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Εισαγωγικά

Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού1 είναι μία από 
τις παραδοσιακές αρχές του, που θεσπίζονται από τον κοι
νό νομοθέτη και όχι από το Σύνταγμα2. Κατά κύριο λόγο, 
απευθύνεται προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που 
υπό την διεύθυνση και καθοδήγηση του Υπουργού Οικονο
μικών είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του κρατικού προϋ
πολογισμού.3 Το ζητούμενο της αρχής, να αναλύονται, εξει
δικεύονται τα απεικονιζόμενα στον προϋπολογισμό κονδύ
λια (έσοδα και έξοδα) συνιστά εκ πρώτης όψεως επιταγή με 
καθαρά τεχνικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά όμως, η σύνδεσή 
της με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων και η «εκ
μετάλλευσή» της από αυτήν, την αναδεικνύει σε ουσιαστι
κό στοιχείο τόσο της δομικής οργάνωσης/εμφάνισης του 
προϋπολογισμού, όσο και του πολύπλευρου ελέγχου (κοι
νοβουλευτικού, δικαστικού και διοικητικού) που ασκείται 
κατά την εκτέλεσή του. Η αρχή της ειδίκευσης του προϋ
πολογισμού, που επιτάσσει τον προσδιορισμό με εξειδίκευ- 
ση των κρατικών εσόδων και εξόδων, δηλ. την παρουσίασή 
τους στον προϋπολογισμό με κωδική κατάταξη και κατονο- 
μασία, επιδρά θετικά στην ορθολογική κατανομή των δα
πανών αν εφαρμόζεται με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, 
την αρχή της μέγιστης κοινωνικής ωφέλειας και της χρη
στής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.4

1. Principe de speciality, Budgetspezialitat / sachlichen [qualitative wie quan
titative] und zeitlichen Spezialitat.

2. Σε αντίθεση προς την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού (principe 
de Γ unite, Einheit / Einheitlichkeit) όπως και την αρχή της καθολικότη- 
τας (principe de Γ universality, Vollstandigkeit) που καθιερώνονται με το 
άρθρο 79 παρ. 2 Συντ., και την αρχή της προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
εξουσιοδότησης που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 και 
2 Συντ. Η αρχή της δημοσιότητας (principe de la publicity, Offentlichkeit) 
του προϋπολογισμού θεμελιώνεται στο άρθρο 66 Συντ., ενώ η αρχή της 
ετήσιας βάσης (principe d' annualite, Jahrlichkeit) προκύπτει από το άρ
θρο 79 παρ,. 1 Συντ.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ΚΔΛ, ο προϋπολογισμός του κράτους 
καταρτίζεται ύστερα από προτάσεις των αρμοδίων φορέων και εισήγηση 
των οικείων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου προς το Γενικό Λογι
στήριο του Κράτους.

4. Ν.ΜΠΑΡΜΠΑ, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου,2002, σ. 62.
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Η επιταγή για εξ-ειδίκευση εσόδων και εξόδων έχει θε
μελιακή σημασία για τη νομοθεσία του προϋπολογισμού 
καθώς κατευθύνει την διαμόρφωση της εμφάνισης του πε
ριεχομένου του και κατά συνέπεια διαμορφώνει την εξου
σιοδότηση που παρέχεται από το κοινοβούλιο προς την 
εκτελεστική λειτουργία για την εκτέλεση του προϋπολο
γισμού. Την σημασία αυτή υπογραμμίζει η χρησιμοποίηση 
της εφαρμογής της αρχής της ειδίκευσης από την αρχή της 
ειδικότητας των πιστώσεων στη συνέχεια, κατά το στάδιο 
της εκτέλεσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ορθή, «λελογισμένη» 
χρήση της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογισμού μπο
ρεί να συμβάλλει έμμεσα στην αποτροπή της χρήσης της 
«δημιουργικής» λογιστικής με την οποία συχνά έχει επιχει- 
ρηθεί η (πρόσκαιρη) επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων 
στη δημοσιονομική διαχείριση.

Ιστορικά, στην εξέλιξη του θεσμού του προϋπολογι
σμού, η εξειδίκευση εμφανίζεται ως αίτημα που αφορά τις 
πιστώσεις,5 για τις οποίες ήταν επιτακτική η ανάγκη της 
μοναρχικής/κυβερνητικής λογοδοσίας και του περιορι
σμού της εκτελεστικής εξουσίας στη διαχείριση του δημο
σίου χρήματος.Το γεγονός αυτό έχει συμβάλλει κατά πολύ 
στην αντίληψη της απόλυτης σύμπτωσης της αρχής της ει
δίκευσης προς την αρχή της ειδικότητας.Μετά την γαλλική 
επανάσταση, αρχικά, είχε θεωρηθεί περιττή κάθε δέσμευση 
με νόμο της εκτελεστικής εξουσίας: ενώ ο προϋπολογισμός 
εσόδων και εξόδων ψηφιζόταν για ένα έτος, απλά οριζόταν 
συνολικά (en bloc) το ποσό που είχε το δικαίωμα να δαπα
νήσει η κυβέρνηση.Η αδυναμία ελέγχου κατά τα επόμενα 
έτη της δημοσιονομικής διαχείρισης και της διάθεσης του 
δημοσίου χρήματος από τους αντιπροσώπους του λαού, 
ανέδειξε την ανάγκη αναλυτικού προσδιορισμού των δα
πανών και της απαγόρευσης μετάθεσης [μεταφοράς] των 
πιστώσεων.6 Η σύνδεση μάλιστα της αρχής της ειδίκευσης

5. Ο Α.ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Ο προϋπολογισμός του Κράτους,1905, σ. 18, εντοπίζει 
τις ρίζες της αρχής της ειδίκευσης [των πιστώσεων] κατά το 1355 επί βα
σιλείας Ιωάννου του Καλού στην Γαλλία, οπότε κατά την σύγκληση των 
γενικών τάξεων διατυπώθηκε η αξίωση να δαπανηθούν τα ποσά που θα 
ψηφίζονταν για τον συγκεκριμένο σκοπό που θα οριζόταν.

6. Α.ΔΙΟΜΗΔΗ, ο.π. σ. 206 ε. Στην Αγγλία, σύμφωνα την αρχή της ap
propriation που καθιερώθηκε από την βασιλεία του Καρόλου Β', και από
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με την εξουσία ελέγχου του κοινοβουλίου στην κυβέρνη
ση είχε δημιουργήσει και την θέση ότι ο προσδιορισμός της 
εξειδίκευσης μπορεί να είναι ζήτημα απόφασης του νομο
θετικού σώματος, που σημαίνει όμως είσοδό του σε αρμο
διότητα της εκτελεστικής λειτουργίας, δηλ. την άσκηση δι
οίκησης.* 7 Σήμερα, η ισορρόπηση μεταξύ των εξουσιών των 
δύο λειτουργιών στο θέμα αυτό επιτυγχάνεται με τη σύν
θεση των διατάξεων που συγκλίνουν στη ρύθμισή του και 
οι οποίες περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα, στον Κανονισμό 
της Βουλής και στη δημοσιολογιστική νομοθεσία.

