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SXEDIO.76N 
 
 9.9.1931: ∆ΥΟ ΕΚΘΕΣΕIΣ ΓIΑ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΗΣ 
ΟIΚΟΜIΚΗΣ ΚΡIΣΗΣ, Η ΚΥΒEΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΤΗΝ 
ΕΠIΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕIΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 5% ΣΤΟΥΣ ΜIΣΘΟΥΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣIΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤIΣ 100 ΛIΡΕΣ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 
 
 Τo διάταγµα για τo vέo ∆ασµoλόγιo πoυ 
δηµoσιεύθηκε στηv επίσηµη εφηµερίδα της 9 
Σεπτεµβρίoυ 1931 συvoδεύθηκε και µε δύo εκθέσεις 
τωv µελώv της επιτρoπής πoυ είχε διoρισθεί τo Μάρτη 
τoυ ίδιoυ χρόvoυ για εξεύρεση τρόπωv ισoσκελισµoύ 
τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. 
 Η µία έκθεση αvήκει στα µειoψηφίσαvτα 
ελληvικά µέλη της επιτρoπής τηv oπoίαv απoτελoύσαv 
oι ∆. Ν. ∆ηµητρίoυ, Σ.Γ.Σταυριvάκης και Α. Μ. 
Τριαvταφυλλίδης. 
 Η άλλη έκθεση ήταv η έκθεση της πλειoψηφίας 
πoυ έφερε τις υπoγραφές τωv Ε. Ντυ Μπoυλέϊ, Γεvικoύ 
Ταµία, Γ.Φ. Γoυίλσωv, Γεvικoύ Τελώvη, I. Α. Κρήµερ, Γεv. 
Ελεγκτή και Μ. Μoυvίρ, µέλoυς τoυ Εκτελεστικoύ 
Συµβoυλίoυ. 
 Τις δύo εκθέσεις συvόδευε και επίσηµη 
αvακoίvωση στηv oπoία αvαφερόταv ότι είχαv αρχίσει 
ήδη περικoπές τωv δαπαvώv στηv αγρoτική εκπαίδευση, 
τις αρτεσιαvές διατρήσεις τo τµήµα της υγείας, µε 
τov περιoρισµό τoυ πρoσωπικoύ τωv Αφρoδισίωv και 
της απoχώρησης τoυ ειδικoύ διευθυvτή τoυ σχετικoύ 
κλάδoυ, της περικoπής δασικώv και κτηµατoλoγικώv 
υπηρεσιώv, της αvαβoλής δηµόσιωv έργωv και της 
σηµαvτικής µέρoυς τωv oδoιπoρικώv και άλλωv 
εκτάκτωv πρoσωπικώv δαπαvώv. 
 Στηv αvακoίvωση τovιζόταv ότι θα είχε αρχίσει 
ήδη η µείωση τoυ αριθµoύ τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv µε 
τηv κατάργηση δαπαvηρώv θέσεωv πoυ κατείχαv 
βρετταvoί και τηv αvτικατάσταση τoυς µε κυπρίoυς. 
 Πρoστίθετo στηv αvακoίvωση σύµφωvα µε τηv 
επίσηµη εφηµερίδα: 
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 "Περαιτέρω η επίσηµη αvακoίvωση αvαφέρει ότι 
θα απoφευχθεί κάθε πρoσφυγή στo απoθεµατικό 
κεφάλαιo από 90,000 λίρες και η κυβέρvησης, 
απoδεχόµεvη πλήρως τηv oµόφωvη εισήγηση της 
επιτρoπής για τov πρoϋπoλoγισµό για σταθερoπoίηση 
τωv τελωvειακώv πρoσόδωv πρoκάλεσε τηv έκoδση 
βασιλικoύ διατάγµατoς πρoς απoφυγή τoυ σχεδίoυ τωv 
δασµoλoγικώv µεαρρυθµίσεωv, τo oπoίov είχε 
απoρριφθεί από τo voµoθετικό και για τo λόγo ότι 
εισήγε πρόσθετη φoρoλoγία πoυ υπoλoγίστηκε σε 4,500 
λίρες τo χρόvo. 
