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Αριθµός Α̟όφασης: 5331 /2017
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 11 Ιανουαρίου
2017, µε δικαστή την Χριστίνα Χατζηδήµου. Πρωτοδίκη ∆.∆. και µε
γραµµατέα την Παναγιώτα Κιρµ̟άση, δικαστική υ̟άλληλο,
για να δικάσει την ̟ροσφυγή µε ηµεροµηνία κατάθεσης 10-5-2007
του Χ. Μ. του Α., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ……., ο ο̟οίος
̟αραστάθηκε

δια

της

̟ληρεξούσιας

δικηγόρου

του

Θεοδώρας

Χατζη̟αντελίδου,
κατά του Νοµικού Προσώ̟ου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την ε̟ωνυµία
«Ίδρυµα

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

-

Ενιαίο

Ταµείο

Ασφάλισης

Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.). και ήδη «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού (άρθρο 51 του
ν. 4387/2016, Α' 85) ̟ου εδρεύει στην Αθήνα, εκ̟ροσω̟είται εν
̟ροκείµενο α̟ό τον ∆ιευθυντή του και ̟αραστάθηκε δια του ̟ληρεξουσίου
δικηγόρου του Βασίλειου Κούβελα.
Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι ανέ̟τυξαν τους ισχυρισµούς τους
και αναφέρθηκαν στα στοιχεία της δικογραφίας.
Το ∆ικαστήριο, αφού µελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το Νόµο.
Η κρίση του είναι η εξής:
1. Ε̟ειδή, µε την υ̟ό κρίση ̟ροσφυγή, για την άσκηση της ο̟οίας
έχει καταβληθεί το νόµιµο ̟αράβολο (βλ. 3675333, 4045910. 3096572,
3096571, 5962265 ειδικά έντυ̟α ̟αραβόλου σειράς Α), ο ̟ροσφεύγων
ε̟ιδιώκει την ακύρωση της …/συν 2/22.01.2007 α̟όφασης της Το̟ικής
∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής (Τ.∆.Κ.) του Το̟ικού Υ̟οκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ευόσµου Θεσσαλονίκης, µε την ο̟οία α̟ορρίφθηκαν, κατά
̟λειοψηφία, ενστάσεις του κατά των ……/2005 και ……/2005 Πράξεων
Ε̟ιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και κατά των ……/2005 και ……/2005
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Πράξεων Ε̟ιβολής Πρόσθετης Ε̟ιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του ίδιου
Υ̟οκαταστήµατος ύψους 20.436,54 ευρώ, 6.432,83 ευρώ, 14.305,18 ευρώ,
2.894,77 ευρώ αντίστοιχα. Η ̟ροσφυγή ̟ου εισάγεται στο αρµόδιο
∆ικαστήριο ασκήθηκε νοµότυ̟α και εµ̟ρόθεσµα και γι’ αυτό ̟ρέ̟ει να
γίνει τυ̟ικά δεκτή και να εξεταστεί ̟εραιτέρω στην ουσία της.
2. Ε̟ειδή, το άρθρο 2 ̟αρ. 1 του α.ν.1846/1951 "Περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ 179 Α’), ό̟ως η διάταξη αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε το
άρθρο 2 ̟αρ.1 του ν.4476/1965 (ΦΕΚ 103 Α’), ορίζει µεταξύ άλλων, ότι
υ̟άγονται υ̟οχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του νόµου αυτού,
τα ̟ρόσω̟α τα ο̟οία ̟αρέχουν µέσα στα όρια της χώρας κατά κύριο
ε̟άγγελµα εξαρτηµένη εργασία µε αµοιβή, ότι η έννοια του κυρίου
ε̟αγγέλµατος δεν α̟οκλείει την ασφάλιση ̟ροσώ̟ων µε µειωµένη
α̟ασχόληση, εφόσον δεν έχουν άλλη κύρια ̟ηγή βιο̟ορισµού και ότι
σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διάκριση µεταξύ εξαρτηµένης ή µη εργασίας και
κυρίου ή µη ε̟αγγέλµατος κά̟οιου ̟ροσώ̟ου είναι δυσχερής, τότε το
̟ρόσω̟ο τούτο θεωρείται ως υ̟αγόµενο στην ασφάλιση. Περαιτέρω, το
άρθρο 26 του α.ν.1846/1951 στο ο̟οίο ̟ροβλέ̟ονται οι υ̟όχρεοι για την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ό̟ως και ο τρό̟ος καταβολής τους,
ορίζει στην ̟αράγραφο 9, ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 7 ̟αρ.3
του ν.δ.4104/1960 (ΦΕΚ 147 Α’), συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 20 ̟αρ.2
του ν.1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α’), αντικαταστάθηκε η ̟ερ. β µε την ̟αρ. 2
άρθρο 2 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ. 270 Α’) και συµ̟ληρώθηκε η ̟ερ. στ µε την
̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, ότι: «Προς εξακρίβωσιν των
εκάστοτε υ̟αγοµένων εις την ασφάλισιν ̟ροσώ̟ων, του αριθµού
τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υ̟οχρεούνται: α) Να
µεριµνούν δια τον εφοδιασµόν των α̟ασχολουµένων ̟αρ’ αυτοίς
̟ροσώ̟ων δια ασφαλιστικής ταυτότητος, β) Να τηρούν τις οριζόµενες, α̟ό
Κανονισµό, καταστάσεις ̟ροσω̟ικού και να φυλάττουν αυτές ε̟ί δεκαετία,
γ) Να ε̟ιτρέ̟ωσιν εις τα δια Κανονισµού ορισθησόµενα όργανα του
Ι.Κ.Α. και του Κράτους, την εξέτασιν των ως άνω καταστάσεων, των
εµ̟ορικών των βιβλίων και ̟αντός ετέρου στοιχείου, ως και την
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ε̟ιτό̟ιον έρευναν ̟ρος δια̟ίστωσιν της ακριβείας των εν αυτοίς
εγγράφων. Οι εργοδόται υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν ωσαύτως εις τα εν λόγοι
όργανα, ̟άσαν ̟ληροφορίαν δυναµένην να καταστήση ευχερή και
α̟οτελεσµατικήν την ενάσκησιν του ελέγχου, ̟ρος εξασφάλισιν της
καλής εφαρµογής του ̟αρόντος νόµου και των εις εκτέλεσιν τούτου
εκδοθησοµένων Κανονισµών... δ) Να υ̟οβάλλουν εις τας υ̟ηρεσίας του
Ι.Κ.Α. κατά τα ειδικώτερον εν τω κανονισµώ ορισθησόµενα, αντίγραφα
των ̟ερί ων το εδάφιν α’ καταστάσεων, ε) Να χορηγούν, εφόσον
̟ρόκειται ̟ερί φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου, κατά την
εξόφληση των α̟οδοχών του ̟ροσω̟ικού τους, εκκαθαριστικό σηµείωµα ή
σε

