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Belliardstraat

Ο Σταθμός Ευρώπη είναι το ιδανικό σημείο να ξεκινήσετε 
την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρίσκεται στο παλιό εκδοτήριο 
εισιτηρίων του σιδηροδρομικού σταθμού Brussels-
Luxembourg και εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με όλα τα μέρη που μπορείτε να ανακαλύψετε στην 
περιοχή και στις ίδιες τις Βρυξέλλες.

Μπορείτε να λάβετε συμβουλές από το φιλικό προσωπικό 
του Σταθμού ή να ανακαλύψετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μόνοι σας: να εξερευνήσετε τις εγκαταστάσεις με το μοντέλο 
επαυξημένης πραγματικότητας, να χαθείτε στο παρελθόν με 
οθόνες αφής ή να δείτε την εξέλιξη των εγκαταστάσεων μέσα 
από διοράματα.

Το EP Spotter είναι μια ολοκαίνουργια εφαρμογή που θα 
σας βοηθήσει να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε τις 
εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τις 
αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες μέχρι το πολιτικό υπόβαθρο, το 
EP Spotter χρησιμοποιεί τον γεωγραφικό εντοπισμό θέσης/
GPS του κινητού σας για να σας ξεναγήσει στους εξωτερικούς 
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας δώσει 
περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα κτίριά του, τις προσωπικότητες που τους έδωσαν τα 
ονόματά τους και την ιστορία της περιοχής.

Θέλετε να ανακαλύψετε περισσότερα; Κατεβάστε το EP 
Spotter από το Apple App Store ή το Google Play! (Η 
εφαρμογή είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.)

Τιμώντας τις αξίες και τα επιτεύγματα του συνδικάτου 
«Αλληλεγγύη» που ίδρυσαν οι Πολωνοί εργάτες το 1980, η 
Πλατεία Αλληλεγγύης 1980 (Esplanade Solidarność 1980), με 
την Agora Simone Veil στο κέντρο της, ορίζει το χώρο των 
εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνδέει τα 
κτίρια του με την Πλατεία Λουξεμβούργου, τον σιδηροδρομικό 
σταθμό Βρυξέλλες-Πλ. Λουξεμβούργου και το Πάρκο 
Λεοπόλντ.

Η Πλατεία Αλληλεγγύης φιλοξενεί περισσότερες από 40 
δημόσιες εκδηλώσεις ετησίως, τις οποίες διοργανώνουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί. 

Η Είσοδος πρωτοκόλλου βρίσκεται στο κτίριο Paul-Henri 
Spaak, στο οποίο στεγάζεται το Ημικύκλιο, και είναι το 
σημείο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχεται 
τις εξέχουσες προσωπικότητες που το επισκέπτονται, 
όπως είναι οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχεται συχνά ξένους ηγέτες 
και η είσοδος αυτή δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία 
να τους δουν καθώς περνούν πριν ή μετά τις συνεδριάσεις 
της ημέρας. 

Η είσοδος αυτή, στον αριθμό 60 της Rue Wiertz, 
αποτελεί και την επίσημη διεύθυνση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν γιατί 
σας οδήγησε εκεί το GPS σας!

Η ξενάγηση στο Ημικύκλιο είναι ένας υπέροχος τρόπος να 
μάθετε τα βασικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχετε 
την ευκαιρία να νιώσετε την ατμόσφαιρα του Ημικυκλίου 
και να ρίξετε μια ματιά στη μεγάλη συλλογή έργων τέχνης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν η επίσκεψή σας συμπέσει 
με τη συνεδρίαση της ολομέλειας, ίσως μάλιστα σας δοθεί η 
ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάποια σημαντική συζήτηση ή 
ψηφοφορία. 

Οι μεμονωμένοι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια ενός πολυγλωσσικού 
οδηγού πολυμέσων. Η ξενάγηση διαρκεί 30 λεπτά και δεν 
χρειάζεται προηγούμενη κράτηση. 

Δευτ. - Πέμ.: 09:00 - 16:00

Παρ.: 09:00 - 12:00 

Σάβ. - Κυρ.: κλειστά

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διοργανώνονται 
επιπλέον ξεναγήσεις.

Δευτ.:  13:00 - 18:00

Τρί. - Παρ.:  09:00 - 18:00

Σάβ. - Κυρ.:  10:00 - 18:00

Τελευταία είσοδος 30 λεπτά πριν το κλείσιμο.