  Με τo διάταγµα επιφέρovται κάπoιες 
τρoπoπoιήσεις στo αρχικό σχεδιo πoυ κρίθηκαv 
αvαγκαίες ύστερα από παραστάσεις πoυ έγιvαv πρoς 
τηv Κυβέρvηση από µέρoυς διαφόρωv πoλιτώv καθώς 
συζητείτo τo voµσχέδιo. Κατά τη µεταρρύθµιση πoυ 
έγιvε λήφθηκε υπόψη η έκθεση της Επιτρoπής επί τωv 
φoρoλoγικώv τoυ 1927 για χάρη δε της εvίσχυσης τoυ 
εµπoρίoυ απηλλάγησαv από κάθε τέλoς oι κεvoί σάκκoι 
καια κιβώτια πoυ πρoωρίζovται για oπώρες. 
 Αvτίθετα αυηξήθηκε o δασµός κάπoιωv 
αvικειµέvωv πoλυτελείας. Στov πίvακα τωv 
αvτικειµέvωv πoυ εξαιρoύvται από τέλη περιλήφθηκαv 
τα εισαγόµεvα πρoϊόvτα για τη βιoµηχαvία σαπoυvιoύ. 
 Υπoλoγίζεται ότι µε τις διευθετήσεις πoυ 
επήλθαv η πρόδoς θα αυξηθεί κατά 2,000 λίρες τo 
χρόvo. 
 Πρoς συµπλήρωση τoυ oικovoµικoύ πρoγράµµατoς 
της η Κυβέρvηση αύξησε τη φoρoλoγία της βεvζίvης 
σύµφωvα µε τηv εισήγηηση της πλειoψηφίας, δεv 
θεώρησε όµως σκόπιµo vα αυξήσει και τα απoβαθρικά 
τέλη, για vα µη δυσκoλύψει τo εξωτερικό εµπόριo. 
  Τέλoς στηv αvακoίvωση αvαφέρεται ότι η 
Κυβέρvηση είχε τη συvαίvεση τoυ Υπoυργoύ τωv 
Απoικιώv όπως από τηv 1η Οκτωβρίoυ 1931 επιβαρυvθή 
πρoσωριvά τo µισθoλόγιo όλωv τωv υπαλλήλωv της 
Κυβέρvησης µε φόρo 5% στoυς µισθoύς άvω τωv 100 
λιρώv τo oπoίoς υπoλoγίζεται ότι θα πρoσπoρήσει στo 
δηµόσιo ταµείo περί τις 10,000 λίρες. 
 Από τηv απόφαση αυτή εξαιρoύvται oι δάσκαλoι. 
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 Στηv έκθεση της η πλειoψηφία έθετε oρισµέvες 
oικovoµoλoγικές αρχές και υπoδείκvυε διάφoρα µέτρα 
πoυ έπρεπε vα ληφθoύv ώστε vα ισoσκελισθεί o 
πρoϋπoλoγισµός. 
 Κατά τηv έκθεση αυτή λαµβαvoµέvης υπόψη της 
τελευταίας πεvταετίας η ετήσια πρόσoδoς της Κύπρoυ 
δεv µπoρεί vα είvαι µεγαλύτερη από 720,000 λίρες ή τo 
πoλύ µέχρι 750,000. 
  Η παρoύσα oικovoµική δυσχέρεια αvαφερόταv, 
oφείλεται στηv αύξηση τωv δαπαvώv για τηv 
εκπαίδευση, τη γεωργία και τηv υγεία πoυ 
υπoλoγίζovται σε 80,000 λίρες. 
 Η πλειoψηφία εισηγείτo: 
 1. Να µεταβληθή τo ισχύov δασµoλoγικόv 
σύστηµα, εισαγoµέvωv τωv ειδικώv (Specific) τελώv, 
συφώvως πρoς τηv επιστoλήv της 1ης Απριλίoυ, τηv 
υπoγραφείσαv υφ' όλωv τωv µελώv της επιτρoπής. 
Αvεξαρτήτως δε τoυ ότι η τoιαύτη µεταρρύθµισις έχει 
απoρριφθή υπό τoυ Νoµoθετικoύ, η έκθεσις επιµέvει 
συvιστώσα τηv εφαρµoγήv τoυ vέoυ δασµoλoγίoυ πρoς 
σταθερoπoίησιv τωv πρoσόδωv, εισηγείται δε τη 
άµεσov επιβoλήv πρoσθέτoυ δασµoύ εξ εvός σελιvίoυ 
επί παvτός δoχείoυ βεvζίvης τωv 4 γαλovίωv και 
βραδύτερov διαρκoύvτoς τoυ έτoυς, τov διπλασιασµόv 
τωv απoβαθρικώv. Εκ τωv δύo τoύτωv φoρoλoγιώv η 
έκθεσις πρoσδoκά τηv απόληψιv πoσoύ εξ 26,000 λίρας 
τo έτoς. 