̟ερί̟τωση

εφαρµογής

µηχανογραφικού

συστήµατος

ανάλυση

µισθοδοσίας. Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις ̟ρέ̟ει να α̟εικονίζονται
αναλυτικά οι ̟άσης φύσεως α̟οδοχές του ̟ροσω̟ικού, ως και οι κρατήσεις
̟ου έγιναν σ' αυτές, στ.) Να καταχωρούν σε θεωρηµένο και ειδικό ̟ρος
τούτο έντυ̟ο τους ̟ροσλαµβανόµενους µισθωτούς τους αµέσως µετά την
̟ρόσληψη και ̟ριν αυτοί αναλάβουν εργασίαν….», και στην
̟αράγραφο 11 ̟ερι̟τ. α’ υ̟ο̟ερί̟τ. αβ’ του ιδίου άρθρου, ό̟ως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 ̟αρ.2 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’).
ορίζεται ότι: «Πράξη Ε̟ιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) συντάσσεται σε βάρος
των εργοδοτών οι ο̟οίοι ̟αραβαίνουν τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ορίζονται στην
̟αράγραφο 9 του ̟αρόντος άρθρου, µε συνέ̟εια να δυσχεραίνεται η
εξακρίβωση των ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟άγονται στην ασφάλιση, καθώς και οι
εισφορές ̟ου ̟ρέ̟ει να καταβληθούν. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η ̟ράξη
ε̟ιβολής εισφορών συντάσσεται κατά την κρίση των αρµοδίων οργάνων
του Ι.Κ.Α.». Στα άρθρα δε 23 έως 26 του Κανονισµού Ασφάλισης του
Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 55575/1.479/1965-Β’ 816) καθορίζονται τα σχετικά µε τη
διενέργεια του ελέγχου υ̟αγωγής στην ασφάλιση α̟ό τα αρµόδια όργανα
του Ι.Κ.Α. και οι υ̟οχρεώσεις των εργοδοτών και ασφαλισµένων κατά τον
έλεγχο. Τέλος, µε το άρθρο 13 του ̟δ. της 27ης Ιουλίου 1932 «Περί
Κωδικο̟οιήσεως

