συνολικά 300 100,0 
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3.3.3 ΙΕ’ Βουλευτική Περίοδος (2012-2015) 

Η βουλή της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου λειτούργησε από τις 17 Ιουνίου 2012 μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2014 και συνολικά την αποτέλεσαν 315 πρόσωπα, καθώς έγιναν 15 αντικαταστάσεις 

βουλευτών. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-15) από τους 315 βουλευτές, 245 είναι 

άντρες και 70 γυναίκες. 

  Πίνακας 3-15. Φύλο Βουλευτών ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Θήλυ 70 22,2 

Άρρεν 245 77,8 

Σύνολο 315 100,0 

 

Όσον αφορά την ηλικία των μελών του κοινοβουλίου, έγινε καταγραφή του έτους γέννησης των 

βουλευτών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των βουλευτών είναι λίγο λιγότερο από 52 έτη με τον 

νεότερο βουλευτή να είναι 27 ετών και τον μεγαλύτερο να είναι 90 ετών.  

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3-5) αποτυπώνεται το ποσοστό των βουλευτών ανά ηλικιακή 

ομάδα. Όπως φαίνεται οι βουλευτές που ήταν το 2012 από 51 έως 60 ετών αποτέλεσαν το 40,8% 

των βουλευτών, όσοι ήταν από 41 έως 50 αποτέλεσαν το 26,1%, όσοι ήταν από 61 έως 70 ετών 
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αποτέλεσαν το 16,9%, ενώ όσοι ήταν κάτω των 40 ετών και άνω των 70 αποτέλεσαν το 15,1% 

και το 1,1& αντίστοιχα.  

Γράφημα 3-5. Ηλικιακές Ομάδες Βουλευτών ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Όσον αφορά το αν οι βουλευτές ήταν πρωτοεκλεγέντες ή όχι, έγινε καταγραφή των φορών 

εκλογής των βουλευτών. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-16) από τους 315 

βουλευτές οι 46, δηλαδή το 14,6%, εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο βουλευτικό αξίωμα, ενώ από 

τους υπόλοιπους 269, οι 120 είχαν εκλεγεί άλλη μία φορά, οι 29 είχαν εκλεγεί άλλες δύο, οι 36 

είχαν εκλεγεί άλλες τρεις φορές, οι 27 είχαν εκλεγεί τέσσερις φορές, οι 25 είχαν εκλεγεί άλλες 
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πέντε φορές, ενώ οι υπόλοιποι 32 είχαν εκλεγεί άλλες έξι ή παραπάνω φορές, με έναν βουλευτή 

μάλιστα να έχει εκλεγεί άλλες 14 φορές. 

 

 

  Πίνακας 3-16. Συχνότητα Εκλογής Βουλευτών ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

0 46 14,6 

1 120 38,1 

2 29 9,2 

3 36 11,4 

4 27 8,6 

5 25 7,9 

6 6 1,9 

7 8 2,5 

8 7 2,2 

9 2 0,6 

10 6 1,9 

12 2 0,6 

14 1 0,3 

 

Όσον αφορά το μορφωτικού επιπέδου των προσώπων της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου, οι βουλευτές 

διακρίνονται σε πρόσωπα που είχαν κάποια μεταλυκειακή, αλλά μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

(αποφοίτησαν, δηλαδή, από ΙΕΚ, τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές), σε πρόσωπα που αποφοίτησαν 

από πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και στρατιωτικές, πρόσωπα που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος και πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού. Βουλευτές που δεν 

ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ή δεν αναφέρουν το μορφωτικό τους επίπεδο σε 

κάποια από τις πηγές των δεδομένων συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Δεν αναφέρεται/Δεν 

διευκρινίζεται». 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-17) οι περισσότεροι βουλευτές είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ οι λιγότεροι έχουν φοιτήσει μόνο σε τεχνικές ή 

καλλιτεχνικές μη πανεπιστημιακές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, 43 βουλευτές δεν αναφέρουν το 

συγκεκριμένο στοιχείο, 13 βουλευτές είναι απόφοιτοι τεχνικών ή καλλιτεχνικών σχολών, 138 
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βουλευτές είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) ή στρατιωτικών σχολών, 74 βουλευτές 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 47 είναι κάτοχοι και διδακτορικού διπλώματος. 

