
Ενότητα 3: Οικονομικές 
ικανότητες
Συνεργάτης: equalizent



Συνεργάτες

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η ενότητα εξετάζει την ανάγκη τα άτομα με 
αναπηρίες να αποκτήσουν οικονομικές ικανότητες 
που θα τους επιτρέψουν να γίνουν κοινωνικοί 
επιχειρηματίες. Η ενότητα παρέχει μαθησιακά 
αποτελέσματα για κάθε θέμα που βασίζονται στα 
συμφέροντα των συμμετεχόντων στην περιοχή, 
το υπόβαθρο αναπηρίας τους, καθώς και τις 
οικονομικές δεξιότητες που απαιτούνται για να 
γίνει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας. Αυτό το 
πλαίσιο ικανοτήτων βασίζεται στο πλαίσιο 
βασικών ικανοτήτων του ΟΟΣΑ/INFE για τις 
χρηματοοικονομικές γνώσεις για τις ΜΜΕ. 
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ΘΕΜΑ 1: Επιλογή 
χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών

Συνοπτικά

Εργασία 1: 
Οικονομική ορολογία (ενεργοποίηση)

Εργασία 2: 
Μορφές χρηματοδότησης (διαδικτυακή 
έρευνα και ομαδική εργασία)

Εργασία 3: 
Να παρατήσω τη δουλειά μου για να 
επικεντρωθώ στην κοινωνική μου 
επιχείρηση; (συζήτηση)



1.1 Δημοσιονομική ορολογία 

Ορολογία και ορισμοί που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στο 
Διεθνές σύμβολο στη: https://signmediaenterprise.com/a-z/

Υπάρχουν 25 οικονομικοί όροι 
Υπάρχουν 25 ορισμοί

Ταιριάξτε κάθε οικονομικό όρο 
στον σωστό ορισμό

Τα πήγατε καλά;



1.2 Μορφές χρηματοδότησης 

Τι είναι το κεφάλαιο;
Καταιγισμός ιδεών 
σε ομάδες τι 
νομίζετε ότι 
σημαίνει "κεφάλαιο" 
από οικονομική 
άποψη!



1.2 Μορφές χρηματοδότησης 

Τι είναι αυτό;
Δανειζόμενο κεφάλαιο
Επενδυτικό δάνειο
Υπερανάληψης
Τρίτος επενδυτής
Crowdfunding

Ερευνήστε τη μορφή 
χρηματοδότησής σας: 
• Τι σημαίνει αυτό;
• Πλεονεκτήματα? 
• Μειονεκτήματα?

Παρουσιάστε τα 
ευρήματά σας στην τάξη!



1.3 Πρέπει να εγκαταλείψω 
τη δουλειά μου;

Συζητήστε τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της συνέχισης της 
απασχόλησης (μερική / πλήρους 
απασχόλησης) κατά τη δημιουργία μιας 
κοινωνικής επιχείρησης. 
Συζητήστε σε δύο ομάδες (υπέρ / κατά)
Προτείνετε έναν ομιλητή για την ομάδα 
σας. 
Κάθε ομιλητής παρουσιάζει την υπόθεσή 
του (υπέρ / κατά) 
Γύρος Q+A



ΘΕΜΑ 2: 
Εγγραφή, φόροι + 

νομικές απαιτήσεις (1)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Εργασία 1: 
Να το κάνω μόνος μου; (υπέρ και κατά 
της σύστασης επιχείρησης και μόνο)

Εργασία 2: 
Βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη 
κατά την επιλογή ενός επιχειρηματικού 
συνεργάτη

Εργασία 3.1: 
Ορολογία (νομικές απαιτήσεις)



ΘΕΜΑ 2: 
Εγγραφή, φόροι + 

νομικές απαιτήσεις (2)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Εργασία 3.2: 
Ανάθεση
Έρευνα μιας νομικής επιχειρηματικής 
μορφής

Εργασία 4: 
Ομαδική συζήτηση: πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των νομικών μορφών



2.1 "Πηγαίνοντας μόνος";

•Να το κάνω μόνος μου;
Είναι καλύτερα να 
δημιουργήσεις μια 
επιχείρηση μόνη της;

Ομάδα 1 = ΥΠΕΡ
Ομάδα 2 = ΚΑΤΑ

Συλλέξτε τις ιδέες 
σας



2.2 Επιλογή επιχειρηματικού 
συνεργάτη

Ποια βήματα πρέπει 
να λάβετε υπόψη 
πριν επιλέξετε έναν 
επιχειρηματικό 
συνεργάτη;

Συζητήστε πιθανά 
βήματα στην ομάδα 
σας και σχεδιάστε 
μια λίστα για 
παρουσίαση στην 
τάξη.



