
 
 

 
 

 
 

   Με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου το οποίο θεσπίστηκε με τον Ν.4354/2015, άλλαξε ριζικά το
Μισθολογικό Καθεστώς των Υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και γενικότερα του
Δημοσίου Τομέα.
   Επιπλέον με τον Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού/
συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ43/28-
2-2020τ.Α’) «Ασφαλιστική  μεταρρύθμιση &ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», έγιναν ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
σύστημα. 
   Οι συνεχόμενες αλλαγές - ρυθμίσεις, οι νέες διατάξεις, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι καθώς και το
πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που επιδέχονται πολλές
φορές τα θέματα του Ενιαίου Μισθολογίου κατά την καθημερινή πρακτική, δημιουργούν την ανάγκη για
παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, μέσω άμεσων και αξιόπιστων απαντήσεων σε ερωτήματα
που προκύπτουν για θέματα Μισθοδοσίας σε Δήμους & τα Νομικά τους Πρόσωπα.
   Παράλληλα μέσω της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Υποστήριξης “Payroll OTA” για θέματα Μισθοδοσίας
Προσωπικού, τα στελέχη των Δήμων & των Νομικών τους Προσώπων, θα έχουν πρόσβαση σε ειδική
Τράπεζα Πληροφοριών με νόμους, εγκυκλίους & αποφάσεις για θέματα Μισθοδοσίας Δημοσίου, από τον
Ν.4354/2015 έως και σήμερα.
   Επιπρόσθετα στα πλαίσια της Υπηρεσίας υποστήριξης “Payroll OTA”, τα στελέχη θα έχουν τη δυνατότητα
να συμμετέχουν Δωρεάν σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας
Δήμων & των  Νομικών τους Προσώπων.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσίας -
Συνδρομής στην Τράπεζα Πληροφοριών

"Payroll OTA"

Η Forum Consulting, παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης / Συνδρομής σε ΤράπεζαΗ Forum Consulting, παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης / Συνδρομής σε Τράπεζα
Πληροφοριών σε θέματα: Μισθοδοσίας Προσωπικού, Εισφορών - ΚρατήσεωνΠληροφοριών σε θέματα: Μισθοδοσίας Προσωπικού, Εισφορών - Κρατήσεων

  για Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων, 12μηνης συνδρομής μέσω:για Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων, 12μηνης συνδρομής μέσω:

πρόσβασης σε ειδική Τράπεζα Πληροφοριών για θέματα Μισθοδοσίας & Κρατήσεων
έγκυρων γραπτών απαντήσεων σε ερωτήματα
συμμετοχής σε ειδικές εκπαιδευτικές Ημερίδες

Μισθοδοσία Προσωπικού 
& Κρατήσεων - Εισφορών
σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων



Η Standard Υπηρεσία, περιλαμβάνει:
12 ερωτήματα ανά 12μηνη Σύμβαση

         πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών 

συμμετοχή δύο (2) στελεχών του Φορέα σας σε δύο (2)

εκπαιδευτικά προγράμματα της επιλογής σας από τα

προτεινόμενα ανωτέρω σεμινάρια

Η Premium Υπηρεσία, περιλαμβάνει:
24 ερωτήματα ανά 12μηνη Σύμβαση

πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών 

συμμετοχή τριών (3) στελεχών του Φορέα σας στα

ανωτέρω τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα 

Ειδικότερα μέσω της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Τράπεζας Πληροφοριών “Payroll OTA”
της Forum Consulting, η οποία παρέχεται  μέσω ετήσιας συνδρομής, σε θέματα
Μισθοδοσίας Προσωπικού Δήμων & Νομικών τους Προσώπων, έχετε τη δυνατότητα:.

Μισθοδοσία Προσωπικού Δήμων & ΟΤΑ
Υποβολή - Απεικόνιση ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ
Συμπλήρωση Οικονομικών Στοιχείων ΔΑΥΚ
ΕΡΓΑΝΗ Ι & ΙΙ

Υποβολής ερωτημάτων για θέματα Μισθοδοσίας Προσωπικού, Κρατήσεων & Εισφορών
για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης για την
Συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών  “Payroll OTA”
Πρόσβασης με password, σε ειδική Τράπεζα Πληροφοριών με Νόμους, Ερμηνευτικές
Εγκυκλίους & Αποφάσεις για θέματα Μισθοδοσίας, Εισφορών, Κρατήσεων στους ΟΤΑ 
 από τον Ν.4354/2015 έως και σήμερα
Συμμετοχής σε Δωρεάν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα αξίας 960€ ανά άτομο, με τα
παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

Σημείωση:
   Η υποβολή των ερωτημάτων, θα αποστέλλεται γραπτώς σε Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Forum Consulting
και η απάντηση, ανάλογα με το ερώτημα θα μπορεί να δίνεται γραπτώς ή προφορικώς. 
   Τα ερωτήματα θα αφορούν θέματα Μισθοδοσίας Υπαλλήλων ΟΤΑ & ΝΠΔΔ, γενικότερα για αποδοχές,
επιδόματα, αποζημίωση υπερωριακής  απασχόλησης, λοιπές αμοιβές & αποζημιώσεις, Ενιαία Αρχή
Πληρωμών, Ασφάλιση στην ΑΠΔ κλπ 
(δεν συμπεριλαμβάνονται ερωτήματα που αφορούν: Συνταξιοδοτικά θέματα, Απολύσεις, Αποζημίωση Ν.103/75,
Πειθαρχικά, ΔΑΥΚ ή θέματα που αφορούν το Γραφείο Προσωπικού όπως Προσλήψεις, Μετατάξεις, Άδειες κλπ). Δεν θα
απαντώνται ερωτήματα με πολλά υπο-ερωτήματα ή προσωπικά ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να απευθύνεστε
στην Αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα σας. 

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών - Συμβούλων για την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης 
σε θέματα Μισθοδοσίας Προσωπικού Υπαλλήλων για Δήμους & Νομικά Πρόσωπα Δήμων.

Επιλέξτε την Standard ή την Premium Υπηρεσία "Payroll OTA"