  Πίνακας 3-17. Μορφωτικό Επίπεδο Βουλευτών ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν αναφέρεται/Δεν διευκρινίζεται 43 13,7 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (Τεχνικές, Καλλιτεχνικές 
Σχολές) 

13 4,1 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Στρατιωτικές 
Σχολές) 

138 43,8 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 74 23,5 

Διδακτορικό 47 14,9 

 

Το μορφωτικό επίπεδο, λοιπόν, των βουλευτών της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου είναι παρόμοιο με 

το μορφωτικό επίπεδο των βουλευτών της συνολικής περιόδου 2009 με 2015. 

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που έγινε προσπάθεια να καταγραφεί είναι το επάγγελμα των 

βουλευτών πριν την εκλογή τους. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-18) στην 

πρώτη θέση με διαφορά βρίσκονται τα νομικά επαγγέλματα με 57 βουλευτές, στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται τα ιατρικά επαγγέλματα με 31 βουλευτές. 

Επίσης σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων που πρέπει να αναφερθούν είναι οι μηχανικοί - 

τεχνικοί (27 βουλευτές), οι οικονομολόγοι (25 βουλευτές), οι δημοσιογράφοι (20 βουλευτές), οι 
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εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (19 βουλευτές) και οι 

πανεπιστημιακοί (21 βουλευτές). 

  Πίνακας 3-18. Επάγγελμα Βουλευτών ΙΕ΄ Βουλευτικής Περιόδου  

 
Συχνότητα Ποσοστό 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Αγροτικά/Γεωργικά 
Επαγγέλματα 4 1,3 

Καλλιτεχνικά 
Επαγγέλματα 15 4,8 

Αθλητικά Επαγγέλματα 9 2,9 
Κοινωνικές 
Επιστήμες 6 1,9 

Αρχιτέκτων 3 1,0 
Μηχανικά - 
Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

27 8,6 

Αστυνομικά/Στρατιωτικά 
Επαγγέλματα 

7 2,2 Νομικά 
Επαγγέλματα 

57 18,1 

Γεωπόνος 6 1,9 Οικοδόμος 1 0,3 

Δασολόγος 3 1,0 Οικονομολόγος 25 7,9 

Δημοσιογράφος 20 6,3 Πανεπιστημιακός 21 6,7 

Διευθυντικό στέλεχος 5 1,6 Τελωνειακός 
Υπάλληλος 

2 0,6 

Διπλωμάτης 1 0,3 Τραπεζικός 
Υπάλληλος 

3 1,0 

Εκδότης 2 0,6 
Υπάλληλος 
ΔΕΚΟ 5 1,6 

Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμι
ας Εκπαίδευσης 

19 6,0 

Υπάλληλος 
Δημοσίου Τομέα 7 2,2 

Υπάλληλος 
Ιδιωτικού Τομέα 

6 1,9 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 9 2,9 Φαρμακοποιός 6 1,9 

Επιχειρηματίας 2 0,6 
Δεν 
Αναφέρεται/Δεν 
Διευκρινίζεται 

13 4,1 

Ιατρικά Επαγγέλματα 31 9,8 Συνολικά 315 100,0 
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3.3.4 ΙΣΤ’ Βουλευτική Περίοδος (2015-2015) 

Η βουλή της ΙΣΤ΄ βουλευτικής περιόδου λειτούργησε από τις 25 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 

28 Αυγούστου 2015 και συνολικά την αποτέλεσαν 302 πρόσωπα, καθώς έγιναν δύο 

αντικαταστάσεις βουλευτών. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-19) από τους 302 βουλευτές, 232 είναι 

άντρες και 70 γυναίκες. 

  Πίνακας 3-19. Φύλο Βουλευτών ΙΣΤ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Θήλυ 70 23,2 

Άρρεν 232 76,8 

Σύνολο 302 100,0 

 

Όσον αφορά την ηλικία των μελών του κοινοβουλίου, έγινε καταγραφή του έτους γέννησης των 

βουλευτών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των βουλευτών είναι λίγο περισσότερο από 53 έτη με τον 

νεότερο βουλευτή να είναι 27 ετών και τον μεγαλύτερο να είναι 78 ετών.  

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3-6) αποτυπώνεται το ποσοστό των βουλευτών ανά ηλικιακή 

ομάδα. Όπως φαίνεται οι βουλευτές που ήταν το 2012 από 51 έως 60 ετών αποτέλεσαν το 33,7% 

των βουλευτών, όσοι ήταν από 41 έως 50 αποτέλεσαν το 24,9%, όσοι ήταν από 61 έως 70 ετών 
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αποτέλεσαν το 25,3%, ενώ όσοι ήταν κάτω των 40 ετών και άνω των 70 αποτέλεσαν το 13,9% 

και το 2,2% αντίστοιχα.  