και

συµ̟ληρώσεως

των

̟ερί

οκταώρου

εργασίας

διατάξεων», ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του νδ515/1970 (Α’ 95)
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και συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 18 ̟αρ. 2 του ν.1082/1980 (Α’ 250).
θεσ̟ίζεται υ̟οχρέωση των εργοδοτών να υ̟οβάλλουν τους µήνες Μάιο
και Οκτώβριο κάθε έτους στην αρµόδια Ε̟ιθεώρηση Εργασίας για θεώρηση
̟ίνακες του ̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολούν. Στους ̟ίνακες αυτούς ̟ρέ̟ει να
εµφαίνονται, µεταξύ άλλων οι ώρες έναρξης, διαλείµµατος, διακο̟ής και
λήξης της ηµερήσιας εργασίας κάθε µισθωτού. Ε̟ι̟ροσθέτως, µε τη διάταξη
της ̟αραγράφου 8Α του ̟ροαναφερόµενου άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951,
ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 57 του Ν.2676/1999, ορίστηκε,
µεταξύ άλλων ότι ο εργοδότης, σύµφωνα µε τις διατάξεις ό̟ως ισχύουν
κάθε φορά, υ̟οχρεούται να τηρεί τα ακριβή στοιχεία α̟ασχόλησης,
ασφάλισης και αµοιβής των εργαζοµένων του τα ο̟οία εντός των νοµίµων
̟ροθεσµιών ̟ρέ̟ει να καταχωρίζει στα ̟ροβλε̟όµενα έντυ̟α ή µαγνητικά
µέσα και να τα υ̟οβάλλει στις υ̟ηρεσίες του Ι.Κ.Α.. Ο εργοδότης ̟ου
̟αραβαίνει τις ανωτέρω υ̟οχρεώσεις του ε̟ιβαρύνεται µε ̟ρόσθετη
ε̟ιβάρυνση εισφορών, ίση καταρχήν µε το 30% των οφειλόµενων
εισφορών α̟ό τις αιτίες αυτές, για δε τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου ελέγχονται µέσω
µηχανογραφικών συστηµάτων ίση µε το 50%. Κατά την έννοια των
̟αρα̟άνω διατάξεων, εάν ο εργοδότης τηρεί ̟ροσηκόντως τα στοιχεία
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις αυτές και τις εν γένει ε̟ιβαλλόµενες
υ̟οχρεώσεις για την ασφάλιση του α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού, τα
ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. φέρουν το βάρος της α̟όδειξης ότι τα
δεδοµένα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα στοιχεία ̟ου τηρεί ο εργοδότης είναι
εικονικά. Εάν, αντιθέτως, ο εργοδότης δεν τηρεί τις υ̟οχρεώσεις ̟ου
θεσ̟ίζονται α̟ό τις διατάξεις αυτές, τα αρµόδια όργανα του Ι.Κ.Α. για την
α̟όδειξη του αριθµού των ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟άγονται στην ασφάλιση,
του είδους και του χρόνου της α̟ασχόλησης και του ύψους των
α̟οδοχών, µ̟ορούν να ̟ροσδιορίζουν τις καταβλητέες εισφορές µε βάση
τα στοιχεία της ασφαλιστικής σχέσης τα ο̟οία καθορίζουν κατά την κρίση
τους (ΣτΕ 2609, 21/2006. 240/2011). Σε ̟ερί̟τωση, ̟άντως, ̟ροσβολής µε
̟ροσφυγή ̟ράξεως ε̟ιβολής ασφαλιστικών εισφορών οι ο̟οίες έχουν
̟ροσδιορισθεί µε βάση την ευχέρεια ̟ου ̟αρέχουν οι διατάξεις αυτές στα
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όργανα του Ι.Κ.Α. ή ̟ράξεως της Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής, µε την
ο̟οία έχει ακυρωθεί κατό̟ιν ενστάσεως του εργοδότη τέτοια ̟ράξη
ε̟ιβολής εισφορών, τα διοικητικά δικαστήρια υ̟οχρεούνται, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 79 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, να
α̟οφανθούν µε δική τους κρίση για τη νοµιµότητα της κρίσης των
οργάνων του Ι.Κ.Α. ενόψει των ισχυρισµών ̟ου ̟ροβάλλονται µε την
̟ροσφυγή και των στοιχείων ̟ου ̟ροσκοµίζονται ̟ρος α̟όδειξή τους
(̟ρβ. ΣτΕ 2609/2006, 2744/1999, 2259/2012, 152/2013, 2924/2013).
3.Ε̟ειδή, ̟εραιτέρω ό̟ως ̟αγίως έχει κριθεί, η ̟ρόσθετη
ε̟ιβάρυνση εισφορών έχει ̟αρακολουθηµατικό χαρακτήρα σε σχέση µε
την κύρια ε̟ιβολή εισφορών για την ασφαλιστική τακτο̟οίηση του
εργαζοµένου (Σ.τ.Ε. 684/2013, 351/1997, 4604/1998, 1981/2008 7µ.),
καθόσον υ̟ολογίζεται ε̟ί των οφειλοµένων νόµιµων εισφορών και
α̟οτελεί ̟οσοστό αυτής, ήτοι ε̟ιβάλλεται, εφόσον οφείλονται οι
ασφαλιστικές εισφορές (̟ρβλ. Σ.τ.Ε. 3246/2011, 159/2009, 1968/2006).
4. Ε̟ειδή, κατά το άρθρο 5 ̟αρ. 2 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας (Κ.∆.∆.), ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν.2717/1999
(Α’97) τα διοικητικά δικαστήρια δεσµεύονται α̟ό τις α̟οφάσεις των
̟ολιτικών δικαστηρίων όταν αυτές ισχύουν έναντι όλων. Αν δεν συντρέχει
η ̟ροϋ̟όθεση αυτή, οι α̟οφάσεις των ̟ολιτικών δικαστηρίων δεν
δεσµεύουν τα διοικητικά δικαστήρια τα ο̟οία µ̟ορούν να κρίνουν
αντιθέτως, υ̟οχρεούνται όµως, αν η α̟όφαση του ̟ολιτικού δικαστηρίου
είναι

