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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 4 – Το σχέδιο δράσης και οι οικονομικοί υπολογισμοί πριν από την εγγραφή 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τις 
βασικές αρχές του σχεδίου δράσης και τον οικονομικό υπολογισμό 
πριν από την εγγραφή μιας εταιρείας. 

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 τα προσωπικά σας κίνητρα πριν 
από την εγγραφή. 

 
1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τα ακόλουθα κριτήρια: (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 
 

2. Άσκηση 2: Αναθέστε μια ατομική άσκηση στον καθένα για 
να γράψει πάνω σε χαρτάκια σημειώσεων τις απαντήσεις 
τους στις παρακάτω ερωτήσεις (τουλάχιστον 3 σημειώσεις 
ανά ερώτηση (20 λεπτά) 
 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 2 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 Ποιοι οι οργανισμοί που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν 
με δωρεάν επιχειρηματικές συμβουλές  

 Ποιος ο κύριος οργανισμός εγγραφής μιας επιχείρησης στη 
χώρα μου 

 Ποιος ο κύριος οργανισμός αυτοαπασχόλησης στη χώρα 
μου 

 Τι φόρους (είδη και ποσό) πληρώνει μια εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης 

 Τι φόρους (είδη και ποσό) πληρώνει ένας 
αυτοαπασχολούμενος  

 
2.1. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται 
από 2-3 άτομα. (5 λεπτά) 
 
2.2. Δώστε στους μαθητές σας μια κόλλα Α3. Πρέπει να 
ομαδοποιήσουν όλες τις ιδέες τους (15 λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)  

 

 

  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 3 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Το σχέδιο δράσης και οι οικονομικοί υπολογισμοί 

πριν από την εγγραφή 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης προτού ξεκινήσετε: σημειώστε την κατάλληλη απάντηση "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ" και 

υπολογίστε πόσα ΝΑΙ έχετε για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LTD) και πόσα για την 

αυτοαπασχόληση. 

Κριτήρια LTD ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σας ενδιαφέρει η επένδυση;   

Ναι  X  

Όχι   X 

Σας ενδιαφέρουν οι εξαγωγές;   

Ναι  X  

Όχι    

Σας ενδιαφέρει να διαχερίζεστε περισσότερα και 
να παράγετε λιγότερα; 

  

Ναι  X  

No  X 

Σας ενδιαφέρει η ηρεμία με μικρότερο κίνδυνο;   

Ναι  X  

Όχι   X 

Σας ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες μικρής 
κλίμακας; 

  

Ναι  X 

Όχι  X  

Έχετε δικά σας χρήματα για να επενδύσετε στην 
εγγραφή και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης; 

  

Ναι X   

Όχι   X  

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στη 
χώρα σας; 

  

Ναι  X  

Όχι   X 

Υπάρχουν εδώ οργανισμοί υποστήριξης;   

Ναι  X X 

Όχι   X  

Έχετε μια ομάδα για να ξεκινήσετε μαζί;    

Ναι  X  

Όχι   X  

Θέλετε απλώς να δοκιμάσετε χωρίς να υπάρχουν 
σοβαρές νομικές συνέπειες;  
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Ναι   X 

Όχι, είμαι σε θέση να πάρω το ρίσκο X  X  

 

 Παρακαλώ αναλύστε τις απαντήσεις πιο πάνω.  

 