 2. Να εξoικovoµηθή πoσόv 6,000 λ. περίπoυ εκ τωv 
πρoσωπικώv απoλαυώv, περί ωv εv λεπτoµερεία γίvεται 
λόγoς εις τα πρακτικά της Επιτρoπής. 
 3. Να εξoικovoµηθή πoσόv 9,225 λ. διατιθέµεvωv 
διά τηv αγρoτικήv εκπαίδευσιv, της Επιτρoπής 
κριvoύσης τηv πρoς τoύτo δαπάvηv ως αvωφελή. 
 4. Να εξoικovoµηθή πoσόv 7,000 λ. εκ τωv 
αρτεσιαvώv διατρήσεωv. 
 5. Να ελαττωθή η δαπάvη τoυ τµήµατoς Υγείας, εv 
συvδαυσµώ µε τov κλάδov τωv αφρoδισίωv κατά 1,000 λ. 
 6. Να αvαδιoργαvωθή τo δυvάµει τoυ περί 
δικαστηρίωv διατάγµατoς τoυ 1927 ισχύov σύστηµα, 
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επιδιωκoµέvης της ελαττώσεως της δαπάvης διά 
µαρτυρίας κλπ εv ταις πovικαίς δίκαις κατά 1000 λ. 
περίπoυ. 
 7. ∆εδoµέvης της αύξήσεως τωv υπό τωv 
δικαστηρίωv εισπραττoµέvωv πρoστίµωv δύvαται vα 
ελαττωθή o αριθµός τωv αστυvoµικώv αvδρώv κατά 
δώδεκα τo έτoς, εξoικovoµoυµέvoυ oύτω πoσoύ 1000 
λιρώv τω 1932 και 2,000 λ. τω 1933. 
 8. Να γίvoυv περικoπές τιvές εις χoρηγήµατα 
υπoλoγιζόµεvαι εις 500 λ. περίπoυ. 
  Συµφώvως πρoς τας αvωτέρω απόψεις εάv αύται 
ήθελov τύχη εφαρµoγής, αι δαπάvαι κατά τα έτη 1932 
και 1933 θα περιoρισθoύv κατά µεv τo πρώτov έτoς εις 
29,845 λ. κατά δε τo δεύτερov εις 34,045 λ. αι δε 
πρόσoδoι vα αυξηθoύv δυvάµει τωv πρoσθέτωv 
φoρoλoγικώv (βεvζίvης και απoβαθρικώv) καά τω 1932 
εις 55,845 λ. κατά δε τω 1933 εις 60,045 λ. Τo 
απαιτoύµεvov πoσόv πρoς ισoσκέλισιv τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ, µε βάσιv ετησίαv µεv πρόσoδov εξ 
720,000 λ. ετήσιov δε περικεκoµµέvηv δαπάvηv κατά τω 
1931 εξ 796,666 λιρώv, αvέρχεται εις 56,666 λίρας. 
 Σχετικώς µε τηv πρότασιv τωv κυρίωv 
∆ηµητρίoυ, Σταυριvάκη και Τριαvταφυλλίδoυ περί 
φoρoλoγήσεως τoυ µισθoύ τωv υπαλλήλωv ή πλειoψηφία 
φρovεί ότι oι υπάλληλoι, καίτoι συµµετέχoυv της τε 
κυβερvητικής και της δηµoτικής φoρoλoγίας, δεv θα 
εvίσταvτo εις τo vα υπoβληθoύv εις έvα γεvικόv 
φόρov εισoδήµατoς, oυδόλως δίκαιov όµως θα ήτo vα 
φoρoλoγηθή κατ' εξαίρεσιv µία τάξις, oυδέ θα ήτo 
oρθόv, vα αυξoµειoύvται oι µισθoί τωv υπαλλήλωv 
αvαλόγως τωv ετώv της ευτυχίας ή της κακoδαιµovίας. 
Εv τέλει η πλειoψηφία τovίζει ότι η ισoσκέλισις τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ είvαι ζήτηµα ελαττώσως τoυ 
πρoσωπικoύ και απoφυγής αυξήσεως τωv πρoσωπικώv 
απoδoχώv. 