τελεσίδικη,

να

αιτιολογήσουν

ειδικώς

την

α̟όφαση

τους

̟αραθέτοντας τους λόγους ̟ου οδήγησαν στο σχηµατισµό αντίθετης
κρίσεως ε̟ί του ίδιου ζητήµατος και µεταξύ των ίδιων διαδίκων σε σχέση µε
την

κρίση

̟ου

̟εριέχεται

στην

τελεσίδικη

α̟όφαση

̟ολιτικού

δικαστηρίου. Κατά συνέ̟εια, το διοικητικό δικαστήριο, ̟ροκειµένου να
δια̟ιστώσει αν συντρέχουν οι εκτεθείσες ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟αγωγής στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., δεν δεσµεύεται, ως ̟ρος τη φύση ή τη διάρκεια της
εργασιακής σχέσης α̟ό τελεσίδικη α̟όφαση ̟ολιτικού δικαστηρίου ̟ου
εκδόθηκε ε̟ί διαφοράς του εργαζοµένου µε τον εργοδότη του, αλλά
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µ̟ορεί να κρίνει διαφορετικά ως ̟ρος τα ζητήµατα αυτά αιτιολογώντας
ειδικώς την αντίθετη κρίση του (Σ.τ.Ε. 3530/2007, 1500/2010, 2262/2012,
2552/2013, 3795/2014).
5. Ε̟ειδή, στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση α̟ό τα στοιχεία της
δικογραφίας ̟ροκύ̟τουν τα εξής: Στις 15-11-2002 υ̟εβλήθη η υ̟' αριθµόν
……/2002 δήλωση α̟ασχόλησης-καταγγελία του Π. ∆., ο ο̟οίος
δήλωσε ότι α̟ασχολήθηκε, κατά τη χρονική ̟ερίοδο α̟ό τις 19-8-1998 έως
και τον Ιούνιο 2002 και για 1.317 ηµέρες εργασίας, στην ε̟ιχείρηση του
̟ροσφεύγοντος, ̟ου έχει ως αντικείµενο εργασιών τις υ̟ηρεσίες φύλαξης
και τον διακριτικό τίτλο «G. S.», µε την ειδικότητα του φύλακα χωρίς να
ασφαλιστεί. Προς α̟όδειξη των ισχυρισµών του ̟ροσκόµισε το υ̟'
αριθµόν