Γράφημα 3-6. Ηλικιακές Ομάδες Βουλευτών ΙΣΤ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Όσον αφορά το αν οι βουλευτές ήταν πρωτοεκλεγέντες ή όχι, έγινε και πάλι καταγραφή των 

φορών εκλογής των βουλευτών. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-20) από τους 

302 βουλευτές οι 122, δηλαδή το 40,4%, εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο βουλευτικό αξίωμα, ενώ 
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από τους υπόλοιπους 180, οι 31 είχαν εκλεγεί άλλη μία φορά, οι 68 είχαν εκλεγεί άλλες δύο, ενώ 

οι υπόλοιποι 81 είχαν εκλεγεί από άλλες τρεις έως 11 φορές. 

 

 

 

  Πίνακας 3-20. Συχνότητα Εκλογής Βουλευτών ΙΣΤ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

0 122 40,4 

1 31 10,3 

2 68 22,5 

3 13 4,3 

4 22 7,3 

5 13 4,3 

6 18 6,0 

7 3 1,0 

8 5 1,7 

9 2 0,7 

10 1 0,3 

11 4 1,3 

Σύνολο 302 100,0 

 

Όσον αφορά το μορφωτικού επιπέδου των προσώπων της ΙΣΤ΄ βουλευτικής περιόδου, οι 

βουλευτές διακρίνονται σε πρόσωπα που είχαν κάποια μεταλυκειακή, αλλά μη πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση (αποφοίτησαν, δηλαδή, από ΙΕΚ, τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές), σε πρόσωπα που 

αποφοίτησαν από πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και στρατιωτικές, πρόσωπα που είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού. Βουλευτές που 

δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ή δεν αναφέρουν το μορφωτικό τους επίπεδο σε 

κάποια από τις πηγές των δεδομένων συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Δεν αναφέρεται/Δεν 

διευκρινίζεται». 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-21) η πλειονότητα των βουλευτών είναι 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ οι λιγότεροι έχουν φοιτήσει μόνο σε τεχνικές ή 

καλλιτεχνικές μη πανεπιστημιακές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, 36 βουλευτές δεν αναφέρουν το 

συγκεκριμένο στοιχείο, 16 βουλευτές είναι απόφοιτοι τεχνικών ή καλλιτεχνικών σχολών, 134 
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βουλευτές είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) ή στρατιωτικών σχολών, 65 βουλευτές 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 51 είναι κάτοχοι και διδακτορικού διπλώματος. 

  Πίνακας 3-21. Μορφωτικό Επίπεδο Βουλευτών ΙΣΤ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 

Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν αναφέρεται/Δεν διευκρινίζεται 36 11,9 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (Τεχνικές, Καλλιτεχνικές 
Σχολές) 

16 5,3 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Στρατιωτικές 
Σχολές) 

134 44,4 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 65 21,5 

Διδακτορικό 51 16,9 

 

Το μορφωτικό επίπεδο, λοιπόν, των βουλευτών της ΙΣΤ΄ βουλευτικής περιόδου είναι παρόμοιο με 

το μορφωτικό επίπεδο των βουλευτών της συνολικής περιόδου 2009 με 2015.  

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που έγινε προσπάθεια να καταγραφεί είναι το επάγγελμα των 

βουλευτών πριν την εκλογή τους. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-22) στην 

πρώτη θέση βρίσκονται τα νομικά επαγγέλματα με 42 βουλευτές, αρκετά κοντά ακολουθούν στη 

δεύτερη θέση τα ιατρικά επαγγέλματα με 37 βουλευτές. 

Επίσης σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων που πρέπει να αναφερθούν είναι οι μηχανικοί – 

τεχνικοί (21 βουλευτές), οι οικονομολόγοι (21 βουλευτές), οι δημοσιογράφοι (22 βουλευτές), οι 
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εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (19 βουλευτές) και οι 

πανεπιστημιακοί (25 βουλευτές). 

