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Το Πρόγραμμα NSW Seniors Card είναι μια 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης της ΝΝΟ για να 
μειωθεί το κόστος ζωής για τους ηλικιωμένους 
πολίτες μας και για να αναγνωριστεί η συμβολή 
τους στην κοινότητά μας.
Μέσω ενός συνδυασμού εκπτώσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες από χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς και γενναιόδωρες 
εκπτώσεις της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
στοχεύει να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να ζήσουν πιο υγιείς, 
ευτυχισμένοι, δραστήριοι, κοινωνικοί και πιο οικονομικά κατά 
την περίοδο της συνταξιοδότησής τους.

Κάθε πολίτης που είναι άνω των 60 ετών και μόνιμος κάτοικος 
της ΝΝΟ έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μία από τις δύο 
κάρτες που προσφέρονται από το πρόγραμμα: Seniors Card ή 
Senior Savers Card.

Εισαγωγή

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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Κάρτα Seniors 
Για τους ηλικιωμένους που 
εργάζονται 20 ώρες ή λιγότερο 
εβδομαδιαίως σε αμειβόμενη 
απασχόληση (κατά μέσο όρο 
πάνω από 12 μήνες) 

Η αρχική Seniors Card, η οποία ξεκίνησε το 1992, προσφέρει 
εκπτώσεις σε περισσότερες από 7.400 επιχειρήσεις, καθώς 
και πρόσβαση σε μια κάρτα Gold Opal και εκπτώσεις στις 
μετακινήσεις, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους 
που είναι σε πλήρη ή μερική συνταξιοδότηση να ζήσουν πιο 
υγιείς, ευτυχισμένοι, δραστήριοι, και πιο οικονομικά.

Κάρτα Senior Savers
Για τους ηλικιωμένους 
που εξακολουθούν να 
εργάζονται πάνω από 20 ώρες 
εβδομαδιαίως σε αμειβόμενη 
απασχόληση (κατά μέσο όρο 
πάνω από 12 μήνες) 

Η κάρτα Senior Savers, η οποία προστέθηκε στο πρόγραμμα 
το 2019, επεκτείνει τις ίδιες εκπτώσεις πάνω από 7.400 
επιχειρήσεων στον αυξανόμενο αριθμό των ηλικιωμένων που 
εξακολουθούν να εργάζονται μετά την ηλικία των 60 και δεν 
έχουν ακόμα το δικαίωμα να αποκτήσουν την κάρτα Seniors.

Όταν οι κάτοχοι της κάρτας Senior Savers αρχίζουν να 
εργάζονται λιγότερο ή συνταξιοδοτηθούν πλήρως, τότε 
μπορούν να τη μετατρέψουν σε κάρτα Seniors με τις πλήρεις 
εκπτώσεις της κυβέρνησης για συνταξιούχους στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς.
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Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και 
συμβουλές για το πώς να επωφεληθείτε περισσότερο ως μέλος.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να κάνετε 
αίτηση για μια κάρτα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
seniorscard.nsw.gov.au ή επικοινωνήστε με το Service 
NSW στο 13 77 88.

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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Οφέλη για όλα τα μέλη των καρτών

Όλα τα μέλη των καρτών Seniors Card και Senior 
Savers Card επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα 
εκπτώσεων, προσφορών, εκδηλώσεων και πόρων.

• Χιλιάδες καθημερινές εκπτώσεις 
παρέχονται με τη συμμετοχή 
επιχειρήσεων σε όλη τη ΝΝΟ.  
Δείξτε την κάρτα σας 
και ρωτήστε

• Περισσότερες εκπτώσεις σε 
επιχειρήσεις στις διάφορες 
πολιτείες μέσω σχετικών 
Προγραμμάτων Seniors Card

• Ειδικές προσφορές από 
μια σειρά επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων 
συνεργαζόμενων εταιρειών 
όπως οι εξής:

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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• Αποκλειστικό υλικό όπως το 
μηνιαίο μας ηλεκτρονικό 
Ενημερωτικό Δελτίο EXTRA, 
που είναι γεμάτο με 
πληροφορίες, ειδικές 
προσφορές, διαγωνισμούς, 
δώρα και πολλά άλλα

• Έγκαιρη πληροφόρηση για 
προσεχείς εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες

