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Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 
 

Τα μέλη των Δ.Σ. (ακόμη κι εάν έχουν και σχέση εξαρτημένης εργασίας) πρέπει να καταχωρούνται σε 

διαφορετικές καρτέλες εργαζομένου, στις οποίες: 

 Δηλώνετε ως φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας «Μισθοδοσία ΔΣ (ΕΦΚΑ)(1)». 

 Καταχωρείτε το ασφαλιστικό ταμείο «ΕΦΚΑ ΔΣ» 

 Δηλώνετε ως σχέση εργασίας «Μέλος ΔΣ» 

 

Πιέζοντας το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα από τη σχέση εργασίας, εμφανίζεται ο πίνακας «Αμοιβές 
μελών ΔΣ».  

(1) Εάν για τα μέλη Δ.Σ. χρησιμοποιούσατε το φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας «5-Μισθοδοσία ΔΣ» θα 
πρέπει να θέσετε ως «Ισχύς Έως» την 31/12/2016 και να ορίσετε το φύλλο υπολογισμού 
μισθοδοσίας «Μισθοδοσία ΔΣ (ΕΦΚΑ) με ημερομηνία «Ισχύς από» την 01/01/2017. 
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Μέλος Δ.Σ. (Με σχέση εξαρτημένης εργασίας) 

Εάν το μέλος του Δ.Σ. έχει και ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι αμοιβές του μπορούν να 
αποδοθούν είτε σε μηνιαία βάση είτε τμηματικά. 

Εάν οι αμοιβές καταβάλλονται μηνιαία, στις ετήσιες αμοιβές επιλέγετε ως «Είδος καταβολής» την 
τιμή Μηνιαία ώστε να συμπληρωθούν τα ημερομηνιακά διαστήματα και οι μήνες που αφορά η 
αμοιβή και καταχωρείτε το ποσό της συνολικής αμοιβής ώστε να υπολογιστεί αυτόματα το μηνιαίο 
ποσό. Τέλος, πιέζετε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν οι αμοιβές καταβάλλονται τμηματικά, στις ετήσιες αμοιβές επιλέγετε ως «Είδος καταβολής» 
την τιμή Τμηματική ώστε να συμπληρωθούν τα ημερομηνιακά διαστήματα και οι μήνες που αφορά 
η αμοιβή και καταχωρείτε το ποσό της συνολικής αμοιβής ώστε να υπολογιστεί αυτόματα το μηνιαίο 
ποσό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις γραμμές των τμηματικών καταβολών, συμπληρώνετε τα ημερομηνιακά διαστήματα κάθε 
καταβολής ώστε να υπολογιστούν οι μήνες, καταχωρείτε το ποσό της κάθε καταβολής ώστε να 
υπολογιστεί το μηνιαίο ποσό και επιλέγεται ως «Περίοδο καταβολής» τη τελευταία μισθολογική 
περίοδο του διαστήματος καταβολής. Τέλος, πιέζετε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση».  
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Μέλος Δ.Σ. (Χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας) 

Εάν το μέλος του Δ.Σ. ΔΕΝ έχει ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι αμοιβές του εκτός από 
μηνιαία και τμηματικά, μπορούν να αποδοθούν και εφάπαξ. 

Εάν οι αμοιβές θα καταβληθούν εφάπαξ, στις ετήσιες αμοιβές επιλέγετε ως «Είδος καταβολής» την 
τιμή Εφάπαξ ώστε να συμπληρωθούν τα ημερομηνιακά διαστήματα και οι μήνες που αφορά η 
αμοιβή, καταχωρείτε το ποσό της συνολικής αμοιβής ώστε να υπολογιστεί αυτόματα το μηνιαίο 
ποσό και επιλέγετε ως περίοδο εφάπαξ καταβολής, τη μισθολογική περίοδο που θα γίνει η 
καταβολή. Τέλος, πιέζετε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: 
Το πεδίο «Περίοδος εφάπαξ καταβολής» πρέπει να είναι συμπληρωμένο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με την 
περίοδο στην οποία θα αποδοθεί η αμοιβή διαφορετικά ο υπολογισμός της μισθοδοσίας για το 
συγκεκριμένο εργαζόμενο δε θα πραγματοποιηθεί. 

