❘ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Με τα πόδια

Μπορείτε να έρθετε πολύ εύκολα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λεωφορείο,
μετρό ή τρένο. Λόγω του περιορισμένου αριθμού χώρων στάθμευσης στην
περιοχή, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να περπατήσει κανείς από
το κέντρο της πόλης μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σταθμός Bruxelles-Luxembourg
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Bruxelles-Luxembourg
βρίσκεται κάτω από την Esplanade και έχει απευθείας
σύνδεση με τους σταθμούς Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central
και Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be

Με ποδήλατο
Το Villo! είναι το πρόγραμμα ενοικίασης ποδηλάτων των
Βρυξελλών και σας επιτρέπει να πάρετε ένα ποδήλατο
από ένα σημείο στάθμευσης και να το αφήσετε σε κάποιο
άλλο. Υπάρχουν τρία τέτοια σημεία στάθμευσης κοντά στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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12

21

22

27

34

38

64

80

95
Με αυτοκίνητο

Πλησιέστεροι σταθμοί μετρό
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Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης, αλλά απαιτείται
κράτηση μέσω διαδικτύου πριν από την επίσκεψη. Ο χώρος
στάθμευσης λειτουργεί μόνο τις εργάσιμες ημέρες.
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ΕΛΆΤΕ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ
ΜΈΡΟΣ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ!
ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ

Το Ημικύκλιο βρίσκεται στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες. Εκεί πραγματοποιούνται οι σημαντικότερες συζητήσεις και
ψηφοφορίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κατά τη σύνοδο
της Ολομέλειας, συγκεντρώνονται και τα 751 μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην αίθουσα αυτή και φροντίζουν να ακούγεται η φωνή
σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μια επίσκεψη στο Ημικύκλιο είναι ιδανική για να κατανοήσετε το σημαντικό
έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να γνωρίσετε από κοντά το
μεγαλύτερο διεθνικό κοινοβούλιο στον κόσμο. Ελάτε να μάθετε πώς σας
εκπροσωπούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!
Θα έχετε και την ευκαιρία να πάρετε δωρεάν φωτογραφίες, ενημερωτικά
φυλλάδια, ακόμη και καρτ ποστάλ.
Περισσότερες πληροφορίες για τις επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
www.europarl.europa.eu/visiting/el

ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ

Μεμονωμένοι επισκέπτες, οικογένειες και μικρές ομάδες μπορούν να
επισκεφτούν και να εξερευνήσουν το Ημικύκλιο με τον δικό τους ρυθμό.
Μπορούν να επιλέξουν:
■■ Προσωπική επίσκεψη με οδηγό πολυμέσων
Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό οδηγό πολυμέσων για να επισκεφτείτε
το Ημικύκλιο με τον δικό σας ρυθμό. Η επίσκεψη πραγματοποιείται από
τα θεωρεία του κοινού του Ημικυκλίου, όπου θα μάθετε για το έργο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς σας εκπροσωπεί.
■■ Προσωπική επίσκεψη με ενημερωτική παρουσίαση από μέλος του
προσωπικού σχετικά με την κοινοβουλευτική ζωή
Επιλέξτε μια πιο εξατομικευμένη επίσκεψη με ενημερωτική παρουσίαση
στο Ημικύκλιο σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας από
τους ομιλητές μας θα συζητήσει μαζί σας στα αγγλικά ή στα γαλλικά και θα
απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.
■■ Προσωπική επίσκεψη κατά τη διάρκεια συνόδου της Ολομέλειας
(παρακαλούμε να ελέγξετε τις ημερομηνίες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου)
Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις και
ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα θεωρεία του κοινού
κατά τη διάρκεια μιας συνόδου της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ

Ομάδες επισκεπτών έχουν πρόσβαση στα θεωρεία του κοινού
στο Ημικύκλιο, όπου μπορούν να δουν από κοντά την αίθουσα
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα ευρωπαϊκά σεμινάρια για τη νεολαία δίνουν την ευκαιρία σε
νέους από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και
να ψηφίσουν ιδέες σχετικά με επίκαιρα θέματα.

Η ομαδική επίσκεψη περιλαμβάνει:

Στα σεμινάρια συμμετέχουν ομάδες από διάφορες χώρες σε γλώσσα που
μιλούν όλοι οι συμμετέχοντες. Τα εργαστήρια χάραξης πολιτικής παρέχουν ένα
φόρουμ όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να συνομιλήσουν με άλλους νέους
κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας. Τα ευρωπαϊκά σεμινάρια για τη νεολαία
ολοκληρώνονται με μια τελική ψηφοφορία, για να αναδειχθεί η καλύτερη ιδέα,
η οποία ακολούθως συζητείται με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

■■

■■

■■

μια ευρεία διαδραστική παρουσίαση από συναρπαστικούς ομιλητές σχετικά
με το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους πολίτες, η οποία μπορεί
να προσαρμοστεί στα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα της εκάστοτε ομάδας,
την ευκαιρία να εισέλθετε στα θεωρεία του κοινού και να δείτε το Ημικύκλιο
από κοντά,
την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συζητήσεις και ψηφοφορίες από
τα θεωρεία του κοινού κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας,
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
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Περισσότερες πληροφορίες: vissem@ep.europa.eu

Γλώσσες ΕΕ

Γλώσσες ΕΕ

Παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

Ώρες λειτουργίας
Δεν απαιτείται κράτηση για μεμονωμένους επισκέπτες, αλλά βεβαιωθείτε
ότι έχετε μαζί σας έγγραφο ταυτότητας

ΣΥΛΛΟΓΉ ΈΡΓΩΝ ΤΈΧΝΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ

Κανονικό πρόγραμμα (Σεπτέμβριος – Ιούνιος)
Επίσκεψη Δευτέρα – Πέμπτη 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
Παρασκευή 09.00, 10.00, 11.00 | Σαβ. - Κυρ. Κλειστό
Ενημερωτικές παρουσιάσεις

Η συλλογή έργων τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί
σύμβολο της ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέει
την Ευρώπη. Ξεκίνησε το 1980 με πρωτοβουλία της πρώτης άμεσα
εκλεγμένης Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Simone Veil.

Δευτέρα 11.00 και 15.00

Θερινό πρόγραμμα (Ιούλιος – Αύγουστος)
Επίσκεψη Δευτέρα – Πέμπτη 09.00 - 16.00
Παρασκευή 09.00 - 12.00 | Σαβ. - Κυρ. Κλειστό
Ενημερωτικές παρουσιάσεις	Δευτέρα – Πέμπτη 11.00 και 15.00 |
Παρασκευή 11.00

Για να κλείσετε ομαδική επίσκεψη στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για τις επισκέψεις:

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/visiting/el

http://www.europarl.europa.eu/visiting/el

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή
Προκράτηση: Όχι

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ελάχιστη προκράτηση: 8 βδομάδες

Η συλλογή περιλαμβάνει 387 έργα σύγχρονης τέχνης, τα οποία αποκτήθηκαν
με γνώμονα την προώθηση νέων πολλά υποσχόμενων καλλιτεχνών στην
αρχή της σταδιοδρομίας τους.
Κατά την επίσκεψή σας, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την έκθεση «Ενωμένη
στην πολυμορφία» στον χώρο επισκεπτών του Ημικυκλίου, η οποία περιλαμβάνει
έργα τέχνης από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να
περιηγηθείτε στην έκθεση στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στο Ημικύκλιο.