 
 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕIΟΨΗΦIΑΣ (Ελληvικά µέλη): Η 
µειoψηφία στηv Επιτρoπή (∆. Ν. ∆ηµητρόυ, Αvτ. 
Τριαvταφυλλίδης και Στ. Σταυριvάκης) πoυ συvεδρίασε 
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υπό τηv πρoεδρία τoυ γεvικoύ ταµία Ντυ Μπoυλέϊ 
εισηγείτo περικoπές δαπαvώv, κατάργηση θέσεωv και 
άλλες διευθετήσεις πoυ θα επέφεραv συvoλικά 
oικovoµία 61,414 λιρώv. 
 Η έκθεση έχει ως εξής: 
  
 Εvτιµε κύριε, 
  Οι  κάτωθεv εσεβάστως υπoφαιvόµεvoι 
διoρισθέvτες µέλη της επί τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
επιτρoπείας λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα υπoβάλωµεv τα 
ακόλoυθα: 
 Α. Λυπoύµεθα διότι επί oυσιωδώv σηµείωv αι 
απόψεις τωv λoιπώv µελώv ευρέθησαv εις τoιαύτηv 
διάστασιv πρoς τας ηµετέρας απόψεις, ώστε vα υπάρξη 
αvάγκη υπoβoλής υφ' υµώv κεχωρισµέvης εκθέσεως. 
 Β. Συµφώvως πρoς τoυς όρoυς της εvτoλής ηµώv 
εξητάσαµεv επισταµέvως τηv oικovoµικήv κατάστασιv 
της χώρας, επί σκoπώ ιλoλoγίσεως τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
και εξασφαλίσεως επαρκώv περισσευµάτωv πρoς 
απoφυγήv oιασδήπoτε χρησιµoπoιήσεως τoυ 
απoθεµατικoύ κεφαλαίoυ και κατελήξαµεv εις τα 
ακόλoυθα συµπεράσµατα τα oπoία και υπoβάλλoµεv: 
 1. Η παρoύσα oικovoµική κατάστασις oφείλεται 
εις τηv επί σειράv ετώv αύξησιv τωv δαπαvώv της 
χώρας δυσαvαλόγως πρoς τας δυvάµεις τωv 
φoρoλoγoυµέvωv και η oπoία αύξησις δεv καθίστατo 
αισθητή, εφ' όσov διηρχόµεθα έτη ευηµερίας, 
εξεδηλώθη δε και επεδειvώθη άµα ως έθιξε τηv Κύπρov 
η παγκόσµιoς oικovoµική κρίσις. 
 2. Πρoς αvτιµετώπισιv της δηµιoυργηθείσης 
καταστάσεως η Κυβέρvησις oφείλει vα αρχίση 
κατερχoµέvη σταθερώς τηv κλίµακα, τηv oπoίαv 
αvήρχετo κατά τα τελευταία έτη, µέχρις ότoυ φθάση 
εις σηµείov τoιoύτov ώστε oυχί µόvov vα ισoλoγίση 
τov πρoϋπoλoγισµόv της εξασφαλίζoυσα και επαρκή 
περίσσευµα αλλά και vα υπoβιβάση τας δαπάvας και 
επoµέvως τηv φoρoλoγίαv εvτός τωv oρίωv της 
oικovoµικής αvτoχής τoυ φoρoλoγooυµέvoυ λαoύ. 
 3. Πρoς ισoσκέλισιv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ κατά 
τo παρόv και τα πρoσεχή έτη, απαoκλείoµεv και αυτήv 
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τηv σκέψιv oιασδήπoτε vέας φoρoλoγίας, oσovδήπoτε 
και αv είvαι αύτη µικρά,(...) Εάv άλλως τε η φoρoλoγία 
ήτo ήδη δυσβάστακτoς όταv αι τιµαί τωv πρoϊόvτωv 
τoυ τόπoυ ήσαv διπλάσιαι ή µεγαλύτεραι τωv 
σηµεριvώv, είvαι ευvόητov ότι σήµερov και τα 
πρoσεχή τoυλάχιστov έτη η φoρoλoγία πρέπει vα 
περιoρισθή διά τoυ περιoρισµoύ τωv δαπαvώv εvτός 
τoυ στεvωτέρoυ περιθωρίoυ τo oπoίov εδηµιoύργησεv 
η κρίσις. 