Τρόπος λειτουργίας 
Εάν το είδος καταβολής είναι Μηνιαία, σε κάθε τακτική περίοδο μισθοδοσίας εντός του χρονικού 
διαστήματος «Από ημερομηνία» και «Έως ημερομηνία» θα υπολογίζεται κανονικά η μισθοδοσία 
του μέλους του ΔΣ με βάση το μηνιαίο ποσό.  

Εάν το μηνιαίο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 5.860,80€ οι κρατήσεις περιορίζονται στο 
ανώτατο όριο των 5.860,80€ ενώ εάν υπολείπεται του κατώτατου ορίου των 586,08€ οι κρατήσεις 
εφαρμόζονται είτε στο μηνιαίο ποσό είτε στο κατώτατο όριο των 586,08€ ανάλογα με το εάν 
υπάρχει ή όχι και σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Εάν το είδος καταβολής είναι Τμηματική, κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας στις τακτικές 
περιόδους που είναι δηλωμένες στις τμηματικές καταβολές θα υπολογίζεται κανονικά η μισθοδοσία 
του μέλους του ΔΣ με βάση το ποσό της τμηματικής καταβολής.  

Εάν το ποσό της τμηματικής καταβολής υπερβαίνει το ανώτατο όριο (5.860,80€*Μήνες), οι 
κρατήσεις περιορίζονται στο ανώτατο όριο (5.860,80€*Μήνες) ενώ εάν υπολείπεται του κατώτατου 
ορίου (586,08€*Μήνες) οι κρατήσεις εφαρμόζονται είτε στο ποσό της καταβολής είτε στο κατώτατο 
όριο των (586,08€*Μήνες) ανάλογα με το εάν υπάρχει ή όχι και σχέση εξαρτημένης εργασίας.  
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Εάν το είδος καταβολής είναι Εφάπαξ: 

Σε κάθε τακτική περίοδο μισθοδοσίας εντός του χρονικού διαστήματος «Από ημερομηνία» και «Έως 
ημερομηνία» θα υπολογίζονται ΜΟΝΟ οι κρατήσεις των ταμείων του μέλους του ΔΣ με βάση το 
μηνιαίο ποσό οι οποίες και θα περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Α.Π.Δ. Εάν το μηνιαίο ποσό 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 5.860,80€ οι κρατήσεις γίνονται στο ανώτατο όριο των 5.860,80€ 
ενώ εάν υπολείπεται του κατώτατου ορίου των 586,08€ οι κρατήσεις γίνονται στο κατώτατο όριο 
των 586,08€. 

Κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας στην περίοδο που είναι δηλωμένη ως περίοδος εφάπαξ 
καταβολής, θα υπολογιστεί κανονικά η μισθοδοσία του μέλους του ΔΣ με βάση το συνολικό ποσό 
της αμοιβής και θα γίνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, Φ.Μ.Υ., εισφορά 
αλληλεγγύης, κλπ, ώστε να υπολογιστεί και να αποδοθεί το πληρωτέο ποσό. Οι κρατήσεις ταμείων 
της συγκεκριμένης περιόδου, δεν θα συμπεριληφθούν στη Α.Π.Δ. της περιόδου καταβολής. 

 

Σημείωση: Στα μέλη του Δ.Σ. που είναι καταχωρημένα και σαν εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία 
(με το ίδιο ΑΦΜ), τα ανώτατα και κατώτατα όρια των ταμείων προσαρμόζονται κατάλληλα 
λαμβάνοντας υπόψη τους και τις αμοιβές της εξαρτημένης εργασίας. 