  Πίνακας 3-22. Επάγγελμα Βουλευτών ΙΣΤ΄ Βουλευτικής Περιόδου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Αγροτικά/Γεωργικά 
Επαγγέλματα 

2 0,7 Καλλιτεχνικά 
Επαγγέλματα 

11 3,6 

Αθλητικά Επαγγέλματα 7 2,3 Κοινωνικές 
Επιστήμες 

4 1,3 

Αρχιτέκτων 3 1,0 Μηχανικά - 
Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

21 7,0 

Αστυνομικά/Στρατιωτικά 
Επαγγέλματα 

6 2,0 Νομικά 
Επαγγέλματα 

42 13,9 

Γεωπόνος 5 1,7 Οικοδόμος 1 0,3 

Δασολόγος 3 1,0 Οικονομολόγος 21 7,0 

Δημοσιογράφος 22 7,3 Πανεπιστημιακός 25 8,3 

Διευθυντικό στέλεχος 8 2,6 Τελωνειακός 
Υπάλληλος 

1 0,3 

Διπλωμάτης 1 0,3 Τραπεζικός 
Υπάλληλος 

2 0,7 

Εκδότης 1 0,3 Υπάλληλος 
ΔΕΚΟ 

4 1,3 

Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμι
ας Εκπαίδευσης 

19 6,3 Υπάλληλος 
Δημοσίου Τομέα 

7 2,3 

   

Υπάλληλος 
Ιδιωτικού Τομέα 

9 3,0 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 14 4,6 Φαρμακοποιός 5 1,7 

Επιχειρηματίας 5 1,7 Δεν 
Αναφέρεται/Δεν 
Διευκρινίζεται 

16 5,3 

Ιατρικά Επαγγέλματα 37 12,3 Συνολικά 302 100,0 
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3.4 Σύγκριση Βουλευτικών Περιόδων 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί μία σύγκριση των παραπάνω βουλευτικών περιόδων. Πιο 

συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις διαφορές όσον αφορά το φύλο, την ηλικία εκλογής, τη συχνότητα 

εκλογής, το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3-7) το ποσοστό των γυναικών έχει αυξηθεί 

στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά είναι προφανές πως είναι ακόμα πάρα πολύ 

χαμηλό. Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού γυναικών 

βουλευτών έγινε στην ΙΕ΄ βουλευτική περίοδο, δηλαδή από εκλογές που έγιναν με λίστα και όχι 

με σταυρό προτίμησης. 

 

Γράφημα 3-7. Ποσοστό Γυναικών και Ανδρών Βουλευτών Ανά Βουλευτική Περίοδο 

 

Όσον αφορά την ηλικία εκλογής των βουλευτών και όπως αναδεικνύεται  στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 3-23) ο μέσο όρος ηλικίας των βουλευτών έχει παραμείνει σχετικά σταθερός και έχει 
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κυμανθεί από 52,01 έως 53,22. Μάλιστα η σταθερότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από τη διάμεσο 

που για τις ΙΓ΄, ΙΔ΄ και ΙΕ΄ βουλευτικές περιόδους ήταν 53 και για την ΙΣΤ΄ ήταν 54. 

  Πίνακας 3-23. Σημαντικές Τιμές Ηλικίας Βουλευτών Ανά Βουλευτική Περίοδο 

 

ΙΓ΄ ΙΔ΄ ΙΕ΄ ΙΣΤ΄ 

Min 29 27 27 27 

Max 74 90 90 78 

Mean 52,08 52,01 51,76 53,22 

Median 53 53 53 54 

Επίσης σχετική σταθερότητα έχουν και οι μικρότερες και μεγαλύτερες τιμές με την μικρότερη 

ηλικία εισόδου στη Βουλή να κυμαίνεται στα 27 με 29 χρόνια. Βέβαια η μεγαλύτερη ηλικία 

κυμαίνεται από 74 έως 90 ετών, όμως το 90 είναι μία μοναδική ακραία τιμή και διαφορετικά θα 

ήταν από 74 έως 78. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-24) η σχετική σταθερότητα της κατανομής 

των ηλικιών επιβεβαιώνεται και πάλι. Είναι, όμως σημαντικό να υπογραμμιστεί η σχετικά μεγάλη 

αύξηση των νέων (κάτω των 40 ετών) βουλευτών με τις εκλογές του Μαΐου του 2012 και η μεγάλη 

αύξηση των βουλευτών ηλικίας 61 με 70 ετών στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Η πρώτη 

αύξηση συνοδεύτηκε με μείωση των βουλευτών ηλικίας 41 με 50 ετών, ενώ η δεύτερη με σχετικά 

σημαντική μείωση των βουλευτών ηλικίας 51 με 60 ετών. 

