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Τίτλος: Προνομιακά πακέτα κινητής τηλεφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων της 

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς  

 
 Σημαντικές προσφορές και εκπτώσεις για κινητή επικοινωνία εξασφάλισε η 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. 

 Η Συμφωνία Συνεργασίας (διετούς διάρκειας) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την 

εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, υπεγράφη σήμερα σε συνεννόηση με τον 

αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα από 

τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο και τον κ. 

Αλμπέρτο Μπουρλά  Διευθυντή Καρτοκινητής Vodafone.  

Όπως ο δήλωσε ο κ Παναγιώτης Κανελλόπουλος : «Η  συμφωνία  με την 

VODAFONE είναι ιδιαίτερα σημαντική και έρχεται  να προστεθεί σε σειρά άλλων 

συνεργασιών, μέσω των οποίων,  η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων επιχειρεί -στην 

παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία-  να ελαφρύνει  το κόστος διαβίωσης για 

τους νέους και τις οικογένειες τους. Οι συνεργασίες αυτές επιτρέπουν τους νέους 

να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, 

μεταφορών, τουρισμού, επικοινωνιών  κ.α.  με σαφώς μειωμένο κόστος. Και έπεται 

συνέχεια. Στόχος μας να διευρυνθεί το όφελος για τους νέους και σε άλλους τομείς 

της καθημερινότητας τους». 

O κ. Παναγιώτης Μανούρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και 

Δια Βίου Μάθησης, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την παρούσα 

συνεργασία, καθώς μέλημα του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι να 

διευρύνει διαρκώς το δίκτυο συνεργασιών του με φορείς που είναι έγκυροι και 

δημοφιλείς στους νέους. 

 

 Αναλυτικότερα, η συμφωνία προβλέπει την παροχή από τo Vodafone CU, τριών 

προνομιακών πακέτων (σ.σ. που έως σήμερα ήταν διαθέσιμα μόνο στους φοιτητές)  

σε όλους τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 

1. το “Students’ Xclusive 5" για 1.000 λεπτά προς όλα τα δίκτυα και 200 MB για 1 

μήνα μόνο με  5€ 



2. το "Students’ Xclusive 7" για 1.200 λεπτά και 100 SMS προς όλα τα δίκτυα,  και και 

600 MB για 1 μήνα μόνο με  7€ 

3. το "Students’ Xclusive SMS 1" για 300 SMS προς όλους τους συνδρομητές CU 

για 1 μήνα, μόνο με 1€. 

 
Oι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα μπορούν να αποκτούν τα ανωτέρω 

αναφερόμενα πακέτα προσφορών, καταχωρώντας τον αριθμό της κάρτα τους, τόσο 

στις online φόρμες ταυτοποίησης, όσο και στα καταστήματά της VODAFONE. 

 

INFO: 

 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εύχρηστη ατομική κάρτα, που απευθύνεται σε 

όλους τους  νέους από 13 - 30 ετών (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι 

άνεργοι) και προσφέρει στους κατόχους της, εκπτώσεις στην αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες 38 χώρες στο εξωτερικό. 

Η έκδοση της κοστίζει 10 ευρώ και έχει ετήσια διάρκεια. Περιλαμβάνει 

περισσότερες από 100.000 προσφορές σε όλη την Ευρώπη και σε τομείς όπως:  

Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Μεταφορές, Βιβλιοπωλεία, Τουριστικές και άλλες 

υπηρεσίες.  

Οι χρήστες στις Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων μπορούν να ενημερώνονται για τις 

εκπτώσεις και τα προνόμια της Κάρτας, στην ιστοσελίδα: 

www.europeanyouthcard.gr, όπου αναρτάται και ο εκπτωτικός κατάλογος με τα 

ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ που έχουν συμβληθεί με το πρόγραμμα αλλά και για 

όλες τις παροχές της κάρτας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

  

Για την έκδοση στις Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες: 

www.neagenia.gr, www.europeanyouthcard.gr και στα τηλέφωνα:  

Αθήνα 210 2599444, 210 2599422 και Θεσσαλονίκη : 2310 257131-7 


