
Συμπλήρωσης Δελτίου Ατομικής 
& Υπηρεσιακής Κατάστασης

Δ.Α.Υ.Κ.
σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων

Ολοκληρωμένη Πρόταση 
Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου

Η Forum Consulting, σχεδίασε μια καινοτόμα
εξειδικευμένη υπηρεσία υποστήριξης στην Συμπλήρωση

Δελτίου Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλων
σε Δήμους & Νομικά Πρόσωπα Δήμων

   Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας & των πρόσφατων αποφάσεων -  εγκυκλίων,
μετά την 2η αίτηση παραίτησης μονίμου υπαλλήλου για συνταξιοδότηση πρέπει να
συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης του υπαλλήλου (ΔΑΥΚ) σε διάστημα 15 ημερών από τη λύση της υπαλληλικής
σχέσης.

   Η ορθή συμπλήρωση του πίνακα του ΔΑΥΚ με τις αποδοχές επί των οποίων
υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και
εφάπαξ παροχή και τα ποσά των παρακρατηθεισών εισφορών βάσει των οικείων
διατάξεων αποτελεί ευθύνη του συντάξαντος υπαλλήλου του Γραφείου ή Τμήματος
Μισθοδοσίας και του Προϊσταμένου αυτού.

   Η συμπλήρωση του Πίνακα excel του ΔΑΥΚ γίνεται βάσει των αναλυτικών καταστάσεων
μισθοδοσίας.  Συχνά λόγω έλλειψης μηχανογραφημένου συστήματος μισθοδοσίας  από
τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών η συμπλήρωση γίνεται χειρόγραφα.

   Η ανάθεση του ανωτέρω έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι πολλές φορές
απαραίτητη λύση, λόγω  υποστελέχωσης των Υπηρεσιών στους Δήμους & τα Νομικά τους
Πρόσωπα, αλλά και των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την Συμπλήρωση Δελτίου
Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων.



για κύρια σύνταξη
για μετοχικό ταμείο
για επικουρική ασφάλιση
για εφάπαξ παροχή

Ειδικότερα η Forum Consulting, αναλαμβάνει:
Την συμπλήρωση του Πίνακα Excel του ΔΑΥΚ
Την συμπλήρωση των στηλών που περιέχει το Φύλλο Excel, σχετικά με τις συντάξιμες
αποδοχές οι οποίες υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

1.
2.
3.
4.

       από 01/01/2002 έως την ημέρα αποχώρησης του υπαλλήλου
Τον έλεγχο ορθότητας αποδοχών & κρατήσεων που έχουν αποδοθεί & μέσω ΕΑΠ στα
ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία των υπαλλήλων
Υπόδειξη -  Υποστήριξη ενεργειών του Φορέα σε περίπτωση λανθασμένων αποδοχών &
κρατήσεων που  πρέπει να αποδοθούν στο ΔΑΥΚ

Για την παροχή της υπηρεσίας , οι Δήμοι ή τα Νομικά τους Πρόσωπα, 
θα πρέπει να μας αποστέλλουν σε χαρτώα μορφή:
    Μισθοδοτικές καταστάσεις χρονικής περιόδου από 01/01/2002 έως την ημέρα
αποχώρησης του Υπαλλήλου

Παραδοτέο Έργου:
    Η εταιρεία μας θα αποστείλει στο Δήμο ή το Νομικό του Πρόσωπο, μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, το Φύλλο Excel του ΔΑΥΚ με τον Πίνακα των στηλών των αποδοχών και
των ποσών εισφορών υπέρ των ταμείων.

 
 

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών - Συμβούλων και μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Σύνταξης Δελτίου Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων για Δήμους & Νομικά Πρόσωπα Δήμων.