Στο σύγχρονο κράτος, η διάρθρωση του προϋπολο
γισμού καθορίζει το είδος του προϋπολογισμού και αντί
στροφα η λειτουργία ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού 
απαιτεί την αντίστοιχη διάρθρωσή του.8Είναι χαρακτηρι
στικό, το ότι ενώ η δημοσιονομική λειτουργία του ισοσκε- 
λισμού είναι σχετικά ουδέτερη ως προς τη διάρθρωση του 
προϋπολογισμού και η δημοσιονομική πολιτική δεν παρέχει 
αντιστοιχίες θεσμικής ή προγραμματικής διάρθρωσής του, 
για την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού πρέ
πει να υφίσταται θεσμική διάρθρωσή του: αυτή, λειτουργεί 
ως απαραίτητη σύντμηση για την αντιμετώπιση των ανα
γκών που αυτός αναγνωρίζει.9

Η ειδίκευση του προϋπολογισμού προβάλλεται σημασι- 
ολογικά και σε ένα διαφορετικό επίπεδο: η κυβέρνηση κα
τά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έχει ως γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον και η υποβολή του σχετικού νομοσχεδί
ου προς εξέταση και έγκριση από το κοινοβούλιο έχει και 
την έννοια της δέσμευσης της κυβέρνησης ως προς το τι 
θεωρεί γενικό συμφέρον10. Αυτό το συμφέρον το εξειδικεύ
ει με τα προτεινόμενα κονδύλια δημοσίων δαπανών κατά

το 1688 αποτελεί ακλόνητη αρχή, «το χρήμα ψηψιζόμενο από το κοινο
βούλιο, ειδικεύεται και δεν μπορεί παρά να διατεθεί σε ορισμένα αντικεί
μενα προσδιορισμένα από τις Βουλές».Βλ. σχ. G. j£jE, Traite de Science 
des Finances, Le Budget, 1910,σ. 103.

7. Α.ΔΙΟΜΗΔΗ, ο.π. σ. 210.
8. P.SENF, Probleme der Gliederung des offendichen Haushalts (nach func- 

tionalen und okonomischen Gesichtspuncten), 1062, σ. 127.
9. G.F. SCHUPPERT, Die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haus- 

haltrechts und Haushaltskontrolle, 1984, σ. 244.
10. E.BENIZEAOY, To γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγμα

τικών δικαιωμάτων, 1990.
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τομείς δραστηριοτήτων11, αντιστοιχούσες σε δαπάνες που 
στο μεγαλύτερο μέρος πρόκειται να καλυφθούν με τη συμ
μετοχή των πολιτών στη φορολογία.12 Έτσι, ο προϋπολογι
σμός συνιστά μία μορφή προγράμματος13 και η διατύπωση 
ενός προγράμματος οφείλει να περιέχει τους προτεινόμε- 
νους τρόπους υλοποίησής του. Πρόκειται για τη λογιστική 
απεικόνιση του πού, σε ποιους τομείς κρατικής δραστηριό
τητας θα δαπανηθούν από την κυβέρνηση οι δημόσιοι πό
ροι.14 Η εξειδίκευση των κονδυλίων του που προτείνεται και 
εγκρίνεται από το κοινοβούλιο, συνιστά θεμελιώδες στοι
χείο για την επίτευξη της νομιμοποίησης της δημοσιονομι
κής δραστηριότητας του κράτους.15

Πάντως, ο καθορισμός των αρχών ή του προϋπολογισμού 
φαίνεται ότι δημιουργεί ζήτημα στη δημοσιονομική φιλο
λογία, καθώς οι ασχολούμενοι με αυτόν συγγραφείς συχνά 
προτείνουν διαφορετικές αρχές ή υπογραμμίζουν την σημα
σία ορισμένων μόνο.16 Κατά τον Δ.Κόρσο,17 κατά την κατάρ

11. Η ιδεολογία του γενικού συμφέροντος, στο πεδίο της δημοσιονομικής 
δραστηριότητας του κράτους, αναδεικνύεται σε αδιαμφισβήτητο πυρή
να της νομιμοποίησης. Ενδ. J.CHEVALLIER / D.LOSCHAK, Variations 
autour de Γ ideologie de 1’ interet general,1978, P.HABERLE, Das offent- 
Iiche Interesse als juristisches Problem.Eine Analyse von Gesetzgebung 
und Rechtprechnung,1970.

12. Για τη σχέση της νομιμοποίησης με τον ρόλο του κράτους ως ανακατα- 
νομέα, βλ. J.HABERMAS, Raison et Legitimite,1978, G.O’ CONNOR, 
Οικονομική κρίση του Κράτους, 1977, Ρ. FLORA, Solution or Source of 
Crisis? 1979.

13. K.STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, 
1980, σ. 1198.

14. Υπ’ αυτή την έννοια, το χρήμα που διατίθεται με τον προϋπολογισμό (πι
στώσεις) χρησιμοποιείται για την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού 
ή/και για την κατεύθυνση των τρεχουσών κρατικών δραστηριοτήτων. 
W.PATZIG, Haushaltsrecht des Bundes und der Lander,1981, σ.103.

15. Για τη συμβολή των αρχών του προϋπολογισμού στη νομιμοποίηση της 
δημοσιονομικής δραστηριότητας του κράτους, Β.ΚΟΥΓΕΑ, Η παρέμβα
ση της εκτελεστικής λειτουργίας στη διάθεση των πιστώσεων του κρατι
κού προϋπολογισμού, 1998.

16. Οι Α.ΓΕΡΟΝΤΑΣ και Α.ΨΑΛΤΗΣ, Δημοσιονομικό Δίκαιο, τεύχος Α', 
1998, σ. 226 επισημαίνουν ότι «από τις αρχές του 190u αιώνα η οικονομι
κή επιστήμη καταβάλλει προσπάθειες για τη διαμόρφωση γενικών αρ
χών στις οποίες πρέπει να προσανατολίζονται οι ενέργειες που αναφέ- 
ρονται στον προϋπολογισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι λειτουργί
ες του.Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί ομοφωνία όσον αφορά τις αρχές
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τιση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του κρά
τους, καθώς και κατά την εκτέλεση και την ψήφισή του πρέ
πει να τηρούνται ορισμένες αρχές: η εφαρμογή τους απο
βλέπει στην εξασφάλιση ορθής, λογικής γραμμής κατά την 
κατάστρωση των μεγεθών του δημόσιου πλούτου αλλά και 
την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων υπέρ 
του κοινωνικού συνόλου. Σε κάθε περίπτωση, οι αποκαλού- 
μενες «αρχές του προϋπολογισμού» είναι αυτές συνδέονται 
με την ιστορική εξέλιξη του θεσμού του προϋπολογισμού 
(παραδοσιακές) δηλ. αυτές που ανέκαθεν λογίζονται ως τέ
τοιες ( όπως π.χ. η αρχή της προηγούμενης κοινοβουλευτι
κής εξουσιοδότησης) αλλά και / ή προκύπτουν από την περί 
τον προϋπολογισμό νομοθεσία κάθε κράτους, συνιστώντας 
θεμελιακούς κανόνες και που αφορούν ένα, διάφορα ή όλα 
τα στάδια που αυτός διέρχεται.Στη γαλλική δημοσιονομική 
φιλολογία - που επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση του 
θεσμού στη χώρα μας - γινόταν διάκριση ανάμεσα στον προ
ϋπολογισμό του κράτους και στο νόμο του προϋπολογισμού 
(budget de Γ Etat / lois de finances)17 18 η οποία κατέληξε στην 
εξέλιξη της έννοιας του προϋπολογισμού. Πάνω σ' αυτή την 
έννοια διαπλάσθηκαν οι κανόνες/αρχές (regies/ principes) 
του προϋπολογισμού οι οποίοι θεωρήθηκε ότι επιβλήθηκαν 
από το κοινοβούλιο στην κυβέρνηση ως προς την παρουσί
αση του προϋπολογισμού: ενότητα, καθολικότητα, ετήσια 
βάση, ειδικότητα.19 Οι θεμελιώδεις αρχές του προϋπολογι
σμού (Haushaltsgrundsatze)20 δεν συνιστούν μόνο τεχνικούς 
κανόνες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής και

που διέπουν τον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα αν οι αρχές αυτές 
αναψέρονται στον προϋπολογισμό με την τυπική του όρου έννοια, όπως 
η αρχή της προβλεψιμότητας, ή στη ουσιαστική οικονομική πολιτική, 
όπως η αρχή της φειδωλής διαχείρισης».Βλ. εκεί και την παραπομπή 
στις αρχές που προτείνει ο Fritz Neumark.