• NSW Seniors Card community 
σύνδεση για να βλέπετε την 
ενεργή ομάδα στο Facebook, 
καθημερινές ενημερώσεις 
και ευκαιρίες

• Discount Directory για να 
βρίσκετε τις προσφορές που 
αναζητάτε, τοπικά ή σε όλες 
τις πολιτείες (επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο στη διεύθυνση 
seniorscard.nsw.gov.au)

• Εφαρμογή Seniors Card στο κινητό 
τηλέφωνο για να εντοπίζετε 
εκπτώσεις και προσφορές 
ακόμα και όταν είστε εν κινήσει

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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@seniorscardNSW
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Είδη προσφορών

Μπορεί να εκπλαγείτε με τα είδη των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Seniors Card για να σας παρέχουν εξαιρετικές 
προσφορές. Ως μέλος μπορείτε να εξοικονομήσετε 
σημαντικά ποσά στα πάντα, από τις τοπικές 
αγορές μέχρι τα έξοδα του νοικοκυριού 
και τον προγραμματισμό για τις επόμενες 
μεγάλες διακοπές.

Ως μέλος, απολαύστε εκπτώσεις και προσφορές σε:

• Καταλύματα

• Αυτοκίνητα

• Ψυχαγωγία και αξιοθέατα

• Τρόφιμα και ποτά

• Υγεία και ευεξία

• Κατασκευή και βελτιώσεις κατοικίας

• Επαγγελματικές και προσωπικές υπηρεσίες

• Αγορές από καταστήματα λιανικής και 
το διαδίκτυο

• Ταξίδια και διακοπές

• Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

• Και πολλά άλλα…

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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Πώς να επωφεληθείτε περισσότερο 
ως μέλος
• Πάρτε την κάρτα μαζί σας όπου κι αν πηγαίνετε

• Αναζητάτε το σήμα Seniors Card Welcome Here σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση επισκέπτεστε

• Μη διστάζετε – ακόμα και αν δεν βλέπετε το σήμα, 
ρωτήστε αν προσφέρουν έκπτωση Seniors Card

• Επίσης, πρέπει να ρωτάτε όταν ταξιδεύετε – πολλές 
επιχειρήσεις στις διάφορες πολιτείες θα σας ανταμείψουν 
ως μέλος της ΝΝΟ. (Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους 
ιστότοπους των σχετικών προγραμμάτων Seniors 
Card άλλων πολιτειών, για να δείτε τις κατά τόπους 
προσφορές τους.)

• Χρησιμοποιήστε το Discount Directory για να βρείτε 
προσφορές στην περιοχή σας, ή κατά είδος επιχείρησης 
ή ονομασία επιχείρησης

• Κατεβάστε την εφαρμογή Seniors Card στο κινητό σας για 
να κάνετε αναζητήσεις ενώ είστε εν κινήσει

• Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίο μας EXTRA με όλες τις τελευταίες προσφορές, 
πληροφορίες και δώρα (αν δεν έχετε καταχωρήσει τη 
διεύθυνση e-mail σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό 
δελτίο, κάντε το τώρα στον 
ιστότοπο seniorscard.nsw.gov.au)

• Ακολουθήστε μας στο 
Facebook για να βλέπετε 
ειδικές προσφορές και 
καθημερινές ειδήσεις,  
ιστορίες και ενημερώσεις

An initiative of the NSW Government

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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Επιπλέον οφέλη για τα μέλη 

της Seniors Card 

Ως μέλος του Seniors Card που είστε σε πλήρη 
ή μερική συνταξιοδότηση, έχετε επίσης δικαίωμα 
για γενναιόδωρες εκπτώσεις στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς σε όλη τη ΝΝΟ.
Με μια κάρτα Gold Opal, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς στο Σύδνεϋ, 
Blue Mountains, Central Coast, Hunter, 
Illawarra και Southern Highlands – 
όλα το μέγιστο με 2,50 δολάρια τη 
μέρα, ανεξάρτητα με το πόσο ταξιδεύετε. 