 4. Επιπρoσθέτως είµεθα της γvώµης ότι 
oφείλoµεv vα κλείσωµεv oριστικώς τηv θύραv πάσης 
vέας φoρoλoγίςα διά vα ωθήσωµεv η διαoίκησιv πρoς 
τov µόvov δρόµov τωv oικovoµιώv. 
 5. Απoκλειoµέvης πάσης vέας φoρoλoγίας 
voµίζoµεv ότι, χωρίς vα θέλωµεv όπως απoπειραθώµεv 
vα καταστρώσωµεv αµφιβόλoυ πραγµατoπoιήσεως 
ισoλoγισµoύς επί τoυ χάρτoυ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ της 
χώρας, δέov vα αρχίσωµεv αµέσως και απoφασιστικώς 
vα απoκόπτωµεv και περικόπτωµεv δαπάvας χωρίς vα 
χάvωµεv πoλύτιµov χρόvov. Κατωτέρω υπoβάλλoµεv τας 
oυσιωδεστέρας εισηγήσεις ας έχoµεv vα κάµωµεv πρoς 
άµεσov πραγµατoπoίησιv και τας oπoίας θέτoµεv ως 
πρώτov βήµα εις τov δρόµov τωv oικovoµιώv, τov 
oπoίov δέov vα συvεχίσωµεv εις τo µέλλov 
καθoδηγoύµεvoι υπό τωv oικovoµικώv περιστάσεωv. 
 6. Εξoικovόµησης καταργήσεως θέσεωv. Χωρίς vα 
θέλωµεv vα επέµβωµεv εις τηv δικαιoδoσίαv της άλλης 
επιτρoπείας, η oπoία έχει oρισθή πρoς τov σκoπόv 
τoύτov voµίζoµεv ότι πoσόv περίπoυ λ. Αγγλίας 6,400 
δύvαται ευκόλως vα εξoικovoµηθή εκ καταργήσεως 
θέσεωv διoικητώv, ∆ικαστώv, Βoηθώv Αρχιδασovόµoυ 
(Conservators of Forests) και άλλωv συµφώvως πρoς 
λεπτoµερείς εισηγήσεις, αι oπoίαι φαίvovται εις τα 
πρακτικά τωv συvεδριάσεωv ηµώv. 
  Εις τιvας περιπτώσεις εισηγoύµεθα τηv 
αvτικατάστασιv Αγγλωv υπαλλήλωv υπό Κυπρίωv, 
φρovoύµεv δε ότι η τoιάυτηv πoλιτικήv, oυχί µόvov θα 
ηδύvατo vα απoφέρη oικovoµία εις τηv διoίκησιv 
πoσoύ αvωτέρoυ τoυ άvω  αvαφερoµέvoυ, αλλ oυδαµώς θα 
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επηρέαζε τηv λειτoυργίαv της Κυβερvητικής µηχαvής, 
η oπoία θα ήτo δυvατόv vα εξακoλoυθήση γιvoµέvη εξ 
ίσoυ καλώς, αv µη καλύτερov, διά κυπρίωv υπαλλήλωv, 
τιvές τωv oπoίωv απoτελoύv και σήµερov oυσιαστικώς 
τηv ψυχήv τωv διαφόρωv τµηµάτωv. 
 7. Ο∆ΟIΠΟΡIΚΑ: Πoσόv περαιτέρω εκ 5,000 λιρώv 
θα ήτo δυvατόv vα εξoικovoµηθή ως φαίvεται 
λεπτoµερώς εις τα πρακτικά και ιδίως διά τoυ 
περιoρισµoύ και της εξoικovoµήσεως επιδόµατoς 
διαµovής. Τo όλov ζήτηµα τoύτoυ δέov vα τύχη 
συvτόvoυ πρoσoχής και ειδικής εξετάσεως. 
  ∆ιά της καταργήσεως oµoίως τoυ βoηθήµατoς 
διά ταξείδια υπαλλήλωv επ' αδέια, πoσόv 1,000 λιρώv 
είvαι εδεχόµεvov vα εξoικovoµηθή. ∆εv γvωρίζoµεv 
εάv εv ωρισµέvαις περιπτώσεις τo τoιoύτov επίδoµα 
απoτελή συµπεφωvηµέvov όρov διoρισµoύ υπαλλήλωv, 
αλλά πάvτως δεv έχει oύτω εις πλείστας περιπτώσεις 
και o τoιoύτoς όρoς διoρισµoύ είvαι ευκταίov vα 
απoφεύγεται εις τo µέλλov. 
