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Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε 

δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη, Πρωτοδίκη ∆.∆., και γραµµατέα τη Σοφία 

Ορφανίδου, δικαστική υπάλληλο,  

για  να δικάσει την προσφυγή µε χρονολογία κατάθεσης 25.7.2013,  

            του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), 

που εκπροσωπείται από το ∆ιοικητή του, για τον οποίο παραστάθηκε ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος, Στυλιανός Χρηστοµάνος,  

            κατά του..........., κατοίκου ............., ο οποίος παραστάθηκε δια της 

πληρεξουσίας δικηγόρου, Ναούµας Τζήκα. 

            Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους και 

ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. 

Το ∆ικαστήριο αφού µελέτησε τη δικογραφία. 

            Σκέφθηκε σύµφωνα µε το Νόµο. 

            1. Επειδή, µε την κρινόµενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας 

δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (άρθρο 28 παρ. 4 ν. 2579/1998, Α΄ 31), 

ο προσφεύγων Οργανισµός ζητά, παραδεκτώς, να ακυρωθεί η υπ’ αρ. 

135/Σ.27/31.5.2013 απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής (Τ.∆.Ε.) της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσηςΟ.Α.Ε.Ε. Α΄ τοµέα Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση 

αυτή έγινε εν µέρει δεκτή ένσταση του καθού η προσφυγή ασφαλισµένου, 

κατά της υπ’ αρ. 816013/16.11.2012 απόφασης της Προϊσταµένης της 

∆ιεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Α΄ τοµέα Θεσσαλονίκης, και κλήθηκε να καταβάλει µόνο 

το καταλογισθέν, λόγω διαφοράς από αναδροµική κατάταξη σε ανώτερη 

ασφαλιστική κατηγορία,ποσό των 9.735,79 ευρώ, ενώ απαλλάχθηκε από την 

καταβολή των οικείων προσθέτων τελών, ανερχόµενων στις 7.2.2013 σε 

2.595,38 ευρώ.  



            2. Επειδή, στο άρθρο 15 του π.δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) «Καταστατικό 

του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών», το οποίο εκδόθηκε 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), 

όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, ορίζεται ότι: «1. … 2. Ο Οργανισµός 

αποστέλλει στον υπόχρεο ασφαλισµένο του, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο 

κάθε µονού µήνα, απόδειξη πληρωµής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 

ποσό των δύο (2) µηνιαίων εισφορών[…] Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να 

καταβάλλει την κατά τα ανωτέρω διµηνιαία εισφορά µέχρι το τέλος του 

εποµένου της αναφεροµένης περιόδου µήνα, διαφορετικάαπό την πρώτη 

ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα η εισφορά θεωρείται καθυστερούµενη και 

επιβαρύνεται µε πρόσθετα τέλη. 3. Όλων των ειδών οι καθυστερούµενες 

ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. αναπροσαρµόζονται στο ύψος του 

ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής τους και επιβαρύνονται µε πρόσθετο 

τέλος 3% για τον πρώτο µήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόµενο µήνα 

και µέχρι 120% συνολικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 

του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (1 Α΄). 4. 

…».Περαιτέρω, στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 1902/1990 «Ρύθµιση 

συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεµάτων» (Α΄ 138), διάταξη η οποία 

επαναλαµβάνεται στο άρθρο 37 παρ. 12 εδ. β΄ του π.δ/τος 258/2005, 

προβλέπεται ότι: «Όλων των ειδών οι καθυστερούµενες ασφαλιστικές 

εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Β.Ε. ή του Τ.Α.Ε. ή του Τ.Σ.Α. αναπροσαρµόζονται 

στο ύψος του ασφαλίστρου  του  χρόνου καταβολής και επιβαρύνονται µε 

πρόσθετο τέλος 1% για κάθε 10ήµερο καθυστέρησης και ως 50% του ποσού 

της κύριας οφειλής». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι ασφαλισµένοι 

του Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούνται να καταβάλουν τις εισφορές τους µαζί µε τις τυχόν 

προσαυξήσεις, ανάλογα µε την ασφαλιστική τους κλάση και τον ασφαλιζόµενο 

κλάδο (σύνταξης, ασθενείας κλπ.). Περαιτέρω, από τις αυτές ως άνω 

διατάξεις συνάγεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των 

ανωτέρω εισφορών, αυτές αναπροσαρµόζονται στο ύψος του ασφαλίστρου 

του χρόνου καταβολής τους και επιβαρύνονται µε πρόσθετο τέλος από τον 

πρώτο µήνα καθυστέρησης. 