Οφέλη του Gold Opal
Το Opal είναι ο πιο εύκολος τρόπος μετακίνησης στη ΝΝΟ 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το Gold Opal για τα μέλη 
του Seniors Card παρέχει τις καλύτερες εκπτώσεις σε όλες τις 
μετακινήσεις. Με το Gold Opal έχετε:

• Απεριόριστες μετακινήσεις για 2,50 δολάρια την ημέρα σε:

 − Όλα τα τρένα του Σύδνεϋ

 − Όλες τις υπηρεσίες Intercity του NSW Trainlink

 − Όλα τα λεωφορεία στο Σύδνεϋ, Blue Mountains, 
Central Coast, Hunter και Illawarra 

 − Σε όλα τα φέριμποτ του Σύδνεϋ και στο Stockton 
Ferry στο Νιουκάστλ

 − Τραμ 

*Εξαιρούνται τα τέλη πρόσβασης για τον Αεροπορικό Σταθμό 
του Σύδνεϋ

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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• Επιπλέον εκπτώσεις μετακινήσεων σε:

 − Ιδιωτικές υπηρεσίες τοπικών λεωφορείων τακτικών 
δρομολογίων

 − Όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του NSW Trainlink

 − Εισιτήρια εκδρομών – εισιτήρια για Country Pensioner 
Excursion και Regional Excursion Daily

• Εκπτώσεις στις μετακινήσεις σε ολόκληρη την Αυστραλία – 
ελέγξτε τον ιστότοπο του Seniors Card για την πολιτεία 
ή την επικράτεια που επισκέπτεστε, για να δείτε 
λεπτομέρειες για τα όσα δικαιούστε. 

• Βολική, επαναχρησιμοποιούμενη έξυπνη κάρτα – πολύ πιο εύκολη 
από το να αγοράζετε τα χάρτινα Εισιτήρια Εκδρομών κάθε 
φορά που ταξιδεύετε. Απλώς γεμίστε τη και ταξιδέψτε – 
ή ρυθμίστε τη για να ανανεώνεται αυτόματα το ποσό της 
ώστε ποτέ ξανά να μην χρειάζεστε μετρητά.

• Προστασία – ακόμα και αν η κάρτα σας χαθεί ή κλαπεί, 
το υπόλοιπό σας είναι ασφαλές και προστατευμένο, και 
μπορεί να μεταφερθεί σε μια νέα κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπτώσεις στις 
μετακινήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.transportnsw.info 
ή καλέστε 131 500

Πώς να αποκτήσετε την κάρτα σας Gold Opal
Να έχετε εύκαιρο τον 9ψήφιο αριθμό της κάρτας σας Seniors 
Card και ακολουθήστε οποιονδήποτε από τους παρακάτω 
τρεις εύκολους τρόπους:

•  ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.opal.com.au 

•  ΚΑΛΕΣΤΕ 13 67 25 (13 OPAL)

•  ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΕ οποιοδήποτε Κέντρο Service NSW

Έχετε ερωτήσεις για την ενεργοποίηση της κάρτας σας, 
την ανανέωση υπολοίπου της, την παραγγελία νέας κάρτας 
ή για κάτι άλλο σχετικά με το Opal; Καλέστε 13 67 25 (13 OPAL) 
ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.opal.com.au

Λάβετε υπόψη τα εξής: Οι κάτοχοι της κάρτας Senior Savers που 
εξακολουθούν να εργάζονται 20 ή περισσότερες ώρες 
εβδομαδιαίως σε αμειβόμενη απασχόληση δεν έχουν ακόμα 
δικαίωμα για την κάρτα Gold Opal και εκπτώσεις στις μετακινήσεις 
για συνταξιούχους. Οι κάτοχοι της κάρτας Senior Savers μπορούν 
να τη μετατρέψουν στην κάρτα Seniors με πλήρη προνόμια όταν 
αρχίσουν να εργάζονται λιγότερο ή συνταξιοδοτηθούν πλήρως. 

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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Στοιχεία χρήσιμων επαφών
Έκτακτη ανάγκη – 
ασθενοφόρο, αστυνομία & 
πυροσβεστική
T: 000

Γραμμή βοήθειας Γενικού 
Παθολόγου εκτός ωραρίου
T: 1800 022 222

My Aged Care
www.myagedcare.gov.au
T: 1800 200 422
Δευ έως Παρ 8 π.μ. – 8 μ.μ.
Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Υπηρεσία Επειγόντων 
Περιστατικών Πολιτείας 
ΝΝΟ (SES)
T: 132 500

Lifeline
T: 13 11 14 
24ωρη υποστήριξη κρίσιμων 
καταστάσεων

Κέντρο Πληροφοριών 
Δηλητηριάσεων ΝΝΟ
T: 13 11 26

Γραμμή βοήθειας για 
κακοποίηση ηλικιωμένων
T: 1800 628 221

Υπηρεσία Πληροφόρησης 
Ηλικιωμένων ΝΝΟ
T: 137 788

Transport NSW
www.transport.nsw.gov.au
T: 131 500

Υπηρεσία Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au
T: 13 32 20 
Δευ έως Παρ 8:30 π.μ. – 5 μ.μ.

