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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Βίντεο 5: «Εγώ ωφελούμαι από τους φόρους; Πώς»; 
Περιγραφή βίντεο 

 

 

Αντιπροσωπευτικ
ή εικόνα 

 
Τίτλος Εγώ ωφελούμαι από τους φόρους; Πώς; 

Σύντομη 
περιγραφή 

Το βίντεο εξηγεί τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι φόροι βοηθούν να 
βελτιώνεται η ζωή των παιδιών και όσων τα φροντίζουν. Το βίντεο 
παρουσιάζει παραδείγματα των διάφορων οφελών που προσφέρουν οι 
δημόσιες υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται με τη φορολόγηση, εστιάζοντας 
στη σπουδαιότητά τους για την καθημερινή ζωή καθενός. 

Κατ’ αντιδιαστολή, αναλύει τις επιπτώσεις της μη πληρωμής φόρων. Επίσης 
θίγεται το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Περιγράφεται ως ένας παράνομος 
τρόπος διαχείρισης του ατομικού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται από 
σοβαρή έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης με επιπτώσεις στο κοινωνικό 
σύνολο. Επίσης συζητείται πόσο σπουδαίο είναι να αντιμετωπίζεται η 
φορολογία με υπευθυνότητα, εστιάζοντας στο πώς η εισφορά κάθε 
φορολογουμένου μπορεί να συμβάλει στην παροχή ενός καλύτερου επιπέδου 
διαβίωσης για όλους. 

 

 

Λεπτομέρειες Σκοπός: 
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Οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι 
φόροι βοηθούν να βελτιώνεται η ζωή των παιδιών και όσων τα φροντίζουν. 

Στόχοι: 

Αυτό το μάθημα προσφέρεται για αυτόνομη διαδικτυακή μάθηση. 
Περιλαμβάνει τα εξής:  

o Τον άμεσο αντίκτυπο των φόρων στις ζωές των παιδιών 

o Πώς οι φόροι βοηθούν τα παιδιά 

o Τα χρήματα που εισπράττονται ως φόροι ωφελούν τους 
πάντες 

o Τις συνέπειες του να μην πληρώνουμε φόρους 

o Φοροδιαφυγή 

o Ας φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς φόρους 

o Συμπέρασμα 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ολόκληρο ή να επιλέξουν 
όσα μέρη του κρίνουν κατάλληλα. Ο εκτιμώμενος μέσος χρόνος για την 
παρακολούθηση όλου του μαθήματος και την πραγματοποίηση των 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων είναι 30 λεπτά. 

Υλικά: 

Βίντεο: «Εγώ ωφελούμαι από τους φόρους; Πώς»; 

Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 

Λεξιλόγιο: 

φόροι, φοροδιαφυγή, φορολογούμενοι 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Εισαγωγή 

Κάντε στους σπουδαστές μερικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου: 

- Τι πληρώνεται με τα χρήματα που εισπράττονται από τους 
φόρους; 

- Εσείς ωφελείστε από μια από αυτές τις υπηρεσίες ή τις 
εγκαταστάσεις; Με ποιον τρόπο; 

- Πώς θα άλλαζε η ζωή σας αν αυτές οι υπηρεσίες και οι 
εγκαταστάσεις εξαφανίζονταν; 

- Κατά τη γνώμη σας, τι θα συνέβαινε αν οι περισσότεροι 
φορολογούμενοι αποφάσιζαν να παραμελήσουν τις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους και σταματούσαν να πληρώνουν φόρους; 

Οι φόροι βοηθούν τα παιδιά 

- Συζητήστε με τους σπουδαστές:  

o Τα χρήματα των φόρων ωφελούν μόνο τους ενήλικες που 
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πληρώνουν φόρους; 

o Ονομάστε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε 

Τα χρήματα των φόρων ωφελούν τους πάντες 

- Συζητήστε με τους σπουδαστές:  

o Γιατί νομίζετε ότι μπορείτε να ωφεληθείτε από τις υπηρεσίες 
τις οποίες προσφέρουν οι φόροι παρότι πληρώνετε λίγο φόρο;  

o Είναι δίκαιο; Γιατί; 

o Συζητήστε γιατί είναι σημαντικό να βελτιώνεται το βιοτικό 
επίπεδο για όλους και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τις 
κοινωνίες να γίνουν πιο παραγωγικές, επιτυχημένες, ευτυχείς 
και να τους προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης. 

Φοροδιαφυγή 

- Τι σημαίνει «φοροδιαφυγή»; 

o Να δηλώνεις εσκεμμένα ψευδή στοιχεία για τα οικονομικά σου 
στις φορολογικές αρχές για να πληρώσεις λιγότερο φόρο 

- Συζητήστε με τους σπουδαστές τις συνέπειες της φοροδιαφυγής 

o Λιγότερα χρήματα για τα δημόσια ταμεία 

o Μεγαλύτερη επιβάρυνση του ειλικρινούς φορολογουμένου 

o Παράνομη χρηματοδότηση προνομίων για τη φοροδιαφυγή 

- Όσοι φοροδιαφεύγουν χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και 
υποδομές; Είναι δίκαιο;  

Ας φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς φόρους 

- Ρωτήστε τους σπουδαστές:  

o Τι θα συνέβαινε στις δημόσιες υπηρεσίες που απολαμβάνουμε 
τώρα αν όλοι σταματούσαν να πληρώνουν φόρους; 

o Ποιοι πόροι θα χρησιμοποιούνταν για να συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες αν η κοινωνία δεν 
εισέφερε στα δημόσια ταμεία; 

o Ποιες υπηρεσίες θα υπέφεραν αν δεν υπήρχαν αρκετά 
χρήματα από φόρους για να τις στηρίζουν; 

o Πώς θα επηρεαζόσασταν εσείς και οι οικογένειές σας; 

- Συζητήστε τον ρόλο των φορολογουμένων στη στήριξη των 
δημόσιων υπηρεσιών και επενδύσεων. 

Συμπέρασμα 

- Πώς επηρεάζουν οι φόροι τη ζωή σου; Πόσο σημαντικές είναι για εσάς 
οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται μέσω των φόρων; 

- Σας επηρεάζει η φοροδιαφυγή; Πώς; 

- Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς τις δημόσιες υπηρεσίες 
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που χρηματοδοτούν οι φόροι; Πώς θα ήταν; 

- Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι οι τοπικοί και ο κρατικός 
προϋπολογισμός έχουν αρκετούς πόρους για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες που χρειαζόμαστε; Πόσο σημαντική είναι μια υπεύθυνη 
στάση απέναντι στους φόρους βάσει των παραπάνω; 

Κατηγορία Μικρομάθηση 

Κυρίως 
στοχευόμενο 
κοινό 

Άτομα ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών 

Σχετικά σχολικά 
θέματα 

Οικονομική επιστήμη, ηθική δεοντολογία, ευρωπαϊκά θέματα, Αγγλικά ως ξένη 
γλώσσα, ανθρωπιστικές επιστήμες 
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