  Πίνακας 3-24. Ηλικιακές Ομάδες Βουλευτών Ανά Βουλευτική Περίοδο 

 

ΙΓ΄ ΙΔ΄ ΙΕ΄ ΙΣΤ΄ 

≤40 ετών 9,5 14,8 15,1 13,9 

41 με 50 ετών 29,8 24,4 26,1 24,9 

51 με 60 ετών 44,8 42,5 40,8 33,7 

61 με 70 ετών 14,5 17,5 16,9 25,3 

>70 ετών 1,4 0,8 1,1 2,2 
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Η πρώτη αλλαγή μπορεί να δικαιολογηθεί από την κρίση του κομματικού συστήματος και την 

είσοδο στο Κοινοβούλιο πολλών μικρών κομμάτων, ενώ η δεύτερη αλλαγή πιθανότατα οφείλεται 

στην μετάβαση κάποιων βουλευτών από τη μία κατηγορία στην άλλη, καθώς είχαν μεσολαβήσει 

σχεδόν τρία χρόνια.  

Όσον αφορά την κοινοβουλευτική εμπειρία των βουλευτών, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

γράφημα (Γράφημα 3-8) το ποσοστό των πρωτοεκλεγέντων βουλευτών αυξήθηκε κατά πολύ για 

την ΙΔ΄ βουλευτική περίοδο, μειώθηκε για την ΙΕ΄ βουλευτική περίοδο και αυξήθηκε και πάλι για 

την ΙΣΤ΄. Αυτές οι αλλαγές μπορούν μάλλον να ερμηνευθούν βάσει των αλλαγών στο κομματικό 

σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκλογές – σεισμός του Μαΐου του 2012 έφεραν την κατάρρευση 

των τότε ισχυρών κομμάτων και την είσοδο νέων κομμάτων στο κοινοβούλιο και έτσι εξηγείται 

το πολύ μεγάλο ποσοστό πρωτοεκλεγέντων βουλευτών. Αντίθετα, οι εκλογές που ακολούθησαν, 

λόγω της αδυναμίας συγκρότησης κυβέρνησης ήταν χρονικά πάρα πολύ κοντά για να υπάρχει 

δυνατότητα σημαντικής αλλαγής κομμάτων αλλά και προσώπων. Τέλος, οι εκλογές του 

Ιανουαρίου του 2015 έφεραν στην εξουσία το κόμμα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

το οποίο αύξησε τις δυνάμεις του κατά 78 βουλευτές, δικαιολογώντας εν μέρει το ποσοστό 

πρωτοεκλεγέντων βουλευτών. 

 

Γράφημα 3-8. Ποσοστό Πρωτοεκλεγέντων Βουλευτών Ανά Βουλευτική Περίοδο                                          

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-25) παρουσιάζονται τα πέντε πιο δημοφιλή 

επαγγέλματα των βουλευτών για κάθε βουλευτική περίοδο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως τα 
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νομικά επαγγέλματα είναι ξεκάθαρα το επικρατέστερο επάγγελμα, με τα ιατρικά επαγγέλματα να 

ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Επίσης δημοφιλή φαίνεται πως είναι αυτά των μηχανικών – 

τεχνικών, των οικονομολόγων, των πανεπιστημιακών και των δημοσιογράφων. 

  Πίνακας 3-25. Σύγκριση των πιο δημοφιλών επαγγελμάτων των βουλευτών ανά βουλευτική περίοδο 

ΙΓ΄ ΙΔ΄ ΙΕ΄ ΙΣΤ΄ 

Νομικά Επαγγέλματα Νομικά Επαγγέλματα Νομικά Επαγγέλματα Νομικά Επαγγέλματα 

Ιατρικά Επαγγέλματα Ιατρικά Επαγγέλματα Ιατρικά Επαγγέλματα Ιατρικά Επαγγέλματα 

Μηχανικά - Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

Μηχανικά - Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

Μηχανικά - Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

Πανεπιστημιακός 

Οικονομολόγος Πανεπιστημιακός Οικονομολόγος Δημοσιογράφος 

Δημοσιογράφος Οικονομολόγος Πανεπιστημιακός Μηχανικά - Τεχνικά 
Επαγγέλματα/ 
Οικονομολόγος 
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4.  Συμπεράσματα   

Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση και περιγραφή στατιστικών στοιχείων των μελών του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου της ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄ και ΙΣΤ΄ βουλευτικής περιόδου, όπως αυτά 

συλλέχθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων, τις προσωπικές ιστοσελίδες πολιτικών προσώπων, τον 

ιστότοπο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» και την ψηφιακή πλατφόρμα «VouliWatch». 

Κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί πως κατά την ανεύρεση και ανάλυση των παραπάνω στοιχείων 

παρουσιάστηκε σημαντικό πρόβλημα έλλειψης κάποιας συστηματικής κωδικοποιημένης 

καταγραφής τους. Πολλά από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει μέλη του Κοινοβουλίου είτε δεν 

έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους είτε αυτά τα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί έστω και 

στοιχειωδώς ούτε από την Βουλή των Ελλήνων ούτε ακόμα και στα πλαίσια δημοσιογραφικής 

έρευνας. 

Ανάμεσα στα ευρήματα της ανάλυσης παρατηρείται πως η νομοθετική εξουσία είναι σε μεγάλο 

βαθμό ανδροκρατούμενη με τους άντρες να αποτελούν σχεδόν το 80% του συνόλου των 

βουλευτών των βουλευτικών περιόδων που εξετάσθηκαν. Επίσης, παρατηρείται πως η 

γεωγραφική κατανομή των βουλευτών μοιάζει συμβατή με την κατανομή του πληθυσμού με 

πιθανή εξαίρεση το πολύ μεγάλο ποσοστό βουλευτών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό. 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των βουλευτών παρατηρείται πως είναι αρκετά υψηλό, αλλά 

υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό βουλευτών (13,2%) που δεν αναφέρουν ή δεν διευκρινίζουν 

επαρκώς το μορφωτικό τους επίπεδο. Επίσης, ανάμεσα στα ευρήματα, παρατηρείται πως για τους 

βουλευτές των βουλευτικών περιόδων που εξετάσθηκαν τα πιο δημοφιλή πανεπιστημιακά 

ιδρύματα για προπτυχιακές σπουδές είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

με 179 αποφοίτους και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 128 αποφοίτους. Άξιο 

αναφοράς είναι πως συνολικά τα πανεπιστήμια εξωτερικού αποτελούν την τρίτη επιλογή των 

βουλευτών με 69 αποφοίτους.  

Εκτός αυτών των στοιχείων, από την ανάλυση των δεδομένων, παρατηρείται πως οι περισσότεροι 

βουλευτές έχουν εργαστεί σε νομικά επαγγέλματα, ενώ αρκετά δημοφιλή εμφανίζονται και τα 

ιατρικά επαγγέλματα. Άλλα σημαντικά δημοφιλή επαγγέλματα είναι και αυτά των μηχανικών – 

τεχνικών, των οικονομολόγων, των δημοσιογράφων, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών. 

Η ανάλυση ανά εκλογική περιφέρεια και ανά βουλευτική περίοδο ανέδειξε πως η παρουσίαση της 

νομοθετικής εξουσίας ως ανδροκρατούμενης επαληθεύεται επανειλημμένως. Επίσης, με την 

ανάλυση ανά βουλευτική περίοδο παρατηρείται η επίδραση που είχε η κρίση του κομματικού 

συστήματος στην εμπειρία των βουλευτών, καθώς τα ποσοστά των πρωτοεκλεγέντων στη ΙΔ΄ και 



54 

τη ΙΣΤ΄ βουλευτική περίοδο δείχνουν την ανανέωση των προσώπων που έφερε η κατάρρευση των 

κομμάτων εξουσίας και η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τέλος, με την καταγραφή αυτών των δεδομένων καθίσταται δυνατή η κατανόηση των τυπολογιών 

των βουλευτικών περιόδων αλλά και η χρήση αυτών των δεδομένων για περαιτέρω έρευνα σε 

πληθώρα αντικειμένων, όπως η σχέση των δημογραφικών στοιχείων των βουλευτών με τον όγκο 

και το περιεχόμενο των νομοθετημάτων, τον αριθμό ερωτήσεων και επερωτήσεων στο 

Κοινοβούλιο ή την πιθανότητα επανεκλογής των εν λόγω βουλευτών. Επίσης, στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας και της επαφής με τα δημογραφικά στοιχεία των βουλευτών προκύπτει η 

υπόθεση πως στοιχεία όπως η συνδικαλιστική δράση και η πρότερη συμμετοχή στην τοπική 

αυτοδιοίκηση αποτελούν ισχυρότερα χαρακτηριστικά της βουλευτικής ιδιότητας. 

Θα ήταν, λοιπόν, σημαντικό να καταγραφούν τα στοιχεία και προγενέστερων βουλευτικών 

περιόδων, όπως και να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα των συγκεκριμένων βουλευτικών περιόδων 

για βαθύτερες και αναλυτικότερες έρευνες. 
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