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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Τα θέματα των απολαβών των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας ρυθμίζονται από τον περί Υπουργών και του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων  (Αποζημίωση) Νόμο 

(Ν. 22/1960).  

Η μηνιαία αποζημίωση των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από: 

 μισθό € 3.640,83  

 επίδομα παραστάσεως € 1.945,75  

 επίδομα γραμματειακής υποστήριξης € 1.025,16 

 οδοιπορικά €580,92. 

Τα ανωτέρω ποσά (εξαιρουμένων των οδοιπορικών) είναι μικτά (υπόκεινται σε 

αποκοπές και φορολογία).  

Παρατηρώντας τις απολαβές των βουλευτών στη συντριπτική πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, η Βουλή των Αντιπροσώπων ευρίσκεται στη μισθολογική 

μέση περίπου των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, προσομοιάζοντας με την Πορτογαλία 

και τη Σλοβενία, χώρες με λίγο χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο από την Κύπρο, όπως 

προκύπτει από τη σύγκριση του μέσου μισθού και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των 

τριών χωρών (βλ. Πίνακα σελ.3-4). Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η αποζημίωση των 

μελών του κυπριακού κοινοβουλίου αποκλίνει σημαντικά από το κάτω άκρο, όπου 

ευρίσκονται η Ρουμανία και η Μάλτα, με μισθό κατώτερο από το μισό της 

αποζημίωσης των Κυπρίων βουλευτών, όσο και από το άνω άκρο, όπου 

συναντώνται η Γερμανία και η Ιταλία με μισθό σχεδόν τριπλάσιο της αποζημίωσης 

των Κυπρίων βουλευτών. 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα που ακολουθεί αφορούν το έτος 

2015. Η κατάταξη των χωρών έγινε με βάση το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης των 

βουλευτών, αρχίζοντας από τη χώρα με τη μικρότερη αποζημίωση. 
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ρόεδροι των κ
οχή τους σε σ
ολόγιο). 

λεπικοινωνια
βουλίου στην

επιστολές μη
με την εκλογ
της εκλογικής
αυτήν αεροδρ
ναπληρωτή Π
ών, γραμματε
ρωτηματολόγ

ών → €720 μ
η Επιτροπή Ε
προέδρους άλ
αι Ελέγχου →

κοινοβούλιο: 
κών επιτροπ
άρχει λεπτομε

6 μηνιαίως). 

α μέλη στο κο
νοβουλευτικώ
λεπτομερής π

μικτού μισθο

Πρόεδρος κο
ου κοινοβουλ
όεδρος κοινοβ
υ σε αποκλεισ
γιο). 

Πρόεδρος κο
κοινοβουλευτ
συνεδρίες (δε

κά έξοδα. Το
ν ολομέλεια. 

ηνιαίως. 
γική περιφέρε
ς περιφέρειας
ρομίου). 
Πρόεδρο του 
είς και κοσμήτ
γιο). 

μηνιαίως.  
Ευρωπαϊκών 
λλων επιτροπ
→ €1.188 μην

Μέλη που είν
πών, μέλη πο
ερής πληροφ

οινοβούλιο: Μ
ών επιτροπώ
πληροφόρηση

ού. 
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οινοβουλίου, 
ίου, πρόεδρο
βουλευτικής 
στική βάση (δ

οινοβουλίου, 
τικών επιτροπ
εν υπάρχει 

ο ύψος της 

εια του βουλε
ς του βουλευ

κοινοβουλίο
τορες (δεν 

Υποθέσεων 
πών), Νομικώ
νιαίως. 