17. Δ.ΚΟΡΣΟΥ, Δημοσιονομικόν Δίκαιον, τεύχος A',1980 σ. 73.
18. P.LALUMIERE, Les finances publiques, 1983, σ. 18 κ.ε.
19. Unite, universalite, annualite, specialite. Κατά τον Λ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥ- 

ΛΟ, Δίκαιον Κρατικού Προϋπολογισμού, 1979,σ. 39, οι βασικοί κανόνες 
που κατά την δημοσιονομική επιστήμη πρέπει να διέπουν την προηγού
μενη εξουσιοδότηση της νομοθετικής προς την εκτελεστική εξουσία για 
τη διενέργεια των εσόδων και εξόδων και που επομένως αφορούν και 
την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι: ο κανόνας 
του ενιαύσιου του προϋπολογισμού, της ενότητας του προϋπολογισμού, 
της καθολικότητας, του μη ειδικού προορισμού των εσόδων και της ειδι
κότητας των πιστώσεων.

20. K.STERN, Das Staatsrecht.. ο.π., σ.1240 κ.ε.
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υγιούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος αλλά και μέσα 
ελέγχου της κυβέρνησης από το κοινοβούλιο.Οι αρχές που 
αφορούν την διάρθρωση και το περιεχόμενο του προϋπολο
γισμού προσδιορίζουν την δέσμευση που απορρέει από τη 
σχετική εξουσιοδότηση, διαμορφώνουν τον «κανόνα» σύμ
φωνα με τον οποίο οφείλει να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση 
του προϋπολογισμού, το μέτρο με το οποίο θα εκτιμηθεί η 
πιστότητα της εκτέλεσης προς τα εγκεκριμένα.21

Το νομικό πλαίσιο

Ειδικότερα, την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού 
θεσπίζει η διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του Κώδικα Δημόσι
ου Λογιστικού, (Ν. 2362/1995)22 σύμφωνα με την οποία τα 
έσοδα και τα έξοδα του κράτους εγγράφονται στον προϋ
πολογισμό και ταξινομούνται κατά είδος, ομάδες και κα
τηγορίες, ανάλογα με την αιτία και την φύση τους, κατά τα 
οριζόμενα από τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ τα έξοδα 
και κατά (φορέα) Υπουργείο και Υπηρεσία (Ειδικό Φορέ- 
α).23Δηλαδή η ταξινόμηση προσδιορίζεται από την αιτία και 
την φύση των εσόδων και εξόδων, ενώ ως προς τα έξοδα και 
από το υπουργείο ή υπηρεσία που αυτά αφορούν.24

Σε εφαρμογή της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολο
γισμού, που εκ πρώτης όψεως αφορά το στάδιο της κατάρ

21. Ο Ν.ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Στοιχεία Δημοσιονομικού., ο.π. σ. 24 ε. και 61 ανα
φέρει ως «θεμελιώδεις κανόνες του κρατικού προϋπολογισμού» τον κα
νόνα της ενότητας, τον κανόνα της καθολικότητας και τον κανόνα του 
ενιαύσιου, διακρίνοντάς τους από αυτόν της ειδικότητας των πιστώσεων 
«που αναφέρεται μόνο στις δαπάνες».

22. Η έννοια της ειδίκευσης του προϋπολογισμού εμφανίζεται στο παρελ
θόν και σε συνταγματικό επίπεδο: στο άρθρο 60 Συντ. 1911, στο άρθρο 
52 Συντ. 1927 και στο άρθρο 60 Συντ. 1952. Ο κανόνας της ειδίκευσης 
προβλέφθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 22 του νόμου ΣΙΒ’ του 1852, 
αλλά μόνο για τα έξοδα, σύμφωνα με το οποίο «ο προϋπολογισμός των 
εξόδων κάθε υπουργείου διαιρείται εις ειδικά κεφάλαια.Έκαστον κεφά- 
λαιον περιέχει ομοειδείς υπηρεσίας και διαιρείται εις άρθρα».

23. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ΚΔΛ, φορέας είναι το σύνολο των υπηρε
σιών που αποτελούν ενιαία διοικητική μονάδα (Υπουργείο, περιφέρεια) 
με διοικητική αυτοτέλεια και ίδιο προϋπολογισμό, ενταγμένο στο Γενικό 
Προϋπολογισμό του Κράτους, ενώ ειδικός φορέας είναι η συγκεκριμένη 
υπηρεσία της ευρύτερης διοικητικής μονάδας.

24. Β.ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΙ, Γενικαί Αρχαί Δημοσίου Λογιστικού, 1940, σ. 19 ε.
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τισης του προϋπολογισμού, ο Υπουργός Οικονομικός ορί
ζει με απόφασή του την κωδική κατάταξη των εσόδων και 
των εξόδων του κράτους («Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και 
Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού»): η κατάταξη αυτή 
ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.Ο σκοπός 
ακριβώς της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογισμού, η 
παρακολούθηση της πραγματικότητας που μεταφράζεται 
σε έσοδα και έξοδα του κράτους επιβάλλει την κατά και
ρούς αναμόρφωση ή βελτίωση της εξειδίκευσης ή ταξινό- 
μησης.25Η μεταβολή της σειράς των υπουργείων, η εισαγω
γή νέων κωδικών αριθμών (ΚΑ), η συνένωση ή κατάργη
ση άλλων ΚΑ οδηγούν στην αναπροσαρμογή των κωδικών 
αριθμών ενώ παράλληλα οφείλεται να μην ανατρέπεται η 
προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού φι
λοσοφία του συστήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατά 
καιρούς δεν πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές.26

Η σχέση της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογισμού 
προς την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων

Με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού - που 
αφορά και το σκέλος των εσόδων και το σκέλος των εξόδων 
του - συνάπτονται οι αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων 
και της απαγόρευσης της μεταφοράς τους, οι οποίες θεσπί
ζονται με τον Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού. Η κυρίαρχη 
στο Δημόσιο Λογιστικό αρχή της ειδικότητας των πιστώ

25. A.PAYSANT, Finances publiques, 1979, σ. 82-84. Η ονοματολογία αλλά 
και η φιλοσοφία της μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου, σύμφω
να με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει ο προϋπολογισμός.

26. Ενδεικτικά, στον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του οικον. 
Έτους 1995, αναφέρεται: «...τίθεται σε εφαρμογή ο ανά χείρας νέος Κώ
δικας Κατάταξης εσόδων και εξόδων ο οποίος περιλαμβάνει τόσο ως 
προς το σκέλος των εσόδων όσο και ως προς το σκέλος των εξόδων σο
βαρές αλλαγές και ανακατατάξεις ιδίως όσον αφορά τον Τακτικό Προ- 
ϋπολογισμό.Ο νέος Κώδικας πέρα από την γενικότερη αναθεώρησή του 
στα πλαίσια της καλύτερης ανταπόκρισης της δομής του στις σημερινές 
ανάγκες του προϋπολογισμού και του απολογισμού (άντληση στοιχείων 
σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση, επεξεργασία και αξιοποίησή 
τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο) ανταποκρίνεται και στις ανά
γκες τόσο της Ε.Σ.Υ.Ε. όσο και των λοιπών διεθνών οργανισμών όπως 
της EUROSTAT, της Ε.Ε., του Ο.Ο.Σ.Α., του Δ.Ν.Τ. κλπ.»
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σεων εκφεύγει από το πλαίσιο των κανόνων καθορισμού 
του τρόπου απεικόνισης των πιστώσεων στον προϋπολο
γισμό, στο βαθμό που περιέχει σαφή περιοριστική επιταγή 
προς την Διοίκηση, ως προς τις ενέργειες της τελευταίας 
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ζητά ειδικότερα, 
οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό πιστώσεις, να χρη
σιμοποιούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δα
πανών της υπηρεσίας (ειδικού φορέα) για την οποία προ- 
βλέφθηκαν, ή αλλιώς, κάθε πίστωση να διατίθεται μόνο (και 
αποκλειστικά) για το σκοπό που ψηψίσθηκε. Η παραπάνω 
λειτουργία της πρόβλεψης συνίσταται στον προσδιορισμό 
των δαπανών με την ονοματολογία και τον κωδικό αριθ
μό υπό τον οποίο έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό. 
Έτσι, η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού καθορίζει 
το περιεχόμενο της έννοιας του προσδιορισμού / πρόβλε
ψης των πιστώσεων που προϋποθέτει η αρχή της ειδικότη
τας των πιστώσεων και η οποία είναι δεσμευτική27.