Ωράρια περιήγησης 

Ώρες λειτουργίας

Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου χτυπάει 
η καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και εκπροσωπούνται 500 εκατομμύρια πολίτες. Η 
επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στο 
Στρασβούργο της Γαλλίας, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος 
εργασίας διεκπεραιώνεται στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν 
πολλά για να δείτε και να ανακαλύψετε, από ξεναγήσεις 

με ειδικούς στο Ημικύκλιο μέχρι το πρωτοποριακό κέντρο 
επισκεπτών που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα των Βρυξελλών. Όλα έχουν σχεδιαστεί για να 
παρουσιάσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον τρόπο που 
λειτουργεί και αυτά που προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ. 
Για να κατανοήσουμε την ΕΕ του σήμερα, είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε γενικότερα το παρελθόν της ηπείρου μας. 

Για να κατανοήσουμε την ΕΕ του σήμερα είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε το ευρύτερο παρελθόν της ηπείρου μας. 
Για αυτό, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προσφέρει 
στους επισκέπτες του μια μοναδική ματιά στην κοινή 
ιστορία της Ευρώπης. Όλες οι δραστηριότητες είναι 
εντελώς δωρεάν και οι περισσότερες είναι διαθέσιμες και 
στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
«ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ»

EP SPOTTER

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1980 ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΡΙΟΥΜ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ

Το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει 
σε ερωτήματα μεμονωμένων επισκεπτών και να παράσχει 
πιο εξατομικευμένες παρουσιάσεις. Οι ενημερωτικές 
παρουσιάσεις γίνονται κάθε Δευτέρα στις 11:00 και στις 15:00 
στα αγγλικά ή τα γαλλικά (μπορούν να γίνουν και σε άλλες 
γλώσσες εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα). Τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο διοργανώνονται επιπλέον παρουσιάσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας.

Ομάδες επισκεπτών είναι επίσης ευπρόσδεκτες και 
μπορούν να μάθουν περισσότερα για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τη βοήθεια των ομιλητών μας. Οι επισκέψεις 
είναι πιθανό να περιλαμβάνουν επίσης συζήτηση με έναν 
Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προηγούμενη 
κράτηση είναι απαραίτητη. Για περισσότερες πληροφορίες 
και για να ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας μας, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ!

Γνωρίστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ποτέ προηγουμένως, 
με μια επίσκεψη στο πρωτοποριακό Παρλαμεντάριουμ 
(Parlamentarium), στο κτίριο Βίλυ Μπραντ. 

Μέσα από δυναμικές, διαδραστικές επιδείξεις σε πολυμέσα 
και με τη βοήθεια προσωπικών ψηφιακών οδηγών, τόσο οι 
ενήλικοι όσο και οι ανήλικοι επισκέπτες του Παρλαμεντάριουμ 
μπορούν να ανακαλύψουν τι σημαίνει η ευρωπαϊκή δημοκρατία 
με έναν συναρπαστικό και καινοτόμο τρόπο. Νιώστε τον παλμό 
των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα 
εκπληκτικό σινεμά 360° και μάθετε πώς σας εκπροσωπούν τα 
Μέλη. Μετά, κάντε ένα ταξίδι στην Ευρώπη με το διαδραστικό 
χάρτη μας, για να δείτε πώς επηρέασε η ΕΕ κάθε ένα από τα κράτη-
μέλη ή καθίστε σε μια άνετη πολυθρόνα και ακούστε τις ιστορίες 
ανθρώπων από όλη την Ευρώπη και μάθετε πώς επηρέασε η ΕΕ 
τη ζωή τους. 

Η επίσκεψη στο Παρλαμεντάριουμ συνήθως διαρκεί περίπου 90 
λεπτά, ενώ υπάρχουν και συντομότερες ξεναγήσεις της μίας ώρας 
για οικογένειες και σχολεία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 
ρωτήσετε για το παιχνίδι Luna ή το Intergalactic Talent Show.

Οι εγκαταστάσεις, στις οποίες μπορείτε να βρείτε και καφετέρια 
και κατάστημα δώρων, είναι πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ:  09:00 - 18:00

Σαβ - Κυρ:  10:00 - 18:00

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προσφέρει στους επισκέπτες 
όλων των ηλικιών την ευκαιρία να δουν την ιστορία της ηπείρου 
μας μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και να αναλογιστούν 
τη σημασία αυτών των ιστοριών για εμάς σήμερα. Οι εκθέσεις, 
οι εκδηλώσεις και η συλλογή του μουσείου αποσκοπούν στη 
δημιουργία μιας κοινής παρακαταθήκης ευρωπαϊκής μνήμης.

Υπάρχουν επίσης εκθέματα ειδικά για τα σχολεία και τις 
οικογένειες. Για ομάδες 10 ή περισσότερων ατόμων απαιτείται 
προηγούμενη κράτηση. Μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό 
τόπο του μουσείου για περισσότερες πληροφορίες. 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν καφετέρια, κατάστημα δώρων 
και βεστιάριο. Τόσο οι χώροι αυτοί όσο και τα υλικά, έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως 
από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Δευτ.:  13:00 - 18:00

Τρί. - Παρ.:  09:00 - 18:00

Σάβ. - Κυρ.:  10:00 - 18:00

Τελευταία είσοδος 30 λεπτά πριν το κλείσιμο.

