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                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                           e-ΕΦΚΑ
           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

     
                           Αθήνα,    14/2/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Τηλέφωνο: 2103270546,525,527
Email: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr

              
ΠΡΟΣ: 
1. Εκκαθαριστές ΔΑΥΚ Φορέων Δημοσίου
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
2. Γραφείο Διοικητή
3. Γραφείο Υποδιοικητή Α’
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή
5. Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων και 

Εφάπαξ Δημοσίου
6. Α' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημοσίου Τομέα
7. Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημοσίου Τομέα
8. Γ' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημοσίου Τομέα
9. Δ' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημοσίου Τομέα
10. Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.)
11. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Θέμα: «Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής 

Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), ασφαλισμένων του Δημοσίου Τομέα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους  ασφαλισμένους του Δημοσίου, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),  των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 

Ασφαλείας, των Αιρετών και των Ο.Τ.Α. η συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής 

Κατάστασης (ΔΑΥΚ) αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή των αιτήσεων 

συνταξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής καθώς και για την έναρξη της επεξεργασίας 

τους.

Στην παραγ. 3, άρθρ. 17 του Ν.4670/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 42 του 

Ν.4753/2020 ορίζεται ότι: «…. Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει 

και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Το 

ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. 

Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των 

δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και 

απόφασης εφάπαξ παροχής»
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Με την παρ. 1 του άρθρ. 258 του Ν. 4798/21, επεκτείνονται οι διατάξεις του  άρθρ. 17 

του Ν.4670/2020 και για την εφάπαξ παροχή.

Συνεπώς ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο 

ασφαλισμένος, πρέπει να καταχωρεί στο ΔΑΥΚ, υποχρεωτικά και τα στοιχεία ασφάλισης για 

εφάπαξ παροχή σε άλλους ομοειδείς φορείς, από τα οποία ο αποχωρών έλκει την εφάπαξ 

παροχή.

Τα στοιχεία αυτά θα αποτυπώνονται στο ΔΑΥΚ και θα οριστικοποιούνται, με τη  

διαδικασία που ορίζεται για την απονομή της σύνταξης.

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ:

Οι  εκκαθαριστές θα πρέπει να αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα των αποδοχών 

βάσει των εισφορών που έχουν αποδοθεί και των κρατήσεων που έχουν γίνει και να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί  σε όλα τα στοιχεία ασφάλισης που καταχωρούνται.

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποτύπωση των στοιχείων ταυτοποίησης 

(ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., οικογενειακά στοιχεία κ.λ.π.) και επικοινωνίας του 

ασφαλισμένου (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα κ.λ.π.)

Επειδή στο Κεφάλαιο 1 - «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» του ΔΑΥΚ  δεν υπάρχει πεδίο για 

καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οι εκκαθαριστές μέχρι την 

προσθήκη του εν λόγω πεδίου, να τη συμπληρώνουν στις Παρατηρήσεις καθώς αποτελεί 

βασικό στοιχείο επικοινωνίας με τον ασφαλισμένο.

Να συμπληρώνονται τυχόν διαστήματα αργίας, διαθεσιμότητας, παύσης, αυθαίρετης 

αποχής, τόσο για την κύρια σύνταξη όσο και για την επικουρική και την εφ’ άπαξ παροχή.

Το εφάπαξ ποσό αναδρομικών για τα έτη 2015 και 2016, που χορηγήθηκε στα ειδικά 

μισθολόγια με τον Ν.4575/2018, δεν τροποποιεί τις συντάξιμες αποδοχές των ετών αυτών και 

ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες συνταξίμων αποδοχών του 

ΔΑΥΚ .  

Στο Κεφάλαιο 3 (προηγούμενη ασφάλιση), να συμπληρώνονται στα πεδία  για  τον 

προγενέστερο φορέα ασφάλισης (πρ. Ι.Κ.Α., πρ. Ο.Α.Ε.Ε., πρ. Ν.Α.Τ. κ.λ.π) ο αριθμός  

μητρώου (Α.Μ.) που είχε ο ασφαλισμένος καθώς συμπληρωματικά στοιχεία (εφόσον είναι 

διαθέσιμα), ήτοι ημερομηνία έναρξης και   λήξης ασφάλισης.

