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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Βίντεο 4: «Ποιος συλλέγει τους φόρους και γιατί;» 
Περιγραφή βίντεο 

 

 

Αντιπροσωπευτι
κή εικόνα 

 
Τίτλος Ποιος συλλέγει τους φόρους και γιατί; 

Σύντομη 
περιγραφή 

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει τον ρόλο των φορολογικών αρχών σε κάθε κράτος 
μέλος και πώς τα φορολογικά έσοδα μετατρέπονται σε πολύτιμες επενδύσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προσφέροντας 
καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. 

Το σύστημα είσπραξης φόρων παρουσιάζεται με εύληπτο τρόπο, 
παρομοιάζοντάς το με το πώς οι μέλισσες συλλέγουν και μοιράζονται τα 
απαραίτητα στο μελίσσι τους. Παρουσιάζονται οι έννοιες του τοπικού και του 
κρατικού προϋπολογισμού, οι τρόποι με τους οποίους αντλούν χρήματα και 
πώς τελικά ωφελούν τους φορολογουμένους.   

Λεπτομέρειες Σκοπός: 

Οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο των φορολογικών αρχών σε 
κάθε κράτος μέλος και πώς τα φορολογικά έσοδα μετατρέπονται σε πολύτιμες 
επενδύσεις και δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. 

 

Στόχοι: 



2 

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

o Παρουσίαση του γενικού φορολογικού συστήματος 

o Τοπικοί φόροι και τοπικός προϋπολογισμός: παραδείγματα και 
γενική χρήση των χρημάτων των τοπικών φόρων 

o Κρατικός προϋπολογισμός: ο ρόλος και οι τύποι επενδύσεων που 
στηρίζει ο κρατικός προϋπολογισμός 

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 «Ποιος συλλέγει τους φόρους και γιατί;» 

Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 

 Λεξιλόγιο: 

φόροι, φορολογικό σύστημα, τοπικοί φόροι, τοπικός προϋπολογισμός, 
κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες υπηρεσίες, επενδύσεις 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Εισαγωγή 

Κάντε στους σπουδαστές μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις: 

- Όταν οι γονείς σας πληρώνουν φόρους, πού πηγαίνουν τα χρήματα; 

- Κρατά κανείς λογαριασμό του τι φόρους πληρώνει κάθε 
φορολογούμενος; Ποιος; 

- Αν όλα τα χρήματα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι καταλήγουν 
μαζί, ποιος αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιηθεί το ποσό αυτό; 

- Τι πληρώνεται με τα χρήματα των φόρων; 

Το γενικό φορολογικό σύστημα 

- Αφού η φορολογούμενη στο βίντεο πληρώσει τον φόρο της, είναι 
ευκαιρία να συζητήσετε τον ρόλο των φορολογικών αρχών 

- Αναπτύξτε την παρομοίωση με το μελίσσι 

o Ζητήστε από την τάξη να δώσει παραδείγματα περιστάσεων 
από την καθημερινή ζωή στις οποίες συγκεντρώνονται χρήματα 
για να ωφεληθεί όλη η οικογένεια ή ένα μεγαλύτερο σύνολο 
ανθρώπων 

Ο τοπικός προϋπολογισμός 

- Ζητήστε από την τάξη να σκεφτεί απαντήσεις στην ερώτηση του 2QT: 
«Γιατί, όμως, οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα χωριά χρειάζονται δικές 
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τους αποταμιεύσεις; Δεν αρκεί ο κρατικός προϋπολογισμός;» 

o Συζητήστε την κατάσταση στην πόλη / στην κωμόπολή/ στο 
χωριό σας 

o Συζητήστε το ειδικό φορολογικό καθεστώς στη χώρα ή στην 
περιφέρειά σας 

o Δώστε παραδείγματα για να εξηγήσετε την αποκέντρωση 
(«Ποιος να αποφασίσει τι παιχνίδι θα πάρετε για τα γενέθλιά 
σας; Εσείς ή ο διευθυντής του σχολείου;») 

o Καταλήξτε στο πόσο σημαντικός είναι ο τοπικός 
προϋπολογισμός και το να πληρώνονται οι τοπικοί φόροι για 
να ενισχύσουν τον τοπικό προϋπολογισμό 

Ο κρατικός προϋπολογισμός 

- Συζητήστε την ανάγκη για κρατικό προϋπολογισμό βάσει αυτής της 
ερώτησης του 2QT: «Αν όλες οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα χωριά 
έχουν προϋπολογισμό και φροντίζουν τις ανάγκες τους με αυτόν, γιατί 
χρειαζόμαστε και τον εθνικό προϋπολογισμό;» 

o Δώστε παραδείγματα μεγάλων δημόσιων επενδύσεων στην 
περιοχή σας (αυτοκινητόδρομοι, φράγματα, αεροδρόμια κτλ.) 

o Συζητήστε ποιοι ωφελούνται από αυτές και γιατί είναι 
σημαντικό να υπάρχουν υπηρεσίες και υποδομές που ωφελούν 
ολόκληρες περιφέρειες και ολόκληρη τη χώρα 

o Μιλήστε για τη στήριξη που προσφέρει ο κρατικός 
προϋπολογισμός στους τοπικούς προϋπολογισμούς 

Ο ρόλος του φορολογουμένου 

- Ρωτήστε πώς συντηρούνται οι δημόσιες επενδύσεις χρόνο με τον 
χρόνο. Αναλύστε πώς οι δημόσιες υποδομές επεκτείνονται και γιατί 
είναι σημαντικό να ωφελούνται όσο περισσότεροι πολίτες γίνεται  

o Συζητήστε γιατί οι τοπικοί και ο κρατικός προϋπολογισμός 
πρέπει να χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο 

o Συζητήστε πόσο σημαντικό είναι να πληρώνονται οι φόροι για 
τα παραπάνω 

o Εισαγάγετε την ιδέα των παιδιών ως φορολογουμένων (με 
κάθε αγορά που κάνουν) 

Συμπέρασμα 

- Ποιος εισπράττει φόρους; 

- Τι συμβαίνει στα χρήματα των φόρων αφού εισπραχθούν; Για τι 
χρησιμοποιούνται; 

- Τι είδη προϋπολογισμών υπάρχουν; Γιατί χρειαζόμαστε και τοπικό και 
εθνικό προϋπολογισμό; 

- Ποιος ξαναγεμίζει τα δημόσια ταμεία;  
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- Γιατί είναι σημαντικό να τροφοδοτούμε τον κρατικό και τον τοπικό 
προϋπολογισμό με τα χρήματα που χρειάζονται; 

 

 

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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