2.3.1 Νομικές απαιτήσεις

Τι ξέρεις για αυτές τις 
νομικές απαιτήσεις; 

Ευθύνη
Εμπορικό δίκαιο
Φορολογική νομοθεσία
Κοινωνική ασφάλιση
Εταιρεία / εμπορικό μητρώο



2.3.2 Νομικές μορφές επιχειρήσεων

Ποιες είναι οι κοινές νομικές μορφές λειτουργίας στη χώρα σας;

Ερευνήστε τη νομική επιχειρηματική μορφή που σας έχει εκχωρηθεί από τον εκπαιδευτή σας. 
Χρησιμοποιήστε τις νομικές απαιτήσεις από το 2.3.1 ως επικεφαλίδες. Πώς ισχύουν για τη 
φόρμα της επιχείρησής σας;
Συνοψίστε τα ευρήματά σας σε μια παρουσίαση (π.χ. βίντεο νοηματικής γλώσσας, PPT, κείμενο) 



2.3.3 Διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων

Ποια είναι τα επιχειρήματα 
ΥΠΕΡ και ΚΑΤΆ των 
νομικών επιχειρηματικών 
εντύπων που διατίθενται 
στη χώρα σας; 

Συζητήστε!



ΘΕΜΑ 3: 
Λογιστική + τήρηση 

αρχείων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Εργασία 1: 
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Εργασία 2: 
Εύκολη λογιστική

Εργασία 3: 
Τήρηση αρχείων



3.1 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

• Τι πρέπει να σκεφτείτε πριν 
ανοίξετε έναν τραπεζικό 
λογαριασμό;

• Τι προετοιμασία / έρευνα θα 
πρέπει να κάνετε; 
Χρησιμοποιήστε έναν ιστότοπο
σύγκρισης για να επιλέξετε 
προϊόντα (π.χ. TheBanks.eu)

• Ποια έγγραφα πρέπει να πάρετε 
μαζί σας όταν ανοίγετε ένα 
λογαριασμό;



3.2 Εύκολη λογιστική

• Διαβάστε του φύλλου εργασίας

• Συζητήστε τις συμβουλές σε 
ζεύγη

• Έχετε λογαριασμούς ιδιαιτέρως; 
Πώς? Συζητήστε τις λογιστικές 
επιλογές που γνωρίζετε με το 
συνεργάτη σας



3.3 Τήρηση αρχείων

Δοκιμάστε το

Κατεβάστε τα τραπεζικά σας 
αρχεία από τον ιδιωτικό 
λογαριασμό σας (μην 
μοιράζεστε αυτές τις 
πληροφορίες)
Χρησιμοποιώντας το Excel ή 
τους αριθμούς, μπορείτε να 
δημιουργήσετε το δικό σας 
λογαριασμό τριών στηλών 
λογιστικής χρησιμοποιώντας 
τις πληροφορίες.



ΘΕΜΑ 4: 
Οικονομικός σχεδιασμός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Εργασία 1: 
Οικονομικός σχεδιασμός;

Εργασία 2: 
Πρότυπο σχεδιασμού



4.1 Οικονομικός σχεδιασμός;

Καταιγισμός ιδεών σε ομάδες!

Τι κόστος θα πρέπει να λάβετε 
υπόψη στον οικονομικό σας 
σχεδιασμό; 
Διαχωρίστε το κόστος σε 
κανονικό και εφάπαξ κόστος



4.2 Πρότυπο σχεδιασμού

Σκοπεύετε να 
δημιουργήσει μια 
κοινωνική επιχείρηση: 

Χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο οικονομικού 
σχεδιασμού, υπολογίστε 
το μηνιαίο κόστος σας
Εκτίμηση του κόστους 
ρύθμισης
Συγκρίνετε τον οικονομικό 
σας σχεδιασμό σε ζεύγη



ΘΕΜΑ 5: 
Κίνδυνος + ασφάλιση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Εργασία 1: 
Ανάλυση SWOT

Εργασία 2: 
Περιπτωσιολογική μελέτη

Εργασία 3: 
Τύποι ασφάλισης



5.1 Ανάλυση SWOT

• Ξέρεις τι είναι η ανάλυση SWOT;



5.2 Μελέτη περίπτωσης

• Πλεονέκτημα 1
• Πλεονέκτημα 2
• Πλεονέκτημα 3

Πλεονεκτήματα

• Ευκαιρία 1
• Ευκαιρία 2
• Ευκαιρία 3

Ευκαιρίες

• Αδυναμία 1
• Αδυναμία 2
• Αδυναμία 3

Αδυναμίες

• Απειλή 1
• Απειλή 2
• Απειλή 3

Απειλές

Ο εκπαιδευτής σας σας 
έχει παράσχει μια μελέτη 
περίπτωσης.

Διαβάστε το προσεκτικά 
και πραγματοποιήστε 
ανάλυση SWOT

Συζητήστε τα ευρήματά 
σας



5.3 Είδη ασφάλισης

• Διαβάστε το φύλλο εργασίας και 
συγκρίνετε το περιεχόμενό του με τα 
ευρήματά σας

• Τι είδους ασφάλιση χρειάζεστε; Τι 
τύπους θα πρέπει να έχετε; 

• Τι θα μπορούσε να συμβεί σε μια νέα 
επιχείρηση; Ανατρέξτε στην ανάλυση 
SWOT (περιπτωσιολογική μελέτη)

• Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον 
εαυτό σας από τον κίνδυνο; 
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Γλωσσάριο

Όρος Ορισμός

Ταυτότητα Η ταυτότητα είναι ....

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι...

… …
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