Ειδικότερα για την ασφάλιση στο πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο πρ. ΕΤΕΑΜ αφού δίνεται η 

δυνατότητα, με το άρθρο 47 του Ν.2676/99 όπως ισχύει, έκδοσης ανακεφαλαίωσης του 

χρόνου ασφάλισης κύριας και επικουρικής δύο έτη πριν από την υποβολή των αιτημάτων 

συνταξιοδότησης, θα πρέπει η σχετική απόφαση Δ/ντη να συνυποβάλλεται στο ΔΑΥΚ και να 

αποτυπώνονται οι ανακεφαλαιωμένοι χρόνοι σε αυτό στις αντίστοιχες στήλες, ανεξάρτητα 

από την αλληλογραφία των υπηρεσιών μας κατά την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών 

αιτημάτων. 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να υπάρχει στην αιτία λύσης της υπαλληλικής σχέσης,  

όπου θα πρέπει να αναγράφεται  η ορθή. 

Επικουρική  σύνταξη 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίδεται στην καταχώρηση των στοιχείων στον πίνακα 

των Οικονομικών Στοιχείων Κρατήσεων (Κεφ.5.5) του Δ.Α.Υ.Κ. καθώς από εκεί αντλείται η 

πληροφορία της ασφάλισης για τον επικουρικό φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη  και 

λήξη της ασφάλισης είναι αντίστοιχα η έναρξη και λήξη της καταβολής εισφορών   

(Ν.2676/99).

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις από την πληροφορία που δίδεται στο σημείο 5.1 

του ΔΑΥΚ (όπου αποτυπώνεται η μισθοδοσία εξόδου και του Οκτωβρίου του 2011), με αυτήν 

που αποτυπώνεται από τους ίδιους τους εκκαθαριστές στις στήλες του σημείου 5.6 του ΔΑΥΚ. 

Εφάπαξ Παροχή

Στο κεφάλαιο 5 «Οικονομικά Στοιχεία»:

• Στον πίνακα χρονοεπιδομάτων, θα πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα χρονοεπιδόματα 

από το 2008 και μετά, καθώς και όλες οι αλλαγές ΜΚ από το 2017 και μετά, βάσει του 

μισθολογίου του Ν. 4472/2017. 

• Στον πίνακα Βαθμός-Βαθμίδα, θα πρέπει να αποτυπώνονται όλες οι αλλαγές 

βαθμίδας και η ημερομηνία να είναι αυτή κατά την οποία ξεκίνησαν να 

μισθοδοτούνται με τις αποδοχές της συγκεκριμένης βαθμίδας/βαθμού και όχι η 

ημερομηνία χορήγησης βάσει απόφασης (πολλές φορές δεν ανέλαβαν την ίδια ημέρα 

στην νέα θέση και δεν πήραν αναδρομικά, οπότε σε πιθανή αυτοματοποίηση 

υπολογισμού του Μ.Ο. θα πρέπει να αποτυπώνεται η πραγματικότητα, ώστε να 

λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε συνδυασμό με τις δηλωμένες αποδοχές). 

• Για τις κρατήσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία να αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία 

έναρξης και λήξης κρατήσεων. Προσοχή, σε περίπτωση που υπάρχουν και 

προηγούμενες τακτικές υπηρεσίες να αναζητούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις και να  

αναφέρονται και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κρατήσεων σε αυτές. Όταν 

υπάρχει κενό στις κρατήσεις, λόγω π.χ. άδειας άνευ αποδοχών, να αποτυπώνεται με 

ξεχωριστά διαστήματα. 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Να συμπληρώνεται αναλυτικά ο πίνακας όταν υπάρχει εξαγορά μέσω υπηρεσίας. 

Αριθμός πράξης-είδος υπηρεσίας, χρονικό διάστημα από-έως,  χρόνος εξαγοράς (έτη –μήνες-

ημέρες), ποσό εισφοράς, υπόλοιπο οφειλής για κάθε ταμείο (κύρια, επικουρική και εφάπαξ). 
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Αν εκκρεμεί αίτηση εξαγοράς κάθε είδους να αναγράφεται το σχετικό πρωτόκολλο της 

αίτησης. 

Πίνακας αποδοχών

Να συμπληρώνεται με απόλυτη ακρίβεια ο πίνακας των αποδοχών και οι κρατήσεις για το 

εφάπαξ.

Εδώ έχουν παρατηρηθεί κατ’ επανάληψη τα εξής λάθη που δε θα πρέπει να 

επαναληφθούν:

• Κατά τα έτη που έχει ορισθεί πλαφόν στην κράτηση, οι αποδοχές θα πρέπει να 

περιορίζονται στο πλαφόν, είτε αυτό λαμβάνει χώρα όλο το έτος, είτε μεμονωμένα 

σε κάποιους μήνες (π.χ. στους δικαστικούς). 