ναι υπουργοί
ου συμμετέχο
φόρηση στο 

Μέλη που είνα
ών, εκπρόσωπ
η στο σχετικό

ος 

δεν 

πών, 

ευτή). 
υτή 

ου, 

 που 
ών, 

ί, 
ουν σε 

αι 
ποι 
ό 
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λλανδία 
Α
 

στρία 

ρμανία 

λία 

παντήθηκε στη

Αναλόγως τη

 Πρό
 Α΄ κ

απο
 Επιπ

χρέη
 Επιδ

Μόνο για τον
τους αρχηγο
σχετικό ερω

 Πρό
+ €1

 Αντι
απο

Επίδομα €4.
καθηκόντων

ην Έρευνα του

ης θέσης που

όεδρος κοινοβ
αι Β΄ Αντιπρό
ζημίωσης, αν
πρόσθετο επ
η Προέδρου γ
δόματα για π
ν Πρόεδρο το
ούς των κοινο
τηματολόγιο)

όεδρος κοινο
1.023 μηνιαίω
ιπρόεδρος κο
οζημίωσης τω

.180 (μηνιαίω
ν τους. 

υ Ευρωπαϊκού

υ κατέχουν τα

βουλίου → 34
όεδρος κοινο
ντίστοιχα. 
πίδομα δικαιο
για περισσότ
προέδρους κο
ου κοινοβουλ
οβουλευτικών
). 

βουλίου: μην
ως για κάλυψ
οινοβουλίου:
ων βουλευτώ

ως) για έξοδα

ύ Κέντρου Κοιν

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α μέλη στο κο

4% της συνο
οβουλίου → 3

ούται ο Α΄ Αντ
τερο από 30 
οινοβουλευτικ
λίου, τους αν
ν ομάδων (δε

νιαίο επίδομα
ψη περεταίρω
 μηνιαίο επίδ

ών + €307 μην

α που προκύπ

νοβουλευτικής 

οινοβούλιο: 

ολικής ετήσια
3,5% και 2,5%

τιπρόεδρος, 
συνεχόμενες
κών ομάδων
ναπληρωτές π
εν υπάρχει λ

α ίσο μη τη μη
ω εξόδων. 
δομα ίσο με τ
νιαίως για κά

πτουν στα π

Έρευνας και Τ

ς αποζημίωσ
% της συνολ

σε περίπτωσ
ς μέρες. 
. 
προέδρους κ
επτομερής π

ηνιαία αποζη

το ½ της μην
άλυψη περετα

λαίσια εκτέλε

Τεκμηρίωσης 
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σης. 
λικής ετήσιας 

ση που εκτελ

κοινοβουλίου
πληροφόρηση

ημίωση βουλε

ιαίας 
αίρω εξόδων

εσης των 

(ECPRD). 

λεί 

 και 
η στο 

ευτών 

ν. 
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λγαρία 
 

ωνία 

χία 

 

 
 

γγαρία 

∆.Α

νία 

∆.Α

Μέλ
Προ
από
απο
δυνα
πρέ

πανία 
___

μέλη του κοινο
σό που εγκρίνε
μηνιαίου μικτο

. 

αλόγως της θέσ

Πρόεδρο
έξοδα). 

Αντιπρό
σε περίπ

Όλα τα μ
Καγκελα

Α. 

Επίδομα για τ

Για μέλη που
για κάλυψη κ

Επίδομα
εκτός Πρ

 
Αριθμός

. 

. 

λη του κοινοβο
οτεραιότητα δίν
όσταση μικρότ
οζημιώνονται κ
ατόν να αιτηθο
έπει να επωμισ

_____ 

Επ

οβουλίου που 
εται με βάση τα
ού μισθού. 

σης που κατέχ

ος του κοινοβο

εδρος του κοιν
πτωση που ή μ

μέλη του κοινο
αρίας του Εθνι

το κόστος διαμ

 έχουν τη μόν
κόστους διαμον

α για το κόστος
ράγας. 