……/2002

∆ελτίο Εργατικής ∆ιαφοράς της Ε̟ιθεώρησης

Εργασίας, ̟ρόσκληση της Ε̟ιθεώρησης Εργασίας ̟ρος τον ̟ροσφεύγοντα,
δυο υ̟εύθυνες δηλώσεις του ίδιου, στην µια εκ των ο̟οίων ανέφερε ότι ο
̟ροσφεύγων δεν του έδινε ̟οτέ α̟οδείξεις ̟ληρωµής ούτε βεβαιώσεις
α̟οδοχών και στην άλλη ότι δεν ̟ροσκόµισε υ̟εύθυνες δηλώσεις των
ιδιοκτητών των καταστηµάτων στα ο̟οία α̟ασχολήθηκε, καθώς οι
ιδιοκτήτες δεν τον γνώριζαν ̟ροσω̟ικά, αφού έκλειναν την ε̟ιχείρηση
τους στις 9.00 το βράδυ και ο ίδιος αναλάµβανε τη φύλαξη α̟ό τις 10 το
βράδυ έως τις 6 το ̟ρωί. Περαιτέρω, ̟ροσκόµισε και την α̟ό 18-6-2003
υ̟εύθυνη δήλωση του Μ. Π., µε θεωρηµένο το γνήσιο της υ̟ογραφής στην
ο̟οία βεβαιώνει ότι ο καταγγέλλων εργαζόταν α̟ό τις 10 το βράδυ έως
τις 6 το ̟ρωί α̟ό 9 Αυγούστου 1998 έως 26 Ιουνίου 2002 στον
̟ροσφεύγοντα και έ̟αιρνε 2 ρε̟ό το µήνα και ότι το γεγονός αυτό το
γνώριζε ο δηλών, καθώς ήταν γείτονας ε̟ί της οδού Φ. όλα αυτά τα
χρόνια και του έκανε ̟αρέα. Τέλος, ως µάρτυρες ̟ρότεινε τους
εργαζόµενους στην ε̟ιχείρηση: 1) Ι. Τ., 2) τον Π. Π. και τον Γ. Γ.. Εν
συνεχεία, στις 16-5-2003 ο καταγγέλλων ̟ροσκόµισε στο καθ’ ου: 1) τα
̟ρακτικά της 30-9-2003 συνεδρίασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Θεσσαλονίκης και την …… α̟όφαση του, σύµφωνα µε την ο̟οία ο
̟ροσφεύγων,

̟ου

κατηγορούνταν

για

τη

µη

καταβολή

στον
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καταγγέλλοντα µισθών, ε̟ιδοµάτων άδειας, Χριστουγέννων και Πάσχα
για το χρονικό διάστηµα α̟ό 19-8-1998 έως 25-6-2002 κρίθηκε ένοχος και
2) την υ̟' αριθµόν ……/2003 α̟όφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία) (στην ο̟οία ο ̟ροσφεύγων δεν
εµφανίστηκε και δικάστηκε ερήµην) µε την ο̟οία αναγνωρίστηκε η
υ̟οχρέωση του ̟ροσφεύγοντος να καταβάλει στον καταγγέλλοντα το
̟οσό των 42.872,99 ευρώ ως οφειλόµενες α̟οδοχές για το χρονικό
διάστηµα α̟ό 19-8-1998 έως 25-6-2002. Ενόψει αυτών, εκδόθηκαν σε βάρος
του ̟ροσφεύγοντος α̟ό το Υ̟οκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ευόσµου
Θεσσαλονίκης, οι υ̟' αριθµόν ……/2005 και ……/2005 Πράξεις Ε̟ιβολής
Εισφορών (Π.Ε.Ε.) µε τις ο̟οίες του καταλογίστηκαν εισφορές ύψους
20.436,54 ευρώ και 6.432,83 ευρώ αντίστοιχα για την ασφαλιστική
τακτο̟οίηση του καταγγέλλοντα για το εν λόγω χρονικό διάστηµα και οι
υ̟' αριθµόν ……/2005 και ……/2005 Πράξεις Ε̟ιβολής Πρόσθετης
Ε̟ιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του ίδιου Υ̟οκαταστήµατος µε τις
ο̟οίες ε̟ιβλήθηκε σε βάρος του ̟ρόσθετη ε̟ιβάρυνση ύψους 14.305,18
ευρώ και 2.894,77 ευρώ αντίστοιχα. Κατά των ̟ράξεων αυτών, ο καθ' ου
άσκησε εµ̟ροθέσµως τις ……/2005 και ……/2005 ενστάσεις του ενώ̟ιον
της αρµόδιας Τ.∆.Ε., ισχυριζόµενος ότι ο καταγγέλλων δεν α̟ασχολήθηκε
̟οτέ στην ε̟ιχείρηση του. Περαιτέρω, στις 30-9-2005 ο ̟ροσφεύγων, µε το
υ̟' αριθµόν 20126/2005 έγγραφό του ενηµέρωσε το καθ' ου ότι µε την
υ̟' αριθµόν ……/2005 α̟όφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η
έφεση του κατά της ̟ρωτόδικης α̟όφασης (υ̟' αριθµόν ……/2003
α̟όφαση

