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Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα  

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», εγκαινιάζουν με χαρά τη 
συνεργασία τους με τα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα: Ιατρική Επίβλεψη, Βιότυπος και Βενιζέλειο. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εμπράκτως διευκολύνει την πρόσβαση των νέων, που πλήττονται 
σήμερα από την οικονομική κρίση, καθώς και των οικογενειών τους σε ιατρικές υπηρεσίες με 
ευνοϊκούς όρους.  

Τα Ιατρικά Διαγνωστικά Kέντρα θα παρέχουν στους κατόχους της Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, 
αλλά και σε μέλη της οικογένειάς τους, προνομιακό τιμολόγιο για τη διενέργεια ιατρικών 
διαγνωστικών εξετάσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13-30 ετών, οι οποίοι απολαμβάνουν 
μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 35 ακόμα χώρες της 
Ευρώπης.  Η έκδοσή της κοστίζει 10 ευρώ και έχει ετήσια διάρκεια, ενώ το δίκτυο των 
συνεργατών καλύπτει πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως μεταφορές, 
εκπαίδευση, τουρισμός, πολιτισμός, καταστήματα λιανικής, ψυχαγωγία, υγεία, ομορφιά & 
τηλεπικοινωνίες.  

Τα πρότυπα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα Ιατρική Επίβλεψη, Βιότυπος και Βενιζέλειο,                                          
άρτια εξοπλισμένα και στελεχωμένα με ιατρούς και λοιπούς επιστήμονες ικανούς και έμπειρους 
στη νέα τεχνολογία, καλύπτουν συνολικά τις σύγχρονες ανάγκες τόσο του ανθρώπου που 
φροντίζει για τον προληπτικό του έλεγχο, όσο και του ασθενή. Η συνεργασία τους με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποκτά διαρκώς κύρος και 
αναγνωρισιμότητα ανάμεσα στους νέους, τα σηματοδοτεί πλέον ως εταιρείες που 
ευαισθητοποιούνται εν μέσω οικονομικής κρίσης, στηρίζοντας τη νεολαία με συγκεκριμένες 
δράσεις.  

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων με τη νέα αυτή συνεργασία επιλέγει να ενισχύσει περαιτέρω τον 
τομέα της υγείας, στον οποίο αριθμεί ήδη ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών συνεργατών.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2131314411-4414 και 
στις ιστοσελίδες www.europeanyouthcard.gr, www.iepivlepsi.gr, www.biotypos.gr, 
www.venizelio.gr  
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