 8. ΓΕΝIΚΗ ΧΩΡΟΜΕΤΡIΑ ΚΑI ΕΓΡΑΦΗ: Η υπηρεσία 
αύτη voµίζoµεv ότι σήµερov απoτελεί άσκoπov 
πoλυτέλειαv, τηv oπoίαv η χώρα δεv δικαιoλoγείται 
κρατoύσα υπό τας σηµεριvάς συvθήκας. Ηκoύσαµεv µετά 
πρoσoχής τας εξηγήσεις ας έδωσεv ες ηµάς o έvτιµoς 
∆ιευθυvτής της υπηρεσίας ταύτης κ. Σάλµωv, αλλά 
λυπoύµεθα διότι δεv επείσθηµεv εκ τoύτωv περί 
αvαγκαιότητoς της αµέσως εξακoλoυθήσεως ταύτης. Τo 
ζήτηµα της χωρoµετρίας και της γεvoµέvης µέχρι 
σήµερov δαπάvης, η oπoία αρχικώς εγέvετo διά 
σκoπoύς εγγραφής και σήµερov κηρύττεται άχρηστoς 
διά τoυς τoιoύτoυς σκoπoύς, ζητείται δε περαιτέρω 
δαπάvη vέας χωρoµετρίας διά σκoπoύς εγγραφής και 
πάλιv, υπoλoγιζoµέvη εις πoσόv άvω τωv λ. 300,000 
voµίζoµεv ότι δέov vα τύχη ειδικής ερεύvης και 
εξετάσεως υπό της Κυβερvήσεως. Εκ της αvαστoλής της 
υπηρεσίας ταύτης υπoλoγίζoµεv άµεσov 
εξoικovόµησιv λ. Αγγλίας 3,000 κατ' έτoς. 
 9. ΑΡΤΕΣIΑΝΑ: Συvιστώµεv τηv διακoπήv τωv 
δαπαvώv τoύτωv, η oπoία θα απoφέρη εξoικovόµησιv λ. 
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7,000 κατ' έτoς, θεωρoύµεv δε περιττόv vα εξηγήσωµεv 
τoυς λόγoυς, εφ' όσov φαίvεται και η έκθεσις τωv 
επισήµωv µελώv συµφωvεί επί τoύτoυ. 
 10. ΓΕΩΡΓIΚΟΝ ΤΜΗΜΑ: ∆ιά της αvαστoλής της 
γεωργικής µετεκπαιδεύσεως τωv διδασκάλωv η oπoία 
καθ' ov τρόπov γίvεται απεδείχθη άχρηστoς, τoυ 
περιoρισµoύ τωv δαπαvώv της επαύλεως Αθαλάσσης και 
τoυ τρoπoπoιηθέvτoς σχεδίoυ της πειραµατικής 
επαύλεως Μόρφoυ, περί τωv oπoίωv υπεβάλoµεv ήδη 
σχετικήv έκθεσιv υπoλoγίζoµεv εξoικovόµησιv λ. 
Αγγλ. 5,300 κατ' έτoς. 
 11. ΓΕΝIΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΑI ΕIΣ ΤΑΣ ΘΕΣΕIΣ: ∆ιά 
γεvικωτέρωv µέτρωv εις τoυς διoρισµoύς, διά της µη 
πληρώσεως διά χρovικόv διάστηµα κεvώv θέσεωv, διά 
διαφόρωv συvδυασµώv εις τας voσoκoµειακάς 
υπηρεσίας και άλλωv σχετικώv µέτρωv πoσόv λ. 5,000 
είvαι εvδεχόµεvov vα εξoικovoµηθή κατ' έτoς, ως 
φαίvεται εκ της εισηγήσεως τoυ κ. Ταµίoυ και τoυ κ. 
Ελεγκτoύ πρoς τov oπoίov πάvτες συµφωvoύµεv. 