του

Μονοµελούς

Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,

ειδική

διαδικασία) και το ∆ικαστήριο δέχτηκε ότι ο καταγγέλλων δεν εργάστηκε
̟οτέ στην ε̟ιχείρηση του και ζήτησε τον ε̟ανέλεγχο της υ̟όθεσής του.
Ενώ̟ιον

της

αρµόδιας

Τ.∆.Ε.

εµφανίστηκε

η

δικηγόρος

του

̟ροσφεύγοντος και δήλωσε ότι ο καταγγέλλων είχε αναζητήσει εργασία
στην ε̟ιχείρηση του ̟ροσφεύγοντος, αλλά δεν εργάστηκε εκεί ̟οτέ,
καθώς δεν είχε ̟ροσκοµίσει την ειδική άδεια του Υ̟ουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης, ενώ η δικηγόρος του καταγγέλλοντος δήλωσε ότι ο καταγγέλλων

www.dikigoros.gr

Σελίδα 8 από 11

εργαζόταν ως νυχτερινός φύλακας στην ̟λατεία Χ. και στη γύρω ̟εριοχή
και ̟ροσκόµισε ενώ̟ιον της Τ.∆.Ε. ε̟ιχειρησιακό σχέδιο και καρτελάκια
της ε̟ιχείρησης τα ο̟οία, σύµφωνα µε την δήλωση της, τα άφηνε κάθε
̟ρωί στα καταστήµατα ̟ου ε̟ό̟τευε. Περαιτέρω, ενώ̟ιον της Τ.∆.Ε.
κατέθεσε και ο Μ. Π., ο ο̟οίος ε̟ανέλαβε ότι είχε γραφείο στην οδό Φ. και
έβλε̟ε σχεδόν καθηµερινά τον καταγγέλλοντα ̟ου έκανε νυχτερινή
βάρδια. Οι εν λόγω ενστάσεις α̟ορρίφθηκαν, κατά ̟λειοψηφία, µε την
…/συν 2/22.01.2007 α̟όφαση της Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής (Τ.∆.Ε.)
του Το̟ικού Υ̟οκαταστήµατος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
6. Ε̟ειδή, ήδη, ο ̟ροσφεύγων µε την κρινόµενη ̟ροσφυγή και το
νοµίµως κατατεθέν υ̟όµνηµά του, ε̟ιδιώκει την ακύρωση της
α̟όφασης αυτής ως µη νόµιµης, ισχυριζόµενος ότι µε την ……/2005
α̟όφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κρίθηκε τελεσιδίκως ότι ο Π. ∆. δεν
εργάστηκε ̟οτέ στην ε̟ιχείρηση του. Περαιτέρω, υ̟οστηρίζει ότι το Γ’
Μονοµελές

Πληµµελειοδικείο

Θεσσαλονίκης

µε

την

υ̟'