Ώρες λειτουργίας

4 ΣΠΙΤΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Περιηγήσεις στο Ημικύκλιο 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της 

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Για επισκέψεις

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/el

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Για άλλες πληροφορίες  
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθώς περιηγείστε στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ίσως παρατηρήσετε ότι έχουν πάρει τα ονόματά τους από 
σημαντικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής πολιτικής και ιστορίας. 
Όλες αυτές οι προσωπικότητες έχουν συμβάλει σημαντικά 
στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή που τη 
γνωρίζουμε σήμερα: 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ;
ΑΛΤΙΕΡΟ ΣΠΙΝΕΛΙ 

 
Ο Ιταλός πολιτικός Αλτιέρο Σπινέλι 
θεωρείται επίσης ένας από τους 
ιδρυτές της ΕΕ και αποτέλεσε σημα-
ντική πηγή έμπνευσης για την ενδυ-
νάμωσή της κατά τις δεκαετίες του 
‘80 και του ‘90. Υπηρέτησε ως μέλος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έξι 
χρόνια, από το 1970, και ως μέλος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 10 
χρόνια, από το 1976. 

ΣΙΜΟΝ ΒΕΪ 

Η Σιμόν Βέι είναι Γαλλίδα πολιτικός 
με σημαντική συνεισφορά στην ισό-
τητα και τα δικαιώματα των γυναι-
κών. Το 1979, ήταν η πρώτη εκλεγμέ-
νη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έπειτα από τις πρώτες 
άμεσες εκλογές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ

Ο Κόνραντ Αντενάουερ, πρώτος κα-
γκελάριος της Γερμανίας μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέστησε δυ-
νατή τη συμφιλίωση μεταξύ Γαλλίας 
και Γερμανίας, ανοίγοντας έτσι το 
δρόμο για την ευρύτερη ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Ο Adenauer θεωρείται 
ένας από τους ιδρυτές της ΕΕ. 
 

ΓΙΟΖΕΦ ΑΝΤΑΛ 

Ο Γιόζεφ Αντάλ ήταν ο πρώτος δημο-
κρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός 
της Ουγγαρίας μετά τη πτώση του 
κομμουνισμού. Οδήγησε την Ουγγα-
ρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπο-
στήριξε την ένωση της Ευρώπης. 

 

ΠΟΛ-ΑΝΡΙ ΣΠΑΑΚ 

Ως υπουργός εξωτερικών και πρωθυ-
πουργός του Βελγίου, ο Πολ-Ανρί Σπάακ 
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 
ίδρυση της ένωσης Μπενελούξ και στην 
σύνταξη των συνθηκών της Ρώμης, οι 
οποίες περιείχαν τις αρχικές διατάξεις 
για την ίδρυση της ΕΕ. Χάρη στο όραμά 
του για ευρωπαϊκή συνεργασία, έγινε 
ένας από τους σημαντικότερους συνει-
σφέροντες στα αρχικά στάδια της ΕΕ και 
θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της.

ΒΙΛΥ ΜΠΡΑΝΤ

Ο Βίλυ Μπραντ ήταν ο τέταρτος Καγκε-
λάριος της Γερμανίας. Τιμήθηκε με το 
Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειες 
που κατέβαλε ώστε να βελτιωθούν οι 
σχέσεις με την Ανατολική Γερμανία, 
την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση. Ο 
Μπραντ διατέλεσε βουλευτής του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1979 
έως το 1982.

Μπορείτε να μεταβείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εύκολα 
με λεωφορείο, μετρό και τρένο. Καθώς οι χώροι στάθμευσης 
στην περιοχή είναι περιορισμένοι, συνιστούμε ανεπιφύλακτα 
τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Πλησιέστεροι σταθμοί μετρό

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Λεωφορεία που κάνουν στάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2112

27 38 80 9522 34 64

Τρένα που κάνουν στάση στον σταθμό Βρυξέλλες- 
Πλ.Λουξεμβούργου:

Ο σταθμός βρίσκεται κάτω από την Πλατεία 
Αλληλεγγύης.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

 
 
Με τα πόδια

Για να περπατήσει κανείς από το κέντρο της πόλης 
μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειάζεται περίπου 
20 λεπτά.

Με το ποδήλατο

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

ΑΦΙΞΗ

➜ Είσοδος στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
➜ Κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους σταθμούς μετρό
➜ Κατεύθυνση προς τα Ευρωπαϊκά όργανα
➜ Κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης

?
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Οδηγός τσέπης για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βρυξέλλες

Βρυξέλλες
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