
Δεύτερη σύνοδος της Ολομέλειας της Διά-
σκεψης
22-23 Οκτωβρίου

Αξιότιμο μέλος της Ολομέλειας της Διάσκεψης,

Καλωσορίσατε στη δεύτερη σύνοδο Ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευ-
ρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο! Στις 22 Οκτωβρίου 2021 θα διορ-
γανωθούν προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις1 και στις 23 Οκτωβρίου 2021 η σύνο-
δος Ολομέλειας της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί από τις 09.00 έως τις 12.30 και
από τις 14.00 έως τις 17.00.

Αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο
εγγραφής ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που λάβατε στην πρόσκλησή σας. Η
εγγραφή σας είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστευσης και άλλες
σημαντικές πρακτικές πτυχές.

Μόλις φθάσετε στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιήστε την
είσοδο Weiss και ακολουθήστε τα σήματα στο «γραφείο υποδοχής», το οποίο θα
βρίσκεται στην αίθουσα Emilio Colombo στον πρώτο όροφο (κτήριο Weiss). Οι
συνάδελφοί μας θα είναι εκεί έτοιμοι να σας υποδεχθούν και να σας βοηθήσουν να
βρείτε τον δρόμο σας. Εκεί θα λάβετε επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα, την κάρτα ταυ-
τότητας και την κάρτα εισόδου σας (αν δεν τα έχετε ήδη), που απαιτούνται για την
είσοδό σας στις εγκαταστάσεις του Οργάνου.

Παρακάτω θα βρείτε έναν οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, είμαστε στη
διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας στο γραφείο υποδοχής.

1 Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων, βλ. σημείο 2.5 κατωτέρω.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Το μέλλον είναι
στα χέρια σας.



Αδημονούμε να σας υποδεχθούμε στο Στρασβούργο.

Η Κοινή Γραμματεία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης



1 Τόπος
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συνεδριάσει στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο. Η αίθουσα για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκε-
ψης («Ημικύκλιο») βρίσκεται στο κτήριο Louise Weiss (με την ένδειξη Η στον χάρτη).
Η εξ αποστάσεως συμμετοχή θα είναι επίσης δυνατή και πρέπει να αναφέρεται στο έντυπο
εγγραφής. Οι λεπτομερείς οδηγίες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή θα κοινοποιη-
θούν εκ των προτέρων στα μέλη της Ολομέλειας που έχουν εγγραφεί για εξ αποστά-
σεως συμμετοχή.

1.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Εάν δεν έχετε στην κατοχή σας κάρτα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρησιμο-
ποιήστε την είσοδο του κτηρίου Louise Weiss (allée du Printemps). Παρακαλείσθε
να έχετε μαζί σας την προσκλητήρια επιστολή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
χώρο στάθμευσης De Madariaga.

1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

Στον πρώτο όροφο του κτηρίου Weiss, στην αίθουσα Emilio Colombo, θα βρί-
σκεται γραφείο υποδοχής, για να σας βοηθήσει να βρείτε τον δρόμο σας, να λάβετε
αναγκαία έγγραφα, την ταυτότητα και την κάρτα εισόδου σας. Τα μέλη που διαθέτουν



ήδη κάρτα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (από την προηγούμενη σύ-
νοδο της Ολομέλειας) παρακαλούνται να την έχουν μαζί τους. Οι συνάδελφοί μας
θα σας βοηθήσουν επίσης, εάν έχετε άλλες απορίες. Τα γραφεία είναι ανοικτά την
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, από τις 09.00 έως τις 18.00, την Παρασκευή 22 Οκτω-
βρίου 2021, από τις 08.00 έως τις 18.00, και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, από τις
08.00 έως τις 10.00.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί
να παρέχει χώρους γραφείου για τα μέλη της Διάσκεψης. Εάν επιθυμείτε να χρησι-
μοποιήσετε τους χώρους γραφείων μας, παρακαλείσθε να στείλετε ηλεμήνυμα στη δι-
εύθυνση commonsecretariat@futureu.europa.eu το αργότερο έως την Τρίτη 19 Οκτω-
βρίου 2021.

2 Ολομέλεια

2.1 ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η σύνοδος ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2021 στις εγκα-
ταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο από τις 9.00 έως τις
12.30 και από τις 14.00 έως τις 17.00.