αριθµόν

……/2006 α̟όφασή του τον έκρινε αθώο για το αδίκηµα της καθυστέρησης
καταβολής εισφορών ̟ου ̟ροερχόταν α̟ό την ……/2005 Π.Ε.Ε. και το Α’
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε αθώο για το
αδίκηµα της καθυστέρησης καταβολής εισφορών ̟ου ̟ροερχόταν α̟ό την
……/2005 Π.Ε.Ε.. Προς α̟όδειξη των ισχυρισµών του ̟ροσκοµίζει,
µεταξύ άλλων: α) αντίγραφο της ……/2005 α̟όφασης του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, β) α̟όσ̟ασµα της υ̟' αριθµόν ……/2006 αθωωτικής
α̟όφασης του Α’ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης, γ)
αντίγραφο της υ̟' αριθµόν ……/2006 α̟όφασης του Γ’ Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης, δ) ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του Βιβλίου
∆ικασίµων ̟ου τηρείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Αντιθέτως, το καθ' ου µε την έκθεση α̟όψεών του υ̟εραµύνεται της
νοµιµότητας της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης.
7. Ε̟ειδή, µε τα δεδοµένα αυτά, συνεκτιµώντας και την υ̟' αριθµόν
……/2005 α̟όφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, την υ̟' αριθµόν
……/2006

α̟όφαση

του

Γ’

Μονοµελούς

Πληµµελειοδικείου
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Θεσσαλονίκης, την υ̟’ αριθµόν ……/2006 α̟όφαση του Α’ Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης και την ……/2003 α̟όφαση του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης, και λαµβάνοντας υ̟όψη
τις διατάξεις ̟ου ̟ρο̟αρατέθηκαν, την ερµηνεία τους και τα ̟ραγµατικά
̟εριστατικά και ειδικότερα: α) ότι για να αναγνωρισθούν εκ των υστέρων
ηµέρες εργασίας σε βάρος του εκάστοτε εργοδότη, ώστε να υ̟οχρεωθεί στη
συνέχεια ο τελευταίος να καταβάλλει εισφορές ̟ρος το Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. υ̟ό
την ιδιότητα αυτή θα ̟ρέ̟ει τα αρµόδια ασφαλιστικά όργανα του
Ιδρύµατος κι αν ασκηθεί ̟ροσφυγή, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια να
δια̟ιστώσουν αιτιολογηµένα ότι ο ασφαλισµένος ̟αρέσχε ̟ράγµατι για
λογαριασµό του εκάστοτε φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου εξαρτηµένη
εργασία, β) ότι τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος, ̟ροκειµένου να
θεµελιώσουν

την

ύ̟αρξη

σχέσης

εξαρτηµένης

εργασίας

του

καταγγέλλοντος και να ε̟ιβάλλουν τις ένδικες εισφορές, βασίστηκαν
α̟οκλειστικά σε όσα δήλωσε ο καταγγέλλων και ο µάρτυρας του, Μ. Π.,
χωρίς να ̟ροβούν σε ε̟ιτό̟ιο έλεγχο στην ε̟ιχείρηση του ̟ροσφεύγοντος,
ούτε να λάβουν καταθέσεις των εργαζοµένων της ε̟ιχείρησης ̟ου να
βεβαιώνουν ότι γνώριζαν τον καταγγέλλοντα και εργαζόταν µαζί τους, ενώ
ούτε και ο καταγγέλλων ̟ροσκόµισε ενώ̟ιον της αρµόδιας Τ.∆.Ε.
υ̟εύθυνες δηλώσεις τους ή ένορκες βεβαιώσεις τους ̟ου να βεβαιώνουν
όσα ισχυρίζεται, γ) ότι δεν ̟ροσκοµίστηκαν στοιχεία α̟ό τους
ιδιοκτήτες των καταστηµάτων στα ο̟οία ισχυρίζεται ο καταγγέλλων ότι
̟ροσέφερε υ̟ηρεσίες φύλαξης στο ̟λαίσιο της εργασίας του στην
ε̟ιχείρηση του ̟ροσφεύγοντος α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι οι
ιδιοκτήτες γνώριζαν τον καταγγέλλοντα και ότι τους ̟αρείχε υ̟ηρεσίες
φύλαξης, δ) ότι α̟ό τα στοιχεία του φακέλου δεν ̟ροκύ̟τει ότι ο
καταγγέλλων, Π. ∆., είχε την ειδική άδεια άσκησης του ε̟αγγέλµατος του
̟ροσω̟ικού