3. Επειδή, τέλος, σε περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισης, η 

παράλειψη των υπεύθυνων οργάνων του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα να 



εισπράξουν από ασφαλισµένο τις οφειλόµενες από αυτόν εισφορές δεν 

αποκλείει, κατ’ αρχήν, την εκ των υστέρων και εντός, βεβαίως, του χρόνου της 

τυχόν προβλεποµένης παραγραφής, αξίωση του φορέα να του καταβάλει ο 

ασφαλισµένος τις ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν για το 

παρελθόν. Η αναδροµική  επιβάρυνση του ασφαλισµένου αντίκειται στην 

αρχή της χρηστής διοίκησης, µόνον εάν συντρέχουν αθροιστικά δύο 

προϋποθέσεις: α) εύλογη και σταθερή επί µακρόν πεποίθηση του 

ασφαλισµένου ότι δεν υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα τούτου και γι’ αυτό 

δεν κατέβαλε τις βαρύνουσες αυτόν ασφαλιστικές εισφορές, πεποίθηση που 

προέρχεται από θετικές ενέργειες και όχι απλώς σχετική αδράνεια του 

ασφαλιστικού οργανισµού, και β) κίνδυνος σοβαρού κλονισµού της 

οικονοµικής κατάστασης του ασφαλισµένου (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3014/2010, πρβλ. 

και 578/2013, 1345/2008 7µ., 1046/2006, 1140/2001, 4227/1998, 4139/1996, 

5936/1995 7µ., 1479/1995 7µ.). 

4. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία της 

δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατόπιν ελέγχου στο βιβλιάριο 

ασφαλιστικών εισφορών του καθού η προσφυγή, διαπιστώθηκε από το 

αρµόδιο όργανο του Οργανισµού,διαφορά στην καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών, λόγω αναδροµικής κατάταξής του σε ανώτερη ασφαλιστική 

κατηγορία, για τα χρονικά διαστήµατα 3/2004 – 12/2004, 1/2005 – 7/2005 και 

1/2006 – 10/2011. Για το λόγο αυτό, καταλογίστηκε σε βάρος του το σχετικό 

ποσό, πλέον δε αυτού και το αναλογούν πρόσθετο τέλος. Αίτηση τού 

ασφαλισµένου, στις 12.10.2012, για ανάκληση της απόφασης αυτής 

απορρίφθηκε, µε την υπ’ αρ. 816013/16.11.2012 απόφαση τής Προϊσταµένης 

της ∆ιεύθυνσης Α΄ τοµέα Θεσσαλονίκης του προσφεύγοντος Ταµείου, κατ’ 

επίκληση των διατάξεων του άρθρου 15 του π.δ/τος 258/2005 και της υπ’ αρ. 

55/2007 εγκυκλίου της Υποδιοικητή Ο.Α.Ε.Ε. Κατά της απόφασης αυτής ο 

καθού ασφαλισµένος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον της οικείας 

Τ.∆.Ε. (σχ. η υπ’ αρ. 1090271/27.12.2012 ένσταση), µε την οποία υποστήριξε 

ότι η απόφαση της ανωτέρω Προϊσταµένης αντίκειται στις αρχές της χρηστής 

διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης τού διοικουµένου, καθόσον 

εκδόθηκε µετά την πάροδο οκτώ ετών, ζήτησε, δε, την εξαφάνισή της εν όλω, 

άλλως την εξαφάνισή της κατά το µέρος που αφορά τα επιβληθέντα πρόσθετα 

τέλη. Με την προσβαλλόµενη πράξη της, η αρµόδια Τοπική ∆ιοικητική 



Επιτροπή δέχθηκε εν µέρει την ως άνω ένσταση και αποφάνθηκε ότι ο 

ασφαλισµένος οφείλει να καταβάλει µόνο τη διαφορά των ασφαλιστικών 

εισφορών, λόγω αναδροµικής κατάταξής του σε ανώτερη ασφαλιστική 

κατηγορία, και να απαλλαγεί από την καταβολή του καταλογισθέντος 

πρόσθετου τέλους. 