Centrelink
www.servicesaustralia.gov.au/
individuals/centrelink
T: 132 468

Εάν ταξιδεύετε μεταξύ 
πολιτειών, επικοινωνήστε με 
το αρμόδιο γραφείο Seniors 
Card για να μάθετε για τις 
εκπτώσεις που έχετε στη 
διάθεσή σας ως μέλος του 
NSW Seniors Card.

Επικράτεια Πρωτεύουσας 
Αυστραλίας Seniors Card 
COTA ACT
T: (02) 6282 3777
www.actseniorscard.org.au

Βόρεια Επικράτεια Seniors Card
T: 1800 441 489
www.ntseniorscard.org.au

Κουίνσλαντ Seniors Card
T: 13 QGOV (13 74 68)
www.qld.gov.au/seniorscard

Νότια Αυστραλία Seniors Card
T: 1800 819 961
www.sa.gov.au/seniorscard

Τασμανία Seniors Card
T: 1300 135 513
www.seniors.tas.gov.au

Δυτική Αυστραλία Seniors Card
Seniors Card Centre
T: 1800 671 233
www.seniorscard.wa.gov.au

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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Προστασία προσωπικών δεδομένων/

Αποποίηση ευθυνών

Η Seniors Card και η 
Senior Savers Card 
αναγνωρίζουν τη σημασία 
των προσωπικών δεδομένων 
σας και δεσμευόμαστε 
να προστατεύσουμε τα 
προσωπικά στοιχεία σας 
τα οποία διατηρούμε στα 
αρχεία μας. Συλλέγουμε 
μόνο τα προσωπικά 
δεδομένα που μας είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση 
των λειτουργιών μας και 
θα χρησιμοποιήσουμε 
ή θα κοινοποιήσουμε 
αυτά τα στοιχεία μόνο για 
τους σκοπούς για τους 
οποίους παρασχέθηκαν. 
Δηλαδή για την παροχή 
της κάρτας σας Seniors ή 
Senior Savers, του ετήσιου 
Καταλόγου Ηλικιωμένων, 
την ταχυδρομική επικοινωνία 
και την ενημέρωση για δραστηριότητες που αφορούν τα 
μέλη. Η Seniors Card μπορεί επίσης να διεξάγει έρευνα 
με κάποια μέλη για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα 
προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και διατηρούμε για 
εσάς περιλαμβάνουν πληροφορίες που μας δίνετε όταν 
κάνετε αίτηση για μια κάρτα Seniors ή Senior Savers ή όταν 
συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπό μας. 
Θα περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την 
ημερομηνία γέννησής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Πολιτική 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
εφαρμόζουμε, επισκεφθείτε τη διεύθυνσή μας 
http://www.seniorscard.nsw.gov.au/privacy-policy

Ακολουθήστε μας στο Facebook 
@seniorscardNSW
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@seniorscardNSW
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Πληροφορίες επικοινωνίας

Ενημερώστε τα στοιχεία σας ή 
παραγγείλετε μια νέα κάρτα
Είναι σημαντικό να μας ενημερώνετε όταν τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας αλλάζουν. Για να ενημερώσετε τα 
στοιχεία σας ή να παραγγείλετε μια νέα κάρτα:

• επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.service.nsw.gov.au

• μέσω e-mail info@service.nsw.gov.au

• καλέστε 13 77 88

• ή επισκεφθείτε οποιοδήποτε  
κέντρο Service NSW

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την NSW Seniors 
Card με διάφορους τρόπους. 

W: www.seniorscard.nsw.gov.au 

T: 13 77 88

E: info@service.nsw.gov.au 

Εάν πάσχετε από κώφωση, έχετε προβλήματα ακοής 
ή διαταραχές ομιλίας, καλέστε την Εθνική Υπηρεσία 
Αναμετάδοσης (NRS) στο 133 677 (χρήστες TTY) ή στο 
1300 555 727 (χρήστες της υπηρεσίας Speak and Listen) 
προτού καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου του Service NSW.
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