ς διαμερισμάτω

ουλίου έχουν δ
νεται στα μέλη
ερη από 25 χιλ
και για τα έξοδ
ούν διαμονή σ
στούν τα έξοδα

πίδομα δι

έχουν τη μόνι
α διαθέσιμα κο

χουν τα μέλη σ

ουλίου: επίδομ

νοβουλίου: επ
μόνιμη κατοικί

οβουλίου δικαιο
κού Συμβουλίο

μονής σε βουλ

ιμη κατοικία το
νής στη Βαρσο

ς προσωρινής

ων διατίθενται 

δικαίωμα να αιτ
η που δεν έχου
λιομέτρων απ
δα κατανάλωση
στο ξενοδοχείο
α κατανάλωση

ιαμονής

μη κατοικία το
ονδύλια και τις

στο κοινοβούλι

μα για την κάλυ

πίδομα για την 
α του είναι εκτ

ούνται να διαμ
ου. 

λευτές που έχο

ους εκτός πρω
οβία (σε ξενοδ

ς διαμονής για 

για διαμονή εν

τηθούν διαμον
υν ιδιόκτητη κα
ό τα διοικητικά
ης νερού, ηλεκ
ο του κοινοβου
ης νερού, ηλεκ

ους εκτός Βουκ
ς αποδείξεις εξ

ιο: 

υψη κόστους κ

κάλυψη κόστο
τός. 

μένουν σε διαμ

ουν τη μόνιμη κ

ωτεύουσας → ε
δοχείο ή σε ιδιω

βουλευτές πο

ντός των κτιρίω

νή στο ξενοδοχ
ατοικία εντός τ
ά όρια του Βίλν
κτρικής ενέργε
υλίου και να εγ
κτρικής ενέργει

κουρεστίου 
ξόδων κατά πε

κατοικίας (ενοί

ους κατοικίας σ

μερίσματα στα

κατοικία τους ε

επίδομα διαμο
ωτικό χώρο). 

ου έχουν τη μό

ων του κοινοβο

χείο του κοινο
των χωρητικών
νιους. Τα μέλη
ειας κ.λπ. Τα υ
κριθεί το αίτημ
ιας κ.λπ. 
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ερίπτωση ≤ 50

ίκιο και λοιπά 

στην Μπρατισ

α κτίρια της 

εκτός Σόφιας.

ονής €500 μην

όνιμη κατοικία 

ουλίου. 

βουλίου. 
ν ορίων ή σε 
η αυτά 
υπόλοιπα μέλη
μά τους, αλλά 

0% 

σλάβα 

νιαίως 

τους 

η 
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Για τ
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ανδία 

Επιδ
κοιν

ουηδία 

 

 

ργο 

∆.Α

 

 

ανία 

Για 

 

 

ανδία 
Επί

μέλη που έχου
υψη εξόδων δ

σημη κατοικία 

δομα στα μέλη

τα μέλη του κο

Επίδ

Επίδ

Κατοικία 

Για τα υπ

δόματα από €
νοβουλίου από

Βουλευτ
κοινοβού
ή να αιτη
μηνιαίως

Πλήρης α

. 

Μέλη το
δικαιούν
(συνολικ

Επίδομα
του κοινο
επιτροπώ

μέλη που έχο

∆ιαμονή 

Επίδομα

ίδομα ανάλογα

υν τη μόνιμη κ
διαμονής στο Τ

για τον Πρόεδ

η του κοινοβου

οινοβουλίου π

δομα ενοικίου.

δομα για το κό

 για τον Πρόεδ

πόλοιπα μέλη 

€990 έως €1.81
ό το Ελσίνκι ή 

τές που έχουν 
ύλιο δικαιούντ
ηθούν αποζημ
ς). 

αποζημίωση κ

υ κοινοβουλίο
νται να αιτηθού
κό ετήσιο κόστ

α για διατήρησ
οβουλίου δικα
ών, αναπληρω

ουν τη μόνιμη δ

σε διαμέρισμα

α €1.170 μηνια

α με την απόσ

κατοικία τους ε
Τάλιν, απαραίτ

δρο του κοινοβ

υλίου για διαμο

που έχουν τη μ

.  