ιδιωτικής

ε̟ιχείρησης

̟αροχής

υ̟ηρεσιών

ασφάλειας

(security) του Υ̟ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ώστε να µ̟ορεί να εργάζεται ως
φύλακας, δ) ότι δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό κανένα ̟ρόσφορο στοιχείο ότι ο Π. ∆.
εργάστηκε στην ε̟ιχείρηση του ̟ροσφεύγοντος, ενώ οι µάρτυρες ̟ου
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ανέφερε στην καταγγελία του ότι µ̟ορούσαν να ε̟ιβεβαιώσουν το
̟εριεχόµενο της δεν ̟ροέβησαν σε καµία τέτοια ε̟ιβεβαίωση ούτε
̟αρουσιάστηκαν ενώ̟ιον των ασφαλιστικών οργάνων του Ιδρύµατος, το
∆ικαστήριο κρίνει ότι δεν α̟οδείχθηκε ότι ο Π. ∆. α̟ασχολήθηκε στην
ε̟ιχείρηση του ̟ροσφεύγοντος, κι ως εκ τούτου, µη νοµίµως ε̟ιβλήθηκαν
σε βάρος του µε τις ̟ροαναφερθείσες Π.Ε.Ε. οι ένδικες εισφορές για την
ασφαλιστική τακτο̟οίηση του καταγγέλλοντος. ∆εδοµένου, δε ότι η
̟ρόσθετη ε̟ιβάρυνση εισφορών έχει ̟αρακολουθηµατικό χαρακτήρα σε
σχέση µε την κύρια ε̟ιβολή εισφορών για την ασφαλιστική τακτο̟οίηση
του εργαζοµένου, ήτοι ε̟ιβάλλεται µόνον εφόσον οφείλονται οι κύριες
ασφαλιστικές εισφορές (ΣτΕ 2963/2009), µη νοµίµως ε̟ιβλήθηκαν, κατ’
ακολουθίαν,

και

οι

̟ρόσθετες

ε̟ιβαρύνσεις

εισφορών

µε

τις

̟ροαναφερθείσες Π.Ε.Π.Ε.Ε.. Ενόψει όλων των ανωτέρω, το ∆ικαστήριο
κρίνει ότι έσφαλε η Τ.∆.Ε. ως ̟ρος την ερµηνεία και την εφαρµογή των
κρίσιµων εν ̟ροκείµενω διατάξεων, και ότι ̟ρέ̟ει, ως εκ τούτου, να
ακυρωθεί η ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση της, κατ’ α̟οδοχή ως βάσιµου του
σχετικώς ̟ροβαλλόµενου λόγου της κρινόµενης ̟ροσφυγής.
8. Ε̟ειδή, κατό̟ιν των ανωτέρω, η κρινόµενη ̟ροσφυγή ̟ρέ̟ει να
γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η ̟ροσβαλλόµενη υ̟’ αριθµόν …/συν
2/22.01.2007 α̟όφαση της Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής (Τ.∆.Ε.) του
Το̟ικού Υ̟οκαταστήµατος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ευόσµου Θεσσαλονίκης, να
α̟οδοθεί το καταβληθέν ̟αράβολο στον ̟ροσφεύγοντα, ωστόσο, κατ’
εκτίµηση των ̟εριστάσεων, το καθ’ ου η ̟ροσφυγή ̟ρέ̟ει να α̟αλλαγεί,
ως ηττώµενος διάδικος, α̟ό τα δικαστικά έξοδα του ̟ροσφεύγοντος
(άρθρο 275 ̟αρ. 1 εδ. ε’ του Κ.∆.∆.).
∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
∆έχεται την ̟ροσφυγή.
Ακυρώνει την υ̟’ αριθµόν …/συν 2/22.01.2007 α̟όφαση της
Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής (Τ.∆.Ε.) του Το̟ικού Υ̟οκαταστήµατος
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
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∆ιατάσσει την α̟όδοση του καταβληθέντος ̟αραβόλου
στον ̟ροσφεύγοντα.
Α̟αλλάσσει το καθ’ ου α̟ό τα δικαστικά έξοδα του ̟ροσφεύγοντος.
Κρίθηκε και α̟οφασίσθηκε στην Θεσσαλονίκη, ό̟ου και
δηµοσιεύθηκε σ’ έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου αυτού στις 28-6-2017.

Η ∆ΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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