
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

        

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ      
Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης    26 Σεπτεµβρίου  2011 

       Α.ΠΡΩΤ. 
 

∆/νση:  Γούρνες, Τ.Κ. 70014 

Πληροφορίες : κα Ελένη Μαραγκάκη 

Τηλ.: 2813404614 

Fax:   2813404608 

E-mail: youth@hersonisos.gr 

Website: www.hersonissos.gr  

ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ 

Σας διαβιβάζουµε ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς – Ινστιτούτο 

Νεολαίας σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων σε σχήµα «Ερωτήσεις – Απαντήσεις» 
και παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τους µαθητές και κατόπιν αναρτήσετε το παρόν 

έγγραφο σε εµφανές σηµείο της κάθε τάξης προκειµένου οι πληροφορίες να είναι 

προσβάσιµες από κάθε µαθήτρια / µαθητή χωριστά.  

Σε περίπτωση που επιθυµείτε – επιθυµούν οι µαθητές περισσότερες πληροφορίες ή 

τεχνική στήριξη, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας στα τηλ: 2813404614 -640 

Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης κα Ελένη Μαραγκάκη ή στο τηλ 2897340012, 

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελίζα Ιατράκη  

1. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 

Είσαι νέος και ζεις στην Ευρώπη; 
Πήρες την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας σε συνεργασία µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση της Κάρτας Νέων (European Youth Card Association, EYCA), 

προωθούν ένα εργαλείο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πληροφόρησης των νέων Ευρωπαίων 

πολιτών στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. 

Ανακάλυψε την Ευρώπη µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων! 

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων µπορείς να απολαµβάνεις ειδικά προνόµια και αγαθά τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και σε 37 άλλες χώρες! Πάνω από 4.000.000 νέοι στην Ευρώπη 

χρησιµοποιούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και απολαµβάνουν περισσότερες από 100.000 

προσφορές!  

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: αυστηρά µόνο για νέους! 

Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων µπορεί να έχει κάθε νέος, ηλικίας 13 - 30 ετών. Iσχύει για ένα 
χρόνο από την ηµεροµηνία έκδοσής της, στοιχίζει 10 ευρώ και µπορεί να την ανανεώνει 

κάθε χρόνο µέχρι να κλείσει τα 30. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική 

κάρτα. 

∆είξε την ευρωπαϊκή κάρτα σου και…πήγαινε παντού! 
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• Με την Κάρτα Νέων µπορείς να απολαµβάνεις ειδικά προνόµια και αγαθά τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και σε 40 άλλες χώρες! 

• 5.000.000 νέοι στην Ευρώπη χρησιµοποιούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και 

απολαµβάνουν περισσότερες από 100.000 προσφορές!  

• ∆είξε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και θα έχεις ειδική έκπτωση σε διάφορα προϊόντα, 

εισιτήρια, υπηρεσίες κ.λ.π. σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. 

Ο κατάλογος είναι µεγάλος: 

Ο κατάλογος είναι µεγάλος στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά 

δείχνετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και έχετε ειδική έκπτωση σε προϊόντα, εισιτήρια και 

υπηρεσίες όπως:   

Πολιτισµός: κινηµατογράφοι, θέατρα, µουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες... 

Καταστήµατα: µόδας, οπτικά, κοµµωτήρια, ινστιτούτα ασθητικής, γυµναστήρια, 

κοσµηµατοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη σπιτιού/δώρων... 

∆ιασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, club... 

Εκπαίδευση: φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σεµινάρια πληροφορικής... 

Τουρισµός: ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, camping, 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων... 

Κατάλογο µε τις συµβεβληµένες εταιρείες στην Ελλάδα και τον τρόπο απόκτησης της 

κάρτας µπορείτε να βρείτε στο http://www.europeanyouthcard.gr/.  

2. Πώς µπορώ να προµηθευτώ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 

∆εν χρειάζεται να …τρέξεις για να αγοράσεις την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.  
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων έρχεται σε σένα!  

Η διαδικασία είναι πολύ απλή: 

• συµπληρώνεις το σχετικό έντυπο αίτησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

http://www.europeanyouthcard.gr/ 

• επισυνάπτεις µια µικρή φωτογραφία σου (ταυτότητας ή διαβατηρίου)  

Ή 

• εκτυπώνεις και συµπληρώνεις την αίτηση. 

• τη στέλνεις µε µία φωτογραφία σου στη διεύθυνση: Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 
Ινστιτούτο Νεολαίας Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα. 

• σε λίγες ηµέρες έρχεται συστηµένη επιστολή ταχυδροµείου στη διεύθυνσή σου 
• πηγαίνεις στο ταχυδροµείο µε την ταυτότητά σου για να παραλάβεις την Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Νέων πληρώνοντας την ετήσια συνδροµή (10 ευρώ). 

3. Πώς µπορώ να µάθω ποιες εκπτώσεις έχω µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 



Αν έχεις στείλει ήδη την Αίτηση, µαζί µε την Κάρτα θα πάρεις και τον Κατάλογο των 
Εκπτώσεων. Εκεί αναφέρονται αναλυτικά σε ποια προϊόντα έχεις έκπτωση, το ποσό της 

έκπτωσης, οι διευθύνσεις των καταστηµάτων. 

Αν θέλεις να ενηµερωθείς ποιες εκπτώσεις παρέχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων πριν κάνεις 

Αίτηση, µπορείς να επισκεφθείς την Ιστοσελίδα της Κάρτας Νέων: 

http://www.europeanyouthcard.gr/ 

Για να µάθεις σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κυκλοφορεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και τι 

εκπτώσεις γίνονται, µπορείς να επισκεφθείς την Ιστοσελίδα της Κάρτας Νέων: 

http://www.europeanyouthcard.gr/ 

ή την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα: http://www.euro26.org/ 

 
 

Ο Αντιδήµαρχος  
 
 
 

Γεώργιος Χειρακάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν/ση προς ενέργεια: 
Σχολεία Γυµνάσια και Λύκεια ∆ήµου Χερσονήσου 
1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 

2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 

5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΧΟΥ 

6. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

7. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

8. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 

9. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

10. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

11. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 

12. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ 

13. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) 

14. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου www.hersonisos.gr και στα Σηµεία 

Πληροφόρησης Νέων ∆.Ε. Γουβών, Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή: Φ.48β 

     Φ.29 

 