όστος διαμονή

δρο κοινοβουλ

του κοινοβουλ

10 μηνιαίως αν
την ανάγκη δια

τη μόνιμη κατ
αι να διαμένου
μίωση για διαμ

κόστους διαμο

υ που έχουν τ
ύν κάλυψη κόσ
τος ≤ GBP 20.6

η δεύτερης κα
ιούνται οι Πρό
ωτές πρόεδροι

διαμονή τους ε

α του κοινοβου

αίως, σε περίπ

σταση της μόνι

εκτός Τάλιν → 
τητη η προσκό

βουλίου στο χώ

ονή κατά τη δι

όνιμη κατοικία

ς σε ξενοδοχε

λίου και τους κ

λίου → €165 μ

νάλογα με την
ατήρησης 2ης 

οικία τους σε α
υν σε χώρους 
ονή σε ιδιωτικ

ονής κατά τη δ

τη μόνιμή τους
στους ενοικίου
610). 

ατοικίας στο Λο
όεδρος του κοιν
 των κοινοβου

εκτός πρωτεύο

υλίου.  

πτωση που δεν

μης κατοικίας 

επίδομα ύψου
όμιση αποδείξε

ώρο του κοινο

άρκεια υπηρεσ

α τους εκτός Α

είο. 

κοσμήτορες. 

μηνιαίως. 

ν απόσταση μό
κατοικίας στο 

απόσταση ≥ 5
που διαθέτει γ
κούς χώρους (

ιάρκεια αποστ

ς κατοικία εκτό
 ή διαμονής σ

ονδίνο για σκο
νοβουλίου, πρ
υλευτικών επιτ

ουσας: 

ν υπάρχει διαθ

του βουλευτή 

υς 20% του μη
εων. 

οβουλίου. 

σιακών ταξιδιώ

θήνας: 

όνιμης κατοικία
Ελσίνκι. 

50 χιλιομέτρων
για το σκοπό α
μέγιστο ποσό 

τολών στο εξω

ς της περιφέρ
ε ξενοδοχείο σ

οπούς συμμετο
ρόεδροι των κο
τροπών του κο

θέσιμο διαμέρισ

από το κοινοβ
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ηνιαίου μισθού

ών μόνο. 

ας των μελών 

ν από το 
αυτό το κοινοβ
αποζημίωσης

ωτερικό. 

ειας του Λονδ
στο Λονδίνο 

οχής στις εργα
οινοβουλευτικώ
οινοβουλίου. 

σμα.  

βούλιο. 

ύ για 

του 

βούλιο 
ς €864 

ίνου 

ασίες 
ών 
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Ολλ

Αυσ

Γερ

   Ιταλ

αντήθηκε στην

εν παρέχεται ε

γιο 

Επίδ

λανδία 
Επί
(υπ

στρία 

€53
ταχυ

ρμανία 
___

λία 
Εφά
διαμ
βου

ν Έρευνα του Ε

επίδομα διαμον

δομα σε σταθε

ίδομα εξόδων 
πολογισμός χιλ

1 μηνιαίως στ
υδρομικά κ.λπ

________ 

άπαξ ποσό (€ 
μονής και άλλω
υλευτής απουσ

Ευρωπαϊκού Κ

νής. 

ερό ποσοστό τ

ανάλογα με τη
λιομέτρων με β

α μέλη του κο
π.). 

3.503,11) που
ων εξόδων του
σιάζει από εργ

Κέντρου Κοινο

 

 

 

 

 

 

 

του μηνιαίου μ

ην απόσταση τ
βάση ειδική φό

ινοβουλίου (στ

υ καταβάλλετα
υς στη Ρώμη. 
γασίες του κοιν

βουλευτικής Έ

μισθού. 

της μόνιμης κα
όρμουλα). 

ταθερό επίδομ

αι μηνιαίως στα
Το ποσόν αυτ
νοβουλίου. 