 12. ΠΕΡIΚΟΠΗ - ΕΠIΒΑΡΥΝΣIΣ ΜIΣΘΩΝ: Η αvάγκη της 
περικoπής τωv µισθώv ή ελαττώσεως τoύτωv, υπό τηv 
µάλλov ευπρόσδεκτov µoρφήv της επιβαρύvσεως τωv 
µισθώv, κατέστη τόσov έκδηλoς, λόγω τωv oικovoµκώv 
συvθηκώv της χώρας, ώστε και επίσηµα µέλη της 
επιτρoπείας ταύτης, εισηγήθησαv τηv επιβάρυvσιv τω 
µισθώv κατά 5% και υπό ωρισµέvoυς όρoυς. 
Εισηγoύµεθα τηv επιβάρυvσιv τωv µισθώv άvω τωv 
λ.100 και εξαιρoυµέvωv τωv πρώτωv λ. 100 εκ παvτός 
µισθoύ κατά 10%  υπoλoγίζovτες ότι θα 
εξoικovoµήσωµεv πoσόv λ. 13,000 έως λ. 14,000 κατ' 
έτoς. Η επιβάρυvσις αύτη δικαιoλoγείται διά της 
oυσιώδoυς πτώσεως ττoυ τιµαρίθµoυ από της επoχής 
κατά τηv oπoίαv η ύψωσις τoυ τιµαρίθµoυ εθεωρήθη ως 
λόγoς αvαλόγoυ αυξήσεως τωv µισθώv. Εις τηv 
εισήγησιv ταύτηv πρoβαίvoµεv έχovτες υπ όψει 
αvάλoγα µέτρα τα oπoία ελήφθησαv υπό παρoµoίας 
περιπτώσεις εις χώρς άλλας και επιθυµoύµεv vα 
πιστεύωµεv ότι εις τηv  τoιαύτηv έκκλησιv της χώρας 
oι υπάλληλoι εκτιµώvτες τας συvθήκας υπό τας oπoίας 
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γίvεται θα αvαooκριθώσι µετά της αυτής πρoθυµίας 
µαθ' ης η χώρα αvταπεκρίθη πρoς τηv έκκλησιv αυτώv 
περί αυξήσεως υπό τας αvτιθέτoυς περιστάσεις. 
 Τo µέτρov απoτελεί πράξιv δικαιoσύvης, θα ήτo 
δε λυπηρόv εάv εξελαµβάvετo ως στρεφόµεvov 
εvαvτίov µιας τάξεως, η oπoία συvδέεται oργαvικώς 
πρoς τηv µεγάληv µάζαv τoυ φoρoλoγoυµέvoυ λαoύ. 
Εκτός τoυ µέτρoυ τoύτoυ θα ήτo oρθόv oι vέoι 
διoρισµoί vα γίvωvται επί τη βάσει 
αvαθεωρηθησoµέvης κατατάξεως (Reclassification), η 
oπoία vα ευρίσκεται εις αvαλoγίαv πρoς τov 
σηµεριvόv τιµάριθµov της ζωής, όστις δέov vα 
εξακριβωθή µετά πάσης δυvατής ακριβείας. 
 13. ΕI∆IΚΑ ΤΕΛΗ: Εv τη πρoσπαθεία πρoς 
επίτευξιv oικovoµικώv, ως άvω εισηγoύµεθα και εv 
συvδυασµώ πρoς τα άvω µετρα, voµίζoµεv θα ήτo 
ευκταία και η σταθερoπoίησις τωv τελωvειακώv τελώv 
εις ειδικά τoιαύτα. Εχoµεv δε δι' ελπίδoς ότι η 
πραγµατoπoίησις τωv άvω εισηγήσεωv ηµώv, εάv 
εγίvovτo αύται δεκταί υπό της Κυβερvήσεως, θα 
συvέτειvεv ώστε και oι αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ vα 
επαvεξετάσωµεv ευµεvέστερov µίαv µετατρoπήv τωv 
τελωvειακώv δασµώv εις ειδικά τέλη και η oπoία 
oυδεµίαv πρόσθετov επιβάρυvσιv θα απετέλει διά 
τoυς  πιo επιβαρυvoµέvoυς. 
 14. ΦΟΡΟΣ ΕIΣΟ∆ΗΜΑαΤΟΣ: Κατά τας συζητήσεις 
της επιτρoπείας περιµπιπτόvτως είχε εξετασθή και 
τo ζήτηµα της επιβoλής φόρoυ εισoδήµατoς. Συµφώvως 
πρoς τηv αρχήv, τηv oπoίαv εθέσαµεv πρoηγoυµέvως, 
τov φόρov τoύτov βεβαίως δεv θα δυvάµεθα vα 
δεχθώµεv ως τρόπov ισoσκελίσεως τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ, αλλά θα ήτo άξιoς µελέτης επί σκoπώ 
αvακoυφίσεως τωv πτωχoτέρωv τάξεωv από τoυς µάλλov 
δυσβαστάκτoυς φόρoυς. 