Ο Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού αντιλαμβάνεται ως δι
ακεκριμένες τις αρχές της ειδίκευσης του προϋπολογισμού 
και της ειδικότητας των πιστώσεων.Την έννοια της πρώτης 
αναλύει στο Δεύτερο Κεφάλαιο «Κατάρτιση και ψήφιση 
του Προϋπολογισμού» και ειδικότερα στο άρθρο 5 με τίτ
λο «Έννοια και περιεχόμενο του Προϋπολογισμού», ενώ η 
ειδικότητα των πιστώσεων βρίσκεται στο Τρίτο Κεφάλαιο 
«Έσοδα- έξοδα - πιστώσεις», στο άρθρο 15 με τίτλο «Ειδι
κότητα πιστώσεων - Αυξομειώσεις - Μεταφορές αυτών».

Η σχέση και αλληλεπίδραση των αρχών της ειδίκευσης 
του προϋπολογισμού - που συχνά αναφέρεται ως ειδίκευση 
των πιστώσεων μόνο - και της αρχής της ειδικότητας των πι
στώσεων οδηγεί συχνά στην δημοσιονομική φιλολογία στην 
επικάλυψή τους. Ο Α.Διομήδης,28 λαμβάνοντας υπόψη την

27. Κατά τους Α.ΓΕΡΟΝΤΑ και Α.ΨΑΛΤΗ, ο.π. σ. 242, «όσον αφορά την 
αντικειμενική ειδικότητα των πιστώσεων, αυτό είναι αυτονόητο, επει
δή ο προϋπολογισμός αναπτύσσει τη δεσμευτική δύναμη του νόμου.Η 
ιδιαιτερότητα του προϋπολογισμού συνίσταται όχι στη δεσμευτικότη- 
τά του, αλλά αντίθετα στο ότι αυτή περιορίζεται από τόσες εξαιρέσεις, 
πράγμα που οδηγεί στην ελαστική εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων που 
παρέχει στην εκτελεστική εξουσία ο νόμος για τον προϋπολογισμό».Βλ. 
επίσης αναλυτικά Β.ΚΟΤΓΕΑ, Η παρέμβαση της εκτελεστικής λειτουρ
γίας... ο.π.

28. Α.ΔΙΟΜΗΔΗ, Ο προϋπολογισμός., ο.π. σ. 199.



Β. Δ. Κουγέας 605

ιστορική εξέλιξη της ειδίκευσης ως απόλυτα συνδεδεμένη 
με τις πιστώσεις, ταυτίζει την σχετική αρχή με την αρχή της 
ειδικότητας των πιστώσεων. Ο Β.Γεωργαντάς29, αναλύο
ντας το περιεχόμενο της αρχής της ειδικότητας των πιστώ
σεων αναφέρεται στην εφαρμογή διαιρέσεων των πιστώ
σεων στον προϋπολογισμό (χρήση, κεφάλαιο, άρθρο) και 
στη συνέπειά τους δηλ. την χρήση τους μόνο για τον σκοπό 
«δι’ ον εκάστη τούτων προωρίσθη». Ο Μ.Στασινόπουλος30, 
αναφερόμενος στην ειδίκευση των πιστώσεων την εντάσ
σει στην αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων. Όπως υπο
στηρίζει «δια της αρχής της ειδικότητος, επιβάλλεται όπως 
εκάστη δαπάνη εξειδικεύεται, και όπως καθορίζεται κατά 
το δυνατόν λεπτομερώς το αντικείμενον αυτής εις ειδικήν 
υποδιαίρεσιν, εις την οποίαν αναγράφεται το αντίστοιχον 
ποσόν της προς τον σκοπόν τούτον παρεχομένης πιστώ- 
σεως».Κατά τον ίδιο, η εξειδίκευση των πιστώσεων [«σκο
πός της αρχής της ειδικότητος»] είναι η επιβολή δέσμευσης 
στην εκτελεστική λειτουργία που περιορίζεται με την ειδί
κευση των πιστώσεων να δαπανά κάθε ποσό που αναγρά
φεται στον προϋπολογισμό για τον σκοπό που ανεγράφη 
και όχι άλλο. Δηλαδή θεωρεί ότι το περιεχόμενο της αρ
χής της ειδικότητας των πιστώσεων συνιστά και περιεχόμε
νο της ειδίκευσης των πιστώσεων [και όχι του προϋπολογι
σμού]. Ο Λ.Θεοχαρόπουλος,31 αναφέρεται μόνο στην ειδί
κευση των εξόδων του προϋπολογισμού, την οποία θεωρεί 
ως μέρος της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων.Όπως 
αναφέρει σχετικά με το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης 
του κοινοβουλίου προς την εκτελεστική εξουσία για τη διε
νέργεια των κρατικών εξόδων, αυτό, «σημαίνει ότι η εν λό
γω εξουσιοδότησις δεν δίδεται διά το σύνολον των κρατι
κών εξόδων κατ’ αποκοπήν, δηλαδή άνευ ουδεμιάς εξειδι- 
κεύσεως επί των καθ’ έκαστον ειδών των κρατικών δαπα
νών, αλλ’ ότι η εξουσιοδότησις επιβάλλεται να είναι λεπτο

29. Β.ΓΕΡΓΑΝΤΑ, Τα Δημόσια Οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομο
θεσία κατά Gaston Jeze, τόμος 1,1914, σ. 148.

30. Μ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΥ, Μαθήματα Δημοσιονομικού Δικαίου, 1966, σ. 
64 ε.

31. Λ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δίκαιον κρατικού προϋπολογισμού, τεύχος Α.,
1979, σ. 93 επ.
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μερής δι’ έκαστην κατηγορία ή υποκατηγορίαν δαπανών». 
Διαφορετικά, κατά τον Δ.Κόρσο,32 η αρχή της ειδίκευσης 
του προϋπολογισμού αφορά έσοδα και έξοδα και σαφώς δι- 
ακρίνεται από την αρχή της ειδικότητας που αφορά μόνο 
της πιστώσεις αλλά συνάπτεται με αυτήν.Κατά τους Α.Γέ- 
ροντα και Α. Ψάλτη υφίσταται ταυτοσημία καθώς αναλύο
ντας την έννοια συμπτύσσουν τις δύο αρχές.33Προς την ίδια 
κατεύθυνση κινείται και ο Ν.Μπάρμπας34 που αναλύοντας 
τον σκοπό της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων ανα- 
φέρεται στην εξειδίκευσή τους χωρίς αναφορά στην εξειδί- 
κευση των εσόδων.Αλλά και ο Ν.Μηλιώνης,35 εξετάζοντας 
την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων ως κανόνα του 
κοινοτικού προϋπολογισμού, προσδίδει σε αυτήν το περι
εχόμενο της αρχής της ειδίκευσης των πιστώσεων.Οι J.-C. 
Martinez και Ρ. Di Malta36 θεωρούν ότι το θεμέλιο της εξει- 
δίκευσης των πιστώσεων πρέπει να αναζητηθεί στην αρχή 
της ειδικότητας των πιστώσεων: η ανάγκη δέσμευσης της 
κυβέρνησης κατευθύνει την εξειδίκευσή των πιστώσεων πε
ριορίζοντας τη «δημοσιονομική ελευθερία» της, με την έν
νοια της αποτροπής σχετικών καταχρήσεων ή αυθαιρεσιών.

Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού, η οποία 
αφορά και τα έσοδα και τα έξοδα που περιλαμβάνονται 
σε αυτόν, διακρίνεται37 σαφώς ως αρχή από αυτήν της ει-

32. Δ.ΚΟΡΣΟΥ, Δημοσιονομικόν ο.π. σ. 77.
33. ΑΧΕΡΟΝΤΑ / Α.ΨΑΛΤΗ Δημοσιονομικό ο.π. σ. 240. Αν και στο νόμο 

ΣΙΒ' του 1852 στον οποίο αναφέρονται, το άρθρο 22 αφορά σαφώς τη 
ειδίκευση του προϋπολογισμού ενώ το άρθρο 23 στην ειδικότητα των 
πιστώσεων.

34. Ν.ΜΠΑΡΜΠΑ, Στοιχεία Δημοσιονομικού., ο.π. σ. 61 κ.ε. Ο ίδιος πραγ
ματοποιεί την «σύμπτυξη» των αρχών στη θεμελίωσή τους από τον 
ΚΔΛ, σ. 63,64.

35. Ν.ΜΗΛΙΩΝΗ, Στοιχεία διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού και δη
μοσιονομικού δικαίου,2004, σ. 127.

36. J.-C.MARTINEZ / Ρ. di MALTA, Droit Budgetaire,1988, σ. 553 κ.ε.
37. Ενδεχομένως, μέρος του προβλήματος προκύπτει από την εννοιολογική 

διαφορά των όρων «ειδίκευση» και «ειδικότητα» (αν και η προσδιδόμε- 
νη νομική επεξήγηση διασκεδάζει το ζήτημα) αλλά και από τη μεταφορά 
στην ελληνική των όρων από τη γαλλική γλώσσα, δεδομένης της επί
δρασης που είχε και έχει η γαλλική δημοσιονομική θεωρία στο ελληνικό 
δημοσιονομικό δίκαιο.Κατά τον Δημητράκο, Μέγα Λεξικό της Ελληνι
κής Γλώσσης, «ειδίκευσις είναι η ενέργεια του ειδικεύειν», ενώ «ειδικό- 
της είναι η ιδιότης του ειδικού» και «ειδικός, ο αποκλειστικώς ανήκων
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δικότητος των πιστώσεων αλλά συνδέεται λογικά και ισχυ
ρά με αυτήν στον βαθμό38 που προσδιορίζει το περιεχόμενο 
της τελευταίας. Η διαφορά τους αφορά το αντικείμενο, τον 
χρόνο που υλοποιούνται αλλά και την ενέργεια [συνέπεια] 
της κάθε μιάς.39Κατ’ αρχάς, η αρχή της ειδίκευσης σκοπεύ
ει στην οργάνωση της εμφάνισης (δομής) του προϋπολογι
σμού (έσοδα και έξοδα), ενώ η επιταγή που περιέχεται στην 
αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων (απαγόρευση χρή
σης πίστωσης για την ικανοποίηση άλλης ανάγκης από την 
αναφερόμενη στον προϋπολογισμό) λειτουργεί ανεξάρτητα 
από την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού [η οποία 
αφορά τις δαπάνες αλλά και τα έσοδα] με την έννοια ότι ο 
βαθμός εξειδίκευσης δεν επηρεάζει την λειτουργία της.40

Η αρχή της ειδίκευσης προσδιορίζει τον τρόπο εμφά
νισης [αναλυτικός] που οφείλει να ακολουθείται κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. Κατά μία άποψη, αφ’ εαυ
τού, η ειδίκευση των εξόδων, δηλ. η λεπτομερειακή ανά
λυσή τους δεν δημιουργεί, δεν θέτει τον κανόνα από τον 
οποίο προκύπτει η υποχρέωση της αποκλειστικής για ένα 
σκοπό διάθεσής τους: γι’ αυτό το λόγο ο νομοθέτης οδηγεί
ται στη διατύπωση διακεκριμένα και ρητά του περιεχομέ
νου της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η αρχή της ειδίκευσης, των εξόδων ειδικά, αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της αρχής της ειδικότητας των πιστώ
σεων, ή διαφορετικά, η δεύτερη εμφανίζεται ως «συνέπεια» 
του ρητού κανόνα της ειδικότητας. Οι αρχές της ειδίκευσης 
του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων 
συγκεκριμενοποιούν το περιεχόμενο της αρχής της προη

εις τινα, δι’ ωρισμένην χρήσιν προωρισμένος». Στην γαλλική γλώσσα, 
ο όρος «speciality budgetaire" [Dictionnaire par Paul Robert] σημαίνει 
«τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι ψηφισμένες πιστώσεις για ένα κε
φάλαιο του προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα 
άλλο», ενώ ο όρος "specialisation" αποδίδει τον όρο «εξειδίκευση».

38. M.DUVERGER, Finances Publiques,1965, σ. 297.
39. Ο R.MUZELLEC, Finances publiques, 1984, σ. 260 επ., εξετάζει την εξει- 

δίκευση σε σχέση με την εξουσία του κοινοβουλίου κατά την ψήφιση του 
προϋπολογισμού [διαδικασία ψήφισης] και σε σχέση με την επίδρασή 
της στις ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας κατά την εκτέλεσή του.

40. Δηλαδή, η επιταγή της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων λειτουργεί 
περιοριστικά προς τη Διοίκηση όποιος κι αν είναι ο βαθμός της εξειδί- 
κευσης των πιστώσεων.
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γούμενης κοινοβουλευτικής εξουσιοδότησης για τη διενέρ
γεια των δημοσίων δαπανών ως προς το ποσό (αναγεγραμ- 
μένο στον προϋπολογισμό όριο), κατά τον χρόνο (οικονο
μικό έτος στο οποίο αναψέρονται) και κυρίως κατά το είδος 
ή αντικείμενό τους (όπως αυτό προσδιορίζεται στον προϋ
πολογισμό βάσει της αρχής της ειδίκευσης).

Εφαρμογή και χρησιμότητα της αρχής

Η εφαρμογή της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογισμού 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την 
οποία έσοδα και έξοδα ταξινομούνται κατά είδος, ομάδες 
και κατηγορίες, ουσιαστικά στοχεύει στην παρακολούθηση 
της «πραγματικότητας» των δημοσίων εσόδων των εξόδων, 
κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με τη αρχή της ακρίβει
ας του προϋπολογισμού ( Wahrheit und Klarheit / αλήθει
ας και σαφήνειας).41Σύμψωνα με την τελευταία, τα έσοδα 
και τα έξοδα του προϋπολογισμού πρέπει να αναγράφο
νται σε αυτόν α) με ακρίβεια και ειλικρίνεια, δηλ. η εκτίμη
σή τους να στηρίζεται σε πραγματικά οικονομικά και αριθ
μητικά δεδομένα ώστε να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή 
υποεκτιμήσεις42 και β) με πλήρη σαφήνεια δηλ. όχι μόνο λε
πτομερειακά αλλά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε στην ίδια 
κατηγορία να περιλαμβάνονται ομοειδή έσοδα και έξοδα43 
για να αποφεύγεται η σύγχυση ως προς την πραγματική 
κατάσταση του προϋπολογισμού και για να εμποδίζεται η 
απόκρυφη του πραγματικού μεγέθους των πόρων που δια
τίθενται για μια ορισμένη δαπάνη.44

41. Πλην όμως την πρώτη επιβάλει ο νόμος, τη δεύτερη η ορθή και χρηστή 
διαχείριση.