5. Επειδή, ήδη, µε την κρινόµενη προσφυγή ο Ο.Α.Ε.Ε. ζητά την 

ακύρωση της τελευταίας αυτής απόφασης, κατά το µέρος που δέχθηκε την 

ένσταση του καθού η προσφυγή. Προβάλλει, συγκεκριµένα, ότι ορθώς 

καταλογίστηκε σε βάρος του, µε την απόφαση της Προϊσταµένης, το 

προµνησθέν ποσό καθώς και τα πρόσθετα τέλη, σύµφωνα µε τις 

προπαρατεθείσες στη σκέψη 2 διατάξεις του π.δ/τος 258/2005. Από την 

πλευρά του, ο ασφαλισµένος επαναλαµβάνει τους µε την 

ένστασηπροβληθέντες ισχυρισµούς, περί αντιθέσεως της υπ’ αρ. 

816013/16.11.2012 απόφασης στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της 

δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. 

6. Επειδή, µε τα δεδοµένα αυτά, το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη ότι, 

σύµφωνα µε τις προεκτεθείσες στη µείζονα πρόταση της παρούσας διατάξεις, 

ο ασφαλισµένος, µετά την αναδροµική επανακατάταξή του σε ανώτερη 

ασφαλιστική κλάση, υποχρεούταν να καταβάλει, µαζί µε τη διαφορά των 

καταλογισθεισών εισφορών, και πρόσθετα τέλη. Περαιτέρω, εκτιµά ότι δεν 

βρίσκει, εν προκειµένω, έδαφος εφαρµογής η αρχή της χρηστής διοίκησης, 

ώστε να αποκλειστεί η αναδροµική επιβάρυνσητου καθού η προσφυγή, µε τις 

αναπροσαρµοσθείσες, λόγω της ανακατάταξης εισφορές και τα επ’ αυτών 

πρόσθετα τέλη, δεδοµένου ότι ο διάδικος Οργανισµός δεν του δηµιούργησε, 

µε θετικές ενέργειες, την πεποίθηση ότι δεν οφείλει αυτές, µη συνιστώσες 

τέτοιες µόνη η πάροδος χρονικού διαστήµατος οκτώ ετών, εφόσον ο 

προσφεύγων ασφαλιστικός φορέας είχε το δικαίωµα να ενεργήσει έλεγχο στον 

ασφαλιστικό φάκελο του καθού η προσφυγή εντός του χρονικού διαστήµατος 

που θα παραγραφόταν η σχετική εικοσαετής αξίωσή του (άρθρο 17 π.δ/τος 

258/2005). Ενόψει των ανωτέρω, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η Τοπική ∆ιοικητική 

Επιτροπή, που µε την προσβαλλόµενη απόφασή της δέχθηκε εν µέρει την 

ένσταση του ασφαλισµένου, κρίνασα ότι αυτός δεν οφείλει το ποσό των 

προσθέτων τελών, εσφαλµένα το νόµο ερµήνευσε και εφάρµοσε και τα 



πραγµατικά περιστατικά εκτίµησε, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου της 

κρινόµενης προσφυγής. 

7. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή 

πρέπει να γίνει δεκτή, η προσβαλλόµενη απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής 

Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Α΄ τοµέα Θεσσαλονίκης 

να ακυρωθεί, κατά το µέρος που απάλλαξε τον καθού η προσφυγή από την 

υποχρέωση καταβολής των προσθέτων τελών, ενώ, κατ’ εκτίµηση των 

προαναφερθεισών περιστάσεων,να απαλλαγεί ο καθού από τα δικαστικά 

έξοδα του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών(άρθρο 275 

παρ. 1 εδ. ε΄ Κώδ.∆ιοικ.∆ικ.). 

∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ 

            ∆έχεται την προσφυγή. 

Ακυρώνει την υπ’ αρ. 135/Σ.27/31.5.2013 απόφαση της Τοπικής 

∆ιοικητικής Επιτροπής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Α΄ τοµέα 

Θεσσαλονίκης, κατά το µέρος που απάλλαξε τον καθού η προσφυγή από την 

υποχρέωση καταβολής των προσθέτων τελών. 

Απαλλάσσει, κατ’ εκτίµηση των παραπάνω περιστάσεων, τον 

ασφαλισµένο από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος. 

Η απόφαση αυτή δηµοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Απριλίου 

2015 σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου 

τούτου. 

            Ο ∆ΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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