Έρευνας και Τε

ατοικίας από τ

μα για διαμονή

α μέλη του κοι
τό μειώνεται κα

εκμηρίωσης (E

το κτίριο του κο

ή σε ξενοδοχεί

ινοβουλίου για
ατά € 206 για 
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ECPRD). 

οινοβουλίου 

ίο, οδοιπορικά

α κάλυψη της 
κάθε μέρα πο

ά, 

ου ο 
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Γ
κ
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οβακία 

οατία 
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λωνία 

εχία 

Ε
κ

Για μέλη του κο
και για μέλη του
περιφέρειά του

 Επιδό
 
 ∆ωρεά
 
 ∆ωρεά

∆.Α. 

 ∆ωρεά
 
 Υπηρ

για χρ
περίπ

 
 Αποζη

προσ
 
 Για βο

από το
2.500

 Για βο
κοινοβ
καυσίμ

 ∆ωρεά
 
 Επίδο

καθηκ
 
 Επιδό

≥ 250

 ∆ωρεά
 

 ∆εν υπ

Επιδότηση οδο
κοινοβούλιο: 

 Για απ

 Για απ
μισθο

 Για απ

 Για απ
 

οινοβουλίου πο
υ κοινοβουλίο
υς: 
ότηση καυσίμω

άν πάσο για τρ

άν αεροπορικό

άν πάσο για τρ

ρεσιακά αυτοκί
ρήση υπηρεσια
πτωση. 

ημίωση για έξο
κόμισης αποδ

ουλευτές των ο
ο κοινοβούλιο 
,00 kn (€327) 

ουλευτές των ο
βούλιο και υπο
μων ανά χιλιό

άν πάσο για τρ

ομα για έξοδα 
κόντων. 

ότηση αεροπο
0 χιλιόμετρα απ

άν πάσο για τρ

πάρχει ειδική ρ

οιπορικών εξόδ

πόσταση ≤ των

πόσταση ˃ τω
ού. 

πόσταση ˃ των

πόσταση ˃ των

Οδοιπο

ου κατοικούν ε
υ που διαμένο

ων 7,5 λίτρα/10

ρένα και άλλα 

ό εισιτήριο για

ρένα και άλλα 

ίνητα έχουν ο Π
ακού αυτοκινή

οδα ταξιδιών σ
δείξεων. 

οποίων η μόνι
 → Επίδομα μ
μηνιαίως. 

οποίων η μόνι
οχρεώνονται ν
μετρο. 

ρένα και άλλα 

μεταφοράς με

ρικών εισιτηρί
πό το κοινοβού

ρένα και άλλα

ρύθμιση για βο

δων ανάλογα 

ν 50 χιλιομέτρ

ν 50 χιλιομέτρ

ν 150 χιλιομέτ

ν 250 χιλιομέτ

ορικά 

εκτός Βουκουρ
ουν στο Βουκο

00 χιλιόμετρα γ

μέσα μαζικής 

 εσωτερική πτ

δημόσια μέσα

Πρόεδρος και 
ήτου από άλλα

στο εξωτερικό 

μη κατοικία βρ
μεταφορικών (κ

μη κατοικία βρ
να ταξιδέψουν 

δημόσια μέσα

ε ιδιωτικά μέσα

ίων για βουλευ
ύλιο. 

 
δημόσια μέσα

ουλευτές που 

με την απόστα

ων, επίδομα 4

ρων αλλά ≤ 15

ρων, επίδομα 

ρων, επίδομα 

ρεστίου για με
ουρέστι, αλλά μ

για ένα ταξίδι 

μεταφοράς. 

τήση για ένα τα

α μαζικής μετα

ο Αντιπρόεδρ
 μέλη του κοιν

(μεταφορικά κ

ρίσκεται σε απ
κατόπιν προσ

ρίσκεται σε μεγ
με ιδιωτικά αυ

α μαζικής μετα

α στα πλαίσια 

υτές των οποίω

α μαζικής μετα

έχουν τη μόνι

αση της μόνιμη

40% του βασικ

0 χιλιομέτρων

50% του βασ

60% του βασ

τάβασή τους σ
μεταβαίνουν σ

εβδομαδιαίως

αξίδι εβδομαδι

αφοράς. 