42. Κατά τον Μ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ, Μαθήματα., ο.π. σ. 65, σκοπός της αρ
χής είναι και «η μείζων διαψώτισις, η οποία επέρχεται εκ της λεπτομε
ρούς αναλύσεως και κατανομής των δαπανών εις τας διαφόρους υποδι
αιρέσεις και η εντεύθεν προκύπτουσα διευκόλυνσις ως προς τον έλεγ
χον περί του δεδικαιολογημένου ή μη εκάστης δαπάνης και η αποσόβη- 
σις αυθαιρεσίας και καταχρήσεων».

43. Ως προς το σημείο αυτό η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού συ
μπίπτει με την αρχή της σαψήνειας.Σαψήνεια κατά τον Ι.ΚΟΥΛΗ, Δημο
σία Οικονομική, τομ δεύτερος, 1975, σ. 535, σημαίνει ότι στις εγγραφές 
του προϋπολογισμού πρέπει τα ομοειδή επιμέρους έσοδα και τα ομοει-
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Η σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολο
γισμού κατάταξη ή ταξινόμηση των εσόδων και των εξόδων 
οφείλει να ευνοεί την απεικόνιση της κυβερνητικής πολιτι
κής σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότη
τας αλλά και να επιτρέπει τη διαχρονική και την διακρατι
κή σύγκριση των μεγεθών του προϋπολογισμού. Ουσιαστι
κή εφαρμογή της αρχής της ειδίκευσης σημαίνει ότι στον 
προϋπολογισμό θα εμφανίζεται αναλυτικά από πού αντλεί
ται κάθε έσοδό του, ώστε να εκτιμάται και το επαχθές ή όχι 
κάθε είδους εσόδου για κάθε πολίτη αλλά για την Εθνική 
Οικονομία, ενώ ως προς τα έξοδα ότι κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να σχηματίσει σαφή άποψη για το σκοπό και τρό
πο διάθεσής των εξόδων. Αλλά και πρακτικά, αναμφίβολα 
ο βαθμός εξειδίκευσης των πιστώσεων καθορίζει την έκτα
ση της «αφιεμένης εις την Κυβέρνησιν ελευθερίας ως προς 
την διάθεσιν των εν τω προϋπολογισμώ αναγεγραμμένων 
πιστώσεων»44 45.

Η εξειδίκευση υλοποιείται με την εφαρμογή του δεκαδι
κού κωδικού συστήματος κατάταξης των εσόδων και των 
εξόδων, σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα εμφανίζονται κα
τά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και είδος, ενώ τα 
έξοδα ταξινομούνται αφενός όπως τα έσοδα και αφετέρου 
κατά υπουργείο και υπηρεσία.46 Η αναγραφή (κατάταξη)

δή επιμέρους έξοδα να συγκεντρώνονται μαζί, στην ίδια ομάδα και κα
τηγορία δαχωριζόμενα έτσι από τα διαφορετικής φύσης έσοδα και έξο- 
δα.Κατά τον Λ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ, Δίκαιον Κρατικού... ο.π. σ. 130, για 
την ύπαρξη σαφήνειας στη διατύπωση του περιεχομένου του προϋπολο
γισμού απαιτείται η κατάστρωση του σχεδίου του προϋπολογισμού να 
γίνεται «καθ'ωρισμένον επιστημονικώς ανεγνωρισμένον σύστημα ταξι- 
νομήσεως των εσόδων και εξόδων του Κράτους».

44. Α.ΓΚΟΥΖΗ, Δημόσιο Λογιστικό, 1991, σ. 80.Αλλ’ η ακρίβεια και η ει
λικρίνεια του προϋπολογισμού κρίνεται όχι μόνο κατά την εξέτα
ση πριν την ψήφισή του: κρίνεται στη συνέχεια με τις τροποποιήσεις 
του, τις παραγματοποιούμενες υπερβάσεις, βλ. σχ. L.PHILIP, Finances 
Publiques,1995, σ. 251, J.-C.DUCROS, Les changements de contenu du 
budget de Γ Etat.RFFP 44/1993.

45. Λ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δίκαιον Κρατικού., ο.π. σ. 97.
46. Για την κατάταξη των εσόδων και εξόδων σε κατηγορίες, υποκατηγορίες 

κλπ. χρησιμοποιείται ένας τετραψήψιος αριθμός, στο ψηφίο του οποίου 
αντιστοιχίζεται η κατηγορία, στο ψηφίο των εκατοντάδων η υποκατη
γορία, στο ψηφίο των δεκάδων η ομάδα και στο ψηφίο των μονάδων το 
είδος του εσόδου ή εξόδου, δηλ. ο Κωδικός Αριθμός (ΚΑ) του εσόδου
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των εσόδων συγκεντρωτικά για όλο τον προϋπολογισμό 
και των εξόδων κατά υπουργείο, κατηγορία κλπ. αποσκο
πεί στην κάθετη διαίρεση του προϋπολογισμού, σε αντίθε
ση προς την παράλληλη αναγραφή εσόδων ή ομάδων εσό
δων σε αντιστοιχία των εξόδων ομάδων εξόδων του ίδιου 
υπουργείου με την οποία επιτυγχάνεται η οριζόντια διαίρε
ση.

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή του δεκαδικού 
συστήματος47 οδηγεί κατ’ αρχάς στην ευχερή εξατομίκευση 
κάθε εσόδου και εξόδου, τα οποία ταξινομούνται μέσα σε 
ομοειδούς περιεχομένου ομάδες, υποκατηγορίες και γενι
κές κατηγορίες: κάθε συγκεκριμένο έσοδο ή έξοδο προσδι
ορίζεται με τον ΚΑ (και τα έξοδα του με τον ΚΑ του φορέα) 
και επεξηγείται με την αντίστοιχη σε κάθε ΚΑ περιγραφή 
του αντικειμένου του. Επίσης, με το δεκαδικό σύστημα εί
ναι εφικτή η διαχρονική σύγκριση των ποσών τόσο κατά 
κατηγορίες ή ομάδες ή είδος, όσο - προκειμένου για τα έξο
δα - κατά φορέα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της χρήσης του 
ίδιου ΚΑ διαχρονικά, ή αν μεσολαβήσει τροποποίησή του 
με την αναδρομή στην οικεία υπουργική απόφαση. Τέλος, 
το δεκαδικό σύστημα επιτρέπει την διακρατική σύγκριση 
των ποσών (π.χ. στοιχεία ΟΟΣΑ) δεδομένου ότι η κατάτα
ξη με αυτό διευκολύνει τις περαιτέρω ταξινομήσεις εσόδων 
και εξόδων στους Εθνικούς Λογαριασμούς.

Στο ελεγκτικό επίπεδο, η ειδίκευση του προϋπολογι
σμού εξυπηρετεί το κοινοβούλιο στο βαθμό που του παρέ
χει τη δυνατότητα να εξετάσει αναλυτικά κατά τη φάση της 
εξέτασης έγκρισης τις ειδικότερες κατευθύνσεις των κονδυ- 
λίων του.Έχει υποστηριχθεί, ότι όσο λεπτομερέστερη είναι 
η ταξινόμηση των δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό

ή εξόδου. Για την κατάταξη των εξόδων κατά υπουργείο και υπηρεσία 
χρησιμοποιείται ένας πενταψήφιος αριθμός. Για την κατάταξη των εσό
δων στην κλάση των κατηγοριών χρησιμοποιούνται μόνο οι χιλιάδες του 
τετραψήψιου ΚΑ, ενώ για την κατάταξη στις τρεις άλλες κλάσεις (υπο
κατηγορίες, ομάδες, είδος) χρησιμοποιείται μέσα σε κάθε κατηγορία το 
αντίστοιχο ψηφίο του ΚΑ.Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η κατάταξη 
ενός μεγάλου αριθμού ειδών εσόδων ενώ παράλληλα είναι δυνατή η σα
φής απεικόνιση των εσόδων σε οποιαδήποτε κλάση. Βλ. σχ. Α.ΓΚΟΤΖΗ, 
Δημόσιο Λογιστικό, ο.π. σ.56.

