
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ίδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ 
 
Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ  ζχει ωσ ςκοπό του τθν υλοποίθςθ δράςεων, 
προγραμμάτων και ζργων για: (α) τθν Δια Βίου Μάκθςθ, (β) τθ Νζα Γενιά, με ζμφαςθ τθ 
ςτιριξθ των νζων ςτθ ςταδιοδρομία τουσ, τθν ανάδειξθ και τθ ςτιριξθ τθσ νεανικισ 
καινοτομίασ, (γ) τθ διαχείριςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με οποιονδιποτε τρόπο με τθ 
μακθτικι και φοιτθτικι μζριμνα. 

 
Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων 

H European Youth Card Association - EYCA είναι μία μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ που 
εκπροςωπεί 40 οργανιςμοφσ ςε 38 χώρεσ οι οποίεσ υλοποιοφν το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκι 
Κάρτα Νζων». Στθ χώρα μασ, υπεφκυνοι για τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων είναι θ Γενικι 
Γραμματεία Νζασ Γενιάσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και το Κδρυμα 
Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ.  

Τι είναι θ Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων; 
 
Είναι μία εκπτωτικι κάρτα που παρζχει ςθμαντικά προνόμια ςε 5 εκατομμφρια νζουσ ςε 
όλθ τθν Ευρώπθ! 
 
Ρρόκειται για ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτα χζρια των νζων, κακώσ: 

 διευκολφνει τθν κακθμερινότθτά τουσ, παρζχοντάσ τουσ προςφορζσ και εκπτώςεισ 
ςε μεγάλο αρικμό προϊόντων και υπθρεςιών.  

 Ρροωκεί τθν κινθτικότθτα, προςφζροντάσ τουσ οφζλθ ςε μεταφορζσ, διαμονι και 
άλλεσ ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ. 

 Ραρζχει πλθροφορίεσ μζςω των πολλών διαφλων επικοινωνίασ που ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τα μζλθ τθσ - εκνικοί και περιφερειακοί ιςτότοποι, περιοδικά, 
newsletter, εκπτωτικοί κατάλογοι, ομάδεσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κα. 

 ενθμερώνει τουσ νζουσ ςτα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που ζχουν ωσ 
καταναλωτζσ και ωσ αποδζκτεσ υπθρεςιών, κακώσ και για τον τρόπο άςκθςθσ 
αυτών. 

 
 
Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων: αυςτθρά μόνο για νζουσ! 
 

  Μποροφν να τθν αποκτιςουν όλοι οι νζοι, θλικίασ 13 - 30 ετών 

  Στοιχίηει 10 Ευρώ 

  Ιςχφει για ζνα χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται κάκε χρόνο μζχρι τθν θλικία των 30. 

 



Κατάλογοσ εκπτώςεων 

Ο κατάλογοσ είναι μεγάλοσ!  Με τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων οι κάτοχοι απολαμβάνουν 
ειδικισ ζκπτωςθσ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε τομείσ όπωσ: 

Πολιτιςμόσ: κινθματογράφοι, κζατρα, μουςεία, πολιτιςτικζσ εκδθλώςεισ, ςυναυλίεσ 
Καταςτιματα: ροφχων, οπτικά, κομμωτιρια, ινςτιτοφτα αιςκθτικισ, κοςμθματοπωλεία, 
βιβλιοπωλεία, ποδιλατα, είδθ ςπιτιοφ/δώρων. 
Διαςκζδαςθ/Φαγθτό: εςτιατόρια, μπαρ, καφετζριεσ, club. 
Εκπαίδευςθ: κζντρα μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ, Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 
(ΙΕΚ), Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), ςχολζσ ξζνων γλωςςών, μακιματα χοροφ, 
κεάτρου. 
Ακλθτιςμόσ: γυμναςτιρια 
Ομορφιά: κομμωτιρια, ινςτιτοφτα αιςκθτικισ 
Τουριςμόσ: ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια, camping,  
hostels, ενοικιάςεισ αυτοκινιτων. 
Υγεία: κλινικζσ, διαγνωςτικά κζντρα, ιατροί, φαρμακεία. 
Μεταφορζσ: αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ, ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ.   
  
Η λίςτα με τουσ ςυνεργάτεσ μασ εμπλουτίηεται διαρκώσ! Μερικοί από τουσ πιο 
ςθμαντικοφσ…  
 
ΤΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνών, Πμιλοσ Ιατρικοφ 
Ακθνών, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Αμερικανικό Κολλζγιο Ελλάδοσ – DEREE, Ρανεπιςτιμιο 
Αιγαίου, Ελλθνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα,  Στζγθ Γραμμάτων Και Τεχνών - Κδρυμα 
Ωνάςθ,  Οικονομικό Κολλζγιο Ακθνών (BCA), Minoan Lines, ΚΤΕΛ Θεςςαλονίκθσ, 
Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, Κδρυμα Ευγενίδου – Ρλανθτάριο, τα Βιβλιοπωλεία 
Ιανόσ, Ραπαςωτθρίου, οι κινθματογράφοι ODEON  και άλλεσ 700 ςυνεργαςίεσ ςε όλθ τθν 
Ελλάδα. 
 
Ζχετε επιχείρθςθ; 
 

Ενηατθείηε ζηο δίκησο ζσνεργαηών ηης Εσρωπαϊκής Κάρηας Νέων και επωθεληθείηε 

από ηην προώθηζη ηων προϊόνηων / σπηρεζιών ζας ζηην δσναμική ομάδα ηων νέων 

ως ακολούθως: 

 ανάρτθςθ ςτθν Ελλθνικι ιςτοςελίδα www.europeanyouthcard.gr  

 ανάρτθςθ ςτθν ευρωπαϊκι www.europeanyouthcard.org  

 ανάρτθςθ των ειδικών προςφορών ςασ ςτα κοινωνικά δίκτυα facebook, twitter τα 
οποία είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι ςτουσ νζουσ 

 ενθμζρωςθ των 30.000 φίλων του προγράμματοσ.  

  

Υποβολι online αίτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα www.europeanyouthcard.gr  
 
 
Η ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςισ ςασ ςτο δίκτυο ςυνεργατών μασ, δεν προχποκζτει 
οποιοδιποτε κόςτοσ εκτόσ τθσ υποχρζωςθσ παροχισ ζκπτωςθσ ςτα μζλθ μασ! 
 
 
 
 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 210 – 2599444 
www.europeanyouthcard.gr 
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