Οι κατάλογοι ομιλητών ανά συνιστώσα της Ολομέλειας θα πρέπει να κοινοποιούνται
στην Κοινή Γραμματεία: commonsecretariat@futureu.europa.eu μέχρι την Παρασκευή
22 Οκτωβρίου στις 12.00. Ο χρόνος αγόρευσης που διατίθεται για τις συνιστώσες της Ολο-
μέλειας θα κοινοποιηθεί σε εύθετο χρόνο. Εκτός από τον προκαθορισμένο χρόνο αγόρευ-
σης, θα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα να ζητηθεί ο λόγος για 30 δευτερόλεπτα
για άμεσες ερωταπαντήσεις 30 δευτερολέπτων σε παρόντα ομιλητή (χρόνος ομιλίας
για ερώτηση με γαλάζια κάρτα) κατά τις πρωινές και τις απογευματινές συζητήσεις.
Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη μόνο στα μέλη που είναι παρόντα στο Ημικύ-
κλιο. Ο αριθμός γαλάζιων καρτών ανά συνιστώσα και συζήτηση θα κοινοποιείται μαζί
με τον χρόνο αγόρευσης. Τα μέλη της Ολομέλειας θα βρουν επίσης περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των γαλάζιων καρτών στη θέση που τους
έχει διατεθεί στην Ολομέλεια.

Εάν σκοπεύετε να συνδεθείτε εξ αποστάσεως, θα λάβετε εκ των προτέρων τα στοι-
χεία της σύνδεσης. Οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Διάσκεψης για τη διεξαγωγή δοκιμασιών σύνδε-
σης.

Σημειωτέον ότι θα μιλήσετε από το βήμα που θα τοποθετηθεί στο μέσο του Ημι-
κυκλίου. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε γαλάζια κάρτα, μιλάτε από το κάθισμά σας.

2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Η σύνοδος Ολομέλειας της Διάσκεψης πραγματοποιείται στο Ημικύκλιο, όπως ορίζε-
ται ανωτέρω. Η διάταξη των καθισμάτων ακολουθεί αλφαβητική σειρά. Κάθε μέλος της
Ολομέλειας της Διάσκεψης ενημερώνεται για τον αριθμό του καθίσματός του στο γρα-
φείο υποδοχής. Οι κλητήρες θα σας οδηγήσουν από την είσοδο του Ημικυκλίου στη



θέση σας. Μόλις καθίσετε, εισαγάγετε την κάρτα ταυτότητάς σας (την οποία επίσης θα
λάβετε στο γραφείο υποδοχής) στον αναγνώστη κάρτας. Προσφέρεται σε έναν στενό
συνεργάτη ανά βουλευτή μία θέση στις κερκίδες επισκεπτών ή στην αίθουσα ακρόα-
σης.

2.3 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Για τις συνόδους Ολομέλειας, θα παρέχεται διερμηνεία στις 24 επίσημες γλώσσες
της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ακούσετε και να μιλήσετε σε αυτές τις γλώσσες.

2.4 ΈΓΓΡΑΦΑ

Τα σχετικά έγγραφα θα βρείτε στο τμήμα της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας
που αφορά τη Διάσκεψη της Ολομέλειας επτά ημέρες πριν από την έναρξη της συνό-
δου: https://futureu.europa.eu/pages/plenary.

2.5 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Οι συνεδριάσεις των εννέα ομάδων εργασίας θα λάβουν χώρα σε δύο χρονοθυρίδες·
Από τις 11.00 έως τις 13.00 και από τις 14.00 έως τις 16.00 την Παρασκευή 22 Οκτω-
βρίου. Πιο εξειδικευμένη επικοινωνία σχετικά με τις ομάδες εργασίας θα κοινοποιηθεί
με ηλεμήνυμα.

Οι συνεδριάσεις των συνιστωσών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
το βράδυ και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου. Οι συνιστώσες έχουν ήδη λάβει τις απαι-
τούμενες χρονοθυρίδες συνεδριάσεων και θα σας τις κοινοποιήσουμε.

Οι συνεδριάσεις των πολιτικών οικογενειών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22
Οκτωβρίου μεταξύ 18.00 και 20.00.

Οι διοργανωτές της συνεδρίασης είναι επιφορτισμένοι με τη γνωστοποίηση του αριθ-
μού των συμμετεχόντων και των ονομάτων για τις αντίστοιχες καρτέλες (cavaliers) και
με την κοινοποίηση κάθε άλλης συγκεκριμένης ανάγκης στην ηλεδιεύθυνση:
commonsecretariat@futureu.europa.eu. Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν
περιορισμοί λόγω της Covid-19 και οι αίθουσες λειτουργούν με μειωμένη χωρητικό-
τητα. Τυχόν αλλαγές στο καθεστώς διερμηνείας θα πρέπει να κοινοποιούνται το συ-
ντομότερο δυνατόν και θα εκτιμώνται κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες διερμηνείας.