47. Για την ταξινόμηση δημοσίων εσόδων και εξόδων βλ. Λ.ΘΕΟΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ Δίκαιον Κρατικού... ο.π. σ. 129 κ.ε.
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τόσο αποτελεσματικότερος μπορεί να είναι ο κοινοβου
λευτικός έλεγχος, ενώ παράλληλα περιορίζεται η διακρι
τική ευχέρεια της κυβέρνηση στη διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος48 και εμπεδώνεται η δημοσιονομική πειθαρχία.Το 
κοινοβούλιο εξετάζοντας τα εξειδικευμένα κονδύλια των 
δαπανών μπορεί να ελέγξει αν το κράτος επιβαρύνεται με 
περιττές δαπάνες ή αν «αποφεύγονται» άλλες, βασικές για 
τη λειτουργία του κράτους.49

Η ειδίκευση του προϋπολογισμού είναι κατά το νόμο πολύ 
αναλυτικότερη όσων προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό 
της Βουλής στη διαδικασία της ψήφισής του.Σύμψωνα με το 
άρθρο 123 παρ. 6 ΚτΒ ο προϋπολογισμός ψηφίζεται με ονο
μαστική ψηφοφορία που πραγματοποιείται ταυτόχρονα και 
«με χωριστούς καταλόγους και ψηφολέκτες για τα έσοδα και 
τις δαπάνες κάθε υπουργείου...«.Σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 9 του ίδιου άρθρου, «η κύρωση στο σύνολο του απολο
γισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους γίνεται μία 
μόνο φορά κατά υπουργεία και ειδικό ταμείο...».Έτσι, στο 
επίπεδο εξέτασης του προϋπολογισμού και του απολογισμού 
του κράτους από το κοινοβούλιο, η ειδίκευση με την οποία τα 
δύο νομοσχέδια εμφανίζονται εξυπηρετεί τον σχετικό έλεγχο, 
αλλά και τα προβλεπόμενα κατά την διαδικασία ψήφισης και 
κύρωσης στον ΚτΒ, όντας κατά πολύ ευρύτερα της ακολου
θούμενης ειδίκευσης επιτρέπουν κάθε φορά στον Υπουργό 
Οικονομικών να αποφασίζει σχετικά.Στο παρελθόν είχε δη- 
μιουργηθεί ζήτημα50 καθώς η ειδίκευση του προϋπολογισμού, 
εκφραζόμενη με την ταξινόμηση κατά κεφάλαια ή/και άρθρα, 
συνδεόμενη μάλιστα με την ειδικότητα των πιστώσεων και την 
απαγόρευση της μεταφοράς τους εμφανιζόταν σε τρία επίπεδα 
που δεν συνέπιπταν πάντα.: συνταγματικής ρύθμισης (ψήφι
ση κατά..), Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού (διαίρεση κατά..) και 
Κανονισμού της Βουλής (ψήφιση κατά..).Το πρόβλημα σήμερα 
εκλείπει καθώς το Σύνταγμα δεν αναφέρεται σε βαθμό ειδί
κευσης αλλά παραπέμπει στον ΚτΒ για την συζήτηση και ψή
φιση του προϋπολογισμού, ενώ οι σχετικές διατάξεις του ΚτΒ, 
επιτρέπουν την ψήφιση σύμφωνα με όσα ορίζει για την ειδί
κευση ο Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού.

48. P.-M.GAUDEMET / J.MOLINIER, Finances Publiques, σ. 364.
49. Ν.ΜΠΑΡΜΠΑ, Στοιχεία Δημοσιονομικού., ο.π. σ. 62.
50. Λ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δίκαιον Κρατικού., ο.π. σ. 94κ.ε., Ν.ΜΠΑΡΜΠΑ, 

Στοιχεία Δημοσιονομικού..ο.π. σ. 63 κ.ε..
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Αλλά και στη συνέχεια, η εξειδίκευση και ο προσδιορι
σμός των εσόδων και των εξόδων συνιστούν καθοριστικό 
στοιχείο του «μέτρου» του ελέγχου της εκτέλεσης του προ
ϋπολογισμού, τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο και απολογι
στικά, δεδομένου ότι η ακολουθούμενη στον προϋπολογι
σμό κατάταξη οφείλει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και στον 
Απολογισμό του κράτους.51

Η εφαρμογή τη αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογι
σμού εκδηλώνεται με την ονοματολογία του52, την θεματική 
κατάταξη ή ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων του (δομι
κή οργάνωση).Η κατάταξη αυτή γίνεται κατά «κεφάλαιο» 
(chapitre budgetaire, Haushaltskapitel), διαίρεση του προϋ
πολογισμού η οποία περιλαμβάνει έσοδα της ίδιας φύσης ή 
σκοπού. Η σημασία του «κεφαλαίου» του προϋπολογισμού 
είναι πρωταρχική για τη λειτουργία του ελέγχου: είναι σε 
αυτό το επίπεδο που ασκείται, όταν αναφέρεται στην τή
ρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, στο βαθμό 
που του το επιτρέπει η ονοματολογία του προϋπολογισμού 
και του απολογισμού. Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς μπορεί 
να δυσχερανθεί ή παρεμποδισθεί ο έλεγχος, από μία π.χ. 
ετερογένεια ορισμένων κεφαλαίων, την καταχρηστική επέ
κταση των συνολικών πιστώσεων, την πρακτική των απο- 
θεματικών κεφαλαίων κ.α.

Η εφαρμογή της αρχής της ειδίκευσης έχει ως συνέπεια 
ότι το κοινοβούλιο στο έργο του ελέγχου του προϋπολογι
σμού και της εκτέλεσής του έχει τη δυνατότητα να εκφρά- 
σει τις αντιρρήσεις ή τη συγκατάθεσή του για τις συγκε
κριμένες κατηγορίες [ και υποδιαιρέσεις] δαπανών και μέ
χρι το ποσό που προσδιορίζεται γι’ αυτές τις κατηγορίες. 
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση οφείλει να διευκολύνει το

51. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί του προϋπολογισμού με την ευρεία 
έννοια του όρου περιλαμβάνει και την εξουσία της απόφασης σχετι
κά με τις δημόσιες δαπάνες και έσοδα αλλά και την έρευνα, επίβλεψη 
και κριτική αξιολόγησης της υλοποίησής τους. J.CARITEY, Le controle 
parlementaire en matiere financiere, RDP 5/1974, J.RIVOLI, Le budget 
de I’ Etat, 1976, σ. 76.