• Στα έτη 2015 και 2016 δε θα πρέπει να αναφέρονται οι αποδοχές όπως  

διαμορφώθηκαν μετά την χορήγηση της διαφοράς αποδοχών με τον Ν. 4575/2018, 

αλλά οι αποδοχές που ίσχυαν πριν την χορήγηση της διαφοράς.

• Σε περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή χρονοεπιδόματος ή βαθμίδας, θα πρέπει στις 

αποδοχές να αποτυπώνεται ακριβώς η αναλογία βάσει της πραγματικής ημερομηνίας 

κατά την οποία ξεκίνησε η μισθολογική μεταβολή. Δηλαδή, θα πρέπει να 

αποτυπώνεται στον μισθό του συγκεκριμένου μήνα ακριβώς το πότε ξεκίνησε να 

πληρώνεται με νέα βαθμίδα ή χρονοεπίδομα.

• Για τα έτη 2012 και 2013, κατά τα οποία έγινε αντιλογισμός λόγω της μείωσης του 

Β.Μ. από 01.08.2012, θα πρέπει να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των 

αποδοχών επί των οποίων έγινε κράτηση και όχι η ιδεατή, καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις ο αντιλογισμός δεν έγινε σωστά, όπως προκύπτει από την ΕΑΠ. Το 

πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε όσους είχαν πλαφόν την 31.07.2012. Θα πρέπει 

δηλαδή οι αποδοχές να αντιστοιχούν στις πραγματικά αποδοθείσες κρατήσεις.

• Στις περιπτώσεις Πανεπιστημιακών που ήταν ταυτόχρονα και Ιατροί, πολλές φορές 

βλέπουμε σε κάποιους μήνες να δηλώνονται πολύ υψηλότερες αποδοχές και 

κρατήσεις από αυτές που αναλογούν στην τακτική τους θέση  (ως καθηγητές), καθώς 

συνυπολογίζεται ποσό ειδικών αμοιβών για κλινικό έργο. Αντίστοιχα στους 

Δικαστικούς, παρατηρούμε ότι σε κάποιους μήνες η κράτηση είναι πάνω από το 

πλαφόν, προφανώς λόγω κάποιων αναδρομικών. Τα αναδρομικά δε θα πρέπει να 

αποτυπώνονται στον πίνακα αποδοχών, καθόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

τακτικές αποδοχές. Γενικά θα πρέπει να αποτυπώνονται οι κρατήσεις που 

αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές της θέσης που κατέχουν και για τα έτη που 

εμπίπτει στο πλαφόν, δεν θα πρέπει η κράτηση να το ξεπερνά. 
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• Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώνονται όλες οι στήλες στους πίνακες του πεδίου 5.6 

του ΔΑΥΚ από το 2002 και μετά  (παρατηρήθηκε ότι όσον αφορά την εφάπαξ παροχή 

δεν συμπληρώνονται οι στήλες από το 2014 και μετά).

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίσουν στον πίνακα αποδοχών να αποτυπώνονται οι 

πραγματικές τακτικές αποδοχές και οι κρατήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές, ώστε να μην 

εμφανίζεται  διαφορά μεταξύ του συνόλου  των κρατήσεων που φαίνεται ότι έχουν αποδοθεί 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και αυτών που δηλώνονται στο ΔΑΥΚ.

Οι κρατήσεις θα πρέπει να αποτυπώνονται στο έτος που έπρεπε να  είχαν αποδοθεί, αν 

και εφόσον όμως έχει γίνει ορθός αντιλογισμός. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να 

ελέγχει η κάθε Υπηρεσία, κατά την συμπλήρωση του ΔΑΥΚ, ποιές αποδοχές και κρατήσεις 

πραγματικά αντιστοιχούν ανά έτος.

Κατόπιν των ανωτέρω σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 17 του 

Ν.4670/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ορθότητα των στοιχείων που 

καταχωρούνται στο ΔΑΥΚ, υπεύθυνοι είναι ο συντάξας υπάλληλος του ΔΑΥΚ και ο 

Προϊστάμενός του και σε περίπτωση δε, που διαπιστωθούν αποκλίσεις και τυχόν λάθη ή 

παραλήψεις, την αποκλειστική ευθύνη σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα φέρουν 

τα ανωτέρω πρόσωπα.

Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα δεν 

θα πραγματοποιούν επιβεβαίωση/διασταύρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στα 

ΔΑΥΚ με φυσικά παραστατικά, καθώς μετά την οριστικοποίηση του ΔΑΥΚ από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. 

                                                                                   Ο  ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

                                                                      Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

                                                                                    ΤΡΙΑΝΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
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