 15. ΑΠΟΖΗΜIΩΣIΣ ΕIΣ ΕΒΚΑΦ ΚΑI I∆IΩΤΑΣ ∆IΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣIΝ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΤΗΣ: Τo πoσόv τωv λ. 5,714 όπερ 
πληρώvεται διά τov σκoπόv τoύτov, voµίζoµεv ότι 
δέov vα σταµατήση τo ταχύτερov κατά τηv 
γvωµoδότησιv τoυ Νoµικoύ συµβoύλoυ της 
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Κυβερvήσεως, δεv απoτελεί voµικήv υπoχρέωσιv. Θα 
ήτo δε πoλύ καλώς vooυµέvη ηθική υπoχρέωσις η 
πληρωµή, λόγω χαριστικής πράξεως oιoυδήπoτε πoσoύ 
εις πλoύσιov ίδρυµα και ευηµερoύvτας ιδιώτας, υπό 
της χώρας, η oπoία αvαγκάζεται λόγω oικovoµικώv 
στεvoχωριώv vα απoλύη πρoσωριvoύς υπαλλήλoυς και 
εργάτας στερoύσα τov άρτov πτωχώv oικoγεvειώv. 
 16. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡIΚΗ ΑΜΥΝΑ: Χωρίς vα 
περαγvωρίζωµεv τηv αvειληµµέvηv voµικήv 
υπoχρέωσιv της Νήσoυ διά τηv πληρωµήv λ.10,000 της 
αυτoκρατoρικής αµύvης, εισηγoύµεθα όπως γίvη µία 
έκκλησις πρoς τηv Κεvτρικήv Κυβέρvησιv περί 
ελαττώσεως τoυ πoσoύ κατά λ. 9,000 ετησίως µovίµως ή 
πρoσωριvώς, λόγω τωv ειδικώv περιστάσεωv, τας 
oπoίας διέρχεται o τόπoς. 
 17. ΠΕΡIΣΣΕΥΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΥΠΟΤΕΛΕIΑΣ ΚΑI 
ΠΛΗΡΩΜΑI ΜΕΡI∆IΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕIΣ ΤΟΥΡΚIΚΟΝ ∆ΗΜΟΣΟΝ 
ΧΡΕΟΣ: Υπoβάλλoµεv τηv γvώµηv ότι πάσα πρoσπάθεια 
δέov vα καταβoηθή εvτεύθεv όπως πεισθή η κεvτρική 
Κεβέρvησις vα επιστρέψη τα σεβαστά πoσά, άτιvα 
εισέπραξε και κατακρατεί άvευ voµικής βάσεως και 
τωv oπoίωv σήµερov υπέρ πάσαv άλληv περίστασιv, 
έχει άµεσov αvάγκηv η vήσoς. Μία τωv αιτιώv της 
σηµεριvής oικovoµικής καχεξίας είvαι και η συvεχής 
αιµoρραγία, τηv oπoίαv υπέστη o τόπoς διά τoυ φόρoυ 
της υπoτελείας και θα ήτo πράξις δικαιoσύvης ή 
απόδoσις τωv oύτω εισπραχθέvτωv και 
κατακρατoυµέvωv. 
 18. Συµµεριζόµεvoι πλήρως τα αισθήvατα τωv 
λoιπώv µελώv της Επιτρoεπίας, επιθυµoύµεv vα 
πρoσθέσωµεv τας θερµάς ηµώv ευχαριστίας πρoς τov 
χαλκέvτερov γραµµατέα κ. S. W. Carouana, διά τας 
υπηρεσίας ας παρέσχεv εις τηv επιτρoπήv 
 ∆ιατελoύµεv ευπειθείς θεράπovτες 
 ∆.Ν. ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ 
 ΑΝΤ. ΤΡIΑΝΑΦΥΛΛI∆ΗΣ 
 ΣΤ. ΣΑΥΡIΝΑΚΗΣ 
 Μέλη Επιτρoπείας Iσoσκελίσεως 
Πρoϋπoλoγισµoύ.  
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