52. Με τον όρο «ονοματολογία» εννοείται η αρίθμηση και ο τίτλος των 
διαφόρων διαιρέσεων και υποδιαιρέσεων του προϋπολογισμού βλ. σχ. 
J.MAGNET, Lexique - Droit budgetaire et comptabilite publique,1980, 
σ.81, F.DERUEL, Finances publiques, 1983, σ. 16 κ.ε.
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αντιπροσωπευτικό σώμα να ασκεί το δικαίωμα του ελέγχου 
των δαπανών ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά: να επι
τρέπει με την κατάταξη εσόδων και εξόδων την γνώση ποι
ες ακριβώς «πολιτικές» προτείνονται και εγκρίνονται, ώστε 
να ελέγχεται και η εκτέλεσή τους.53 Αλλά και η υπερβολική 
εξειδίκευση που τείνει προς τον πραγματικό κατακερματι
σμό των πιστώσεων δεν βοηθά πάλι τον έλεγχο. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτέλεση 
των πιστώσεων σύμφωνα με την ειδίκευση που επιβάλλεται 
με τον προϋπολογισμό δεν αρκεί για την αποτελεσματικό- 
τητα του ελέγχου της εκτέλεσης: αυτός, οφείλει να διεισ
δύει πέραν των διοικητικών μεθοδεύσεων που αναμφίβολα 
μπορούν να παρακάμφουν - χωρίς να γίνει αντιληπτό - την 
ουσία αλλά όχι και τον τύπο της ειδίκευσης των πιστώσε
ων.54

Βαθμίδες εφαρμογής της αρχής και συνέπειες

Σύμφωνα με τα υποστηριζόμενα στην θεωρία του Δημοσι
ονομικού Δικαίου, η αρχή της ειδίκευση του προϋπολογι
σμού οφείλεται να τηρείται μέχρι κάποιο λογικό μέτρο προ- 
κειμένου να είναι αποδοτική55: η υπερβολική εξειδίκευση

53. D.-B. FLOOR, Les reformes budgetaires en Belgique et le controle du 
parlement, A.P., 2/1998, σ. 110.

54. Β.ΚΟΥΓΕΑ, Ο έλεγχος της εκτέλεσης..., ο.π. σ. 81,ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Η πα
ρέμβαση... ο.π. σ. 162.Η σύγχρονη τεχνοκρατική Διοίκηση κατέχει τις 
μεθόδους και χειρίζεται άριστα τις διαδικασίες προκειμένου να διευκο
λύνει τις «κυβερνητικές επιθυμίες» ως προς τις τροποποιήσεις των πι
στώσεων του προϋπολογισμού, πέρα από τις δεσμεύσεις της αρχής της 
ειδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων.

55. Μ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μαθήματα Δημοσιονομικού Δικαίου, σ. 65. 
Όπως τονίζει, η ειδίκευση πρέπει να τηρεί ένα λογικό μέτρο «του οποίου 
η εξεύρεσις εξαρτάται εκ τηςψ πείρας και της επιστημονικής καταρτίσε- 
ως της συντασσούσης το σχέδιον του προϋπολογισμού δημοσίας υπη- 
ρεσίας.Πάντως αι υπεράγαν ευρείαι υποδιαιρέσεις των πιστώσεων είναι 
δυνατόν να δώσουν λαβήν εις καταστρατήγησιν της αρχής της ειδικό- 
τητος..». Ο Δ.ΚΟΡΣΟΣ, Δημοσιονομικόν Δίκαιον, τευχ. Α', 1980, σ. 78, 
υποστηρίζει ότι το λογικό μέτρο οφείλει να τηρείται όχι μόνο ως προς 
την αρχή της ειδίκευσης αλλά και ως προς την αρχή της ειδικότητας και 
την αρχή της απαγόρευσης της μεταφοράς των πιστώσεων.Χαρακτηρι- 
στικό είναι, όπως επισημαίνει ο ίδιος, το ότι ο νομοθέτης επιτρέπει την 
υπό προϋποθέσεις εισαγωγή εξαιρέσεων στους κανόνες αυτούς.
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των εσόδων και των εξόδων του κράτους δυσχεραίνει την 
δημοσιονομική διαχείριση, αφενός πολλαπλασιάζοντας 
το έργο των διοικητικών υπηρεσιών και αφετέρου στερώ
ντας από αυτές την δυνατότητα να ελίσσονται δημοσιονο
μικά - στο πλαίσιο της νομιμότητας - προκειμένου να είναι 
αποδοτική η διαχείριση του δημόσιου πλούτου. Το επιχεί
ρημα αυτό οδηγεί στην άποφη που προτείνει την φήφιση 
του προϋπολογισμού κατά μεγάλα κεφάλαια και άρθρα, με 
συνέπεια την παροχή ελευθερίας στην αντιμετώπιση νέων 
αναγκών ή δυσχερειών στη δημοσιονομική διαχείριση. Κα
τά τον πάντα επίκαιρο στα ζητήματα του προϋπολογισμού 
Α.Διομήδη,56 θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδεχομένως η λε
πτομερής εξειδίκευση μπορεί να προκαλέσει βλάβη, γιατί 
η Διοίκηση (υπηρεσία) έχει την τάση να δαπανά ολόκληρο 
το προσδιοριζόμενο ποσό για κάθε σκοπό «αδιαφορούσα 
αν ηδύνατο και διά μικροτέρας δαπάνης να επέλθη το αυτό 
αποτέλεσμα».

Ως προς την προβληματική της αναζήτησης μιας χρυσής 
τομής ανάμεσα στην ιδιαίτερη εξειδίκευση και στην απλο
ποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού, παρατηρείται 
ότι στο ένα άκρο υφίσταται όντως ο κίνδυνος να εμφανι- 
σθούν αρνητικά για ένα αποτελεσματικό και πραγματικό 
έλεγχο φαινόμενα, όπως η υπερπλήρωση των πινάκων του 
προϋπολογισμού και ο υπερβολικός διασκορπισμός των πι- 
στώσεων.Αυτός, δυσχεραίνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
που στοχεύει στην έρευνα των επιλογών που εκφράζονται 
στον προϋπολογισμό.

Ο κατακερματισμός των κονδυλίων διακινδυνεύει να 
οδηγήσει σε μια ανώφελη και αδικαιολόγητη διόγκωση 
των προϋπολογισμών με τον μηχανισμό του «περιθωρίου 
ασφαλείας», του οποίου ο ρυθμιστής (δικαιούχος) μπορεί 
να καταλήξει υποστηρικτής ενός φορμαλιστικού φραγμού 
ενάντια σε κάθε μετακύλιση πλεονασμάτων μεταξύ κονδυ
λίων σχετικών με πιστώσεις παρόμοιου αν όχι ταυτόσημου 
είδους, που το ένα παρουσιάζει έλλειμμα και το άλλο πλεό
νασμα κατά τη λήξη του οικονομικού έτους.

Στο άλλο άκρο, η συνοπτική κατάταξη / ταξινόμηση

56. Α.ΔΙΟΜΗΔΗ, Ο προϋπολογισμός..ο.π. σ. 207 και την παραπομπή του 
στους Wagner και Stourm.
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μπορεί να οδηγήσει σε ένα «γενικό» προϋπολογισμό, κυ
ρίως των δαπανών, που καταλήγει να είναι μία σειρά φα
κέλων που παρεμποδίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο,57 
υπονομεύει επικίνδυνα την ίδια την αρχή του, αν και συχνά 
υποβαθμίζεται η σημασία αυτής της αποστέρησης αρμοδι
οτήτων με το επιχείρημα ότι το κοινοβούλιο εξακολουθεί 
να διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί και με άλλους τρόπους 
(επερωτήσεις κ.α.) τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπο
λογισμού. Συχνά, οι «ατέλειες» της νομικής ονοματολογίας 
χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για τη μείωση των «κεφα
λαίων» του προϋπολογισμού και την συγκεντροποίηση των 
πιστώσεων: η απλοποίηση αυτή μπορεί να αποτρέπει η δι- 
ασπορά των πιστώσεων αλλά καθιστά ανέφικτο τον κοινο
βουλευτικό έλεγχο.

Τελικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματι- 
κότητα της αρχής αναδεικνύεται η διατήρηση μιας ισορρο
πίας στην τεχνική εφαρμογή της αρχής, ενός μέτρου στην 
εφαρμογή κάθε τάσης, σύμπτυξης ή ανάπτυξής της.

57. M.-J. DEFRAIGNE, De gemendge werkgroep voor de hervorming 
van de begrotingsmethodes - een doorzichtiger, doeltreffender en/of 
democratisher begrotingsstelseI,1985, a 84.
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