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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες 

Θέμα 1: Εγγραφή επιχείρησης 

Σχέδιο μαθήματος 1 – Η σημασία της επιχειρηματικότητας και της εγγραφής εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης (Ltd) 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τη 
σημασία της επιχειρηματικότητας και την εγγραφή μιας εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Μια κόλλα A3  

 Χαρτάκια σημειώσεων 

 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Κατανοήστε τη σημασία της 
επιχειρηματικότητας 

 
1.1 Αναθέστε ως άσκηση στον καθένα να καταγράψει σε χαρτάκια 
σημειώσεων τις ιδέες τους γύρω από τους λόγους για τους οποίους 
η επιχειρηματικότητα είναι σημαντική γι 'αυτούς: (20 λεπτά)  
 
1.2 Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται 
από 2-3 άτομα. (5 λεπτά) 
 
1.3 Δώστε στους μαθητές σας μια κόλλα Α3. Πρέπει να 
ομαδοποιήσουν την κάθε ιδέα τους σχετικά με τη σημασία της 
επιχειρηματικότητας. (15 λεπτά) 
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1.4 Ζητήστε από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει το αποτέλεσμα 
της ομαδικής εργασίας (2 λεπτά ανά ομάδα) 
 

2. Άσκηση 2: Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
 

2.1 Ζητήστε από τους μαθητές να ανοίξουν την επίσημη ιστοσελίδα 
του Κρατικού Μητρώου Επιχειρήσεων - State Enterprise Register 
(φυλλάδιο 1) (10 λεπτά) 
 
2.2 Ζητήστε τους να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με 
το κόστος εγγραφής εταιρείας στη χώρα τους. 
 

3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: εγγραφής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ltd) 

 

Χώρα  Πλήρες ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο  σε 
Ευρώ 

Σύνδεσμος για τον δημόσιο φορέα που είναι 
υπεύθυνος για την εγγραφή εταιρείας 

Λετονία  2800 ευρώ https://www.ur.gov.lv/en/  

Κύπρος  Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το 
ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. 
Η συνιστόμενη κατάθεση ανέρχεται στα 
1000 ευρώ 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/L
andingPage_el/LandingPage_el?OpenPage  

Βουλγαρί
α  

2500 ευρώ https://portal.registryagency.bg/ 

Πορτογαλ
ία  

Ξεκινά από 1 ευρώ https://eportugal.gov.pt/en/espaco-
empresa/empresa-online  

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(Γνωστή και ως LTD 

Είναι ένα νομικό πρόσωπο (όχι φυσικό) που έχει 
συσταθεί για να να γίνει μια νόμιμη επιχείρηση. Το 
ίδιο το όνομα προστάζει ότι η ευθύνη αυτής της 
εταιρείας περιορίζεται συνήθως από τα ίδια 
κεφάλαια. 

2. Πλήρες ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο   Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται από τον νόμο ως ένα 
ελάχιστο χρηματικό ποσό ή η αξία των αγαθών (σε 
είδος) που επενδύει ένα άτομο πριν από την 
εγγραφή μιας εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο 
λειτουργεί ως εγγύηση για επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και συνήθως η εταιρεία ρισκάρει με 
αυτό το μετοχικό κεφάλαιο. 
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