ρος του κοινοβ
νοβουλίου εξετ

και διαμονή) κ

πόσταση 50 έω
κόμισης αποδ

γάλη απόστασ
υτοκίνητα → επ

αφοράς. 

άσκησης υπη

ων η εκλογική 

αφοράς. 

μη κατοικία το

ης κατοικίας β

κού μισθού. 

ν, επίδομα 45%

ικού μισθού. 

ικού μισθού. 
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στο κοινοβούλ
στην εκλογική 

ς. 

ιαίως. 

βουλίου. Αιτήμα
τάζονται κατά 

ατόπιν     

ως 100 χιλιόμετ
δείξεων) έως 

ση από το 
πιδότηση 

ρεσιακών 

περιφέρεια απ

ους εκτός Σόφι

βουλευτή από τ

% του βασικού

λιο 

ατα 

τρα 

πέχει 

ας. 

το 
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∆.Α. 

∆.Α. 

Ποσό για κάλυψ
ηλεπικοινωνια

€757), με προσ

 ∆ωρεά
 

 Επίδο
Μαδρ

 Συμπλη
εξουσιο
Ισπανία

 Μέλη το
καθηκό
κάνουν 
(συνολι

Επίδομα έως κ
ξοδα αυτά αφο
για το ενοίκιο α

 Επίδο
Υπάρ
χιλιόμ
προς 

 Υπηρ
κοινοβ
Συμβο
χρήση

Επίδομα αν

 Μέλη 
δικαιο

 Μίσθω

ψη εξόδων στα
ακών, μεταφορ
σκόμιση αποδε

άν πάσο για τρ

ομα €1.823,86
ρίτης, αντίστοιχ

ηρωματικά επι
οδοτημένων απ
ας. Σε περίπτω

ου κοινοβουλίο
ντων τους στη
χρήση προσω
ικό κόστος €3.

και 30% της μη
ορούν καύσιμα
αυτοκινήτου δε

ομα ανάλογα μ
ρχουν ειδικές ρ
μετρο, ημερήσ
τη Λισαβόνα, 

ρεσιακά αυτοκί
βουλίου, των μ
ουλίου της Βο
η υπηρεσιακού

νάλογα με την

που έχουν τη
ούνται 52 αερο

ωση αυτοκινήτ

 1400 cc για

 1800 cc για

α πλαίσια κοιν
ρικών) καταβάλ
είξεων προς τη

ρένα και άλλα 

6 και €870,56 γ
χα.                  

δόματα για με
πό τον Πρόεδρ
ωση χρήσης ιδ

ου που για τις 
η Μαδρίτη δεν 
ωπικής κάρτας
.000 ετησίως).

ηνιαίας αποζημ
α, δικαίωμα χρ
εν πρέπει να ξε

με την απόστα
ρυθμίσεις ανάλ
ιο επίδομα για
επίδομα για υ

ίνητα στη διάθ
μελών του κοιν
υλής και των γ
ύ οχήματος δε

ν απόσταση τη

 μόνιμη κατοικ
οπορικά εισιτή

του: 

α βουλευτές π

α βουλευτές π
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ΠΗΓΕΣ 

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα έχουν αντληθεί από τις εξής 
πηγές: 

 Έρευνα Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για 
το 2015 ως προς το μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό. 

 ∆ιαδικασία απαντήσεων ως προς τα ερωτήματα υπ’ αριθμό 3125 και 3202 του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD). 

 Έρευνα ιταλικής κρατικής τηλεόρασης RAI για το 2016 ως προς τις απολαβές 
των βουλευτών στην Ευρώπη. 

 Eurostat. 
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