3 Πρακτικές λεπτομέρειες

3.1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση
με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες. Οι κανόνες σχετικά με τα μέτρα για την υγεία
και την ασφάλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζονται με απόφαση του Προέ-
δρου του. Περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κανόνες σχετικά με τις μάσκες προσώπου, την



κοινωνική αποστασιοποίηση και τους ελέγχους θερμοκρασίας κατά την είσοδο στα
κτήρια του Κοινοβουλίου. Φυλλάδιο με τους κανόνες διατίθεται στο γραφείο υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας που καλύπτει το
στόμα και τη μύτη ανά πάσα στιγμή στα κτήρια του Κοινοβουλίου, ακόμη και όταν
μιλάτε από τη θέση σας στην αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και όταν χρησιμο-
ποιείτε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Κοινοβουλίου. Η απαίτηση για χρήση ιατρικής
μάσκας προσώπου δεν ισχύει κατά την άσκηση της προεδρίας σε συνεδριάσεις, κατά
την αγόρευση από το βήμα στην Ολομέλεια ή όταν είστε μόνος στο γραφείο.

Σας παρακαλούμε να φέρετε τις δικές σας μάσκες, οι οποίες να συμμορφώνονται με
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Ιατρικές μάσκες προσώπου ή μάσκες FFP2 ή αναπνευστήρες (χωρίς βαλβίδα)

3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

3.2.1 Μετάβαση στο Στρασβούργο

Συνιστάται μετ’ επιτάσεως να ελέγξετε τους τελευταίους ισχύοντες κανόνες για
τα ταξίδια στη Γαλλία πριν από την άφιξή σας (ανάλογα με την κατάσταση εμβολια-
σμού ή αποκατάστασης και το «χρώμα» της χώρας από την οποία προέρχεστε):

 https://reopen.europa.eu/el/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-
foreign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel

Όσοι διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για την Covid («EUDCC») επιτρέπεται
να εισέρχονται στη Γαλλία, χωρίς να υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς (υποβολή
σε τεστ ή καραντίνα), υπό τον όρο ότι το πιστοποιητικό τους περιλαμβάνει είτε:

 αποδεικτικό εμβολιασμού που αρχίζει να ισχύει:



 7 ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, για τα διδοσικά εμβό-
λια (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna,
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield)·

 28 ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου, για τα μονοδοσικά εμβόλια
(Johnson&Johnson/Janssen)·

 7 ημέρες μετά τη χορήγηση εμβολίου, για τα άτομα που έχουν αναρρώ-
σει από Covid-19 (απαιτείται μόνο μία δόση).

ή

 αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ COVID-19.

 Γίνονται δεκτά τόσο τα τεστ PCR όσο και τα τεστ αντιγόνων.

 Ισχύς: 72 ώρες (πριν από την άφιξη) για τα τεστ PCR και 48 ώρες για τα
τεστ αντιγόνων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ταξιδεύετε από την Κύπρο, την Ελ-
λάδα, τη Μάλτα, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες ή την Πορτογαλία, το τεστ
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το πολύ 24 ώρες πριν από την πτήση.

ή

 το αποτέλεσμα θετικού τεστ PCR ή τεστ αντιγόνων που πραγματοποιήθηκε
11 ημέρες έως 6 μήνες πριν και με το οποίο βεβαιώνεται η ανάρρωση από την
COVID-19.

Ακόμη και αν είστε κάτοχος EUDCC, πρέπει να συμπληρώσετε ένορκη δήλωση, την
οποία θα βρείτε εδώ: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Certificate-of-international-travel.

3.2.2 Αναχώρηση από το Στρασβούργο

Για την αναχώρηση από το Στρασβούργο ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με
τον προορισμό σας. Στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
https://reopen.europa.eu/el/ θα βρείτε επισκόπηση της κατάστασης της υγείας στις χώρες
της ΕΕ, με βάση στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Περιέχει
επίσης πληροφορίες σχετικά με διάφορους ισχύοντες περιορισμούς, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων καραντίνας και διεξαγωγής τεστ για τους ταξιδιώτες.

3.2.3 Κέντρο εξέτασης για COVID

Θα λειτουργεί κέντρο εξέτασης από τις 13.00 έως τις 17.00 την Παρασκευή 22
Οκτωβρίου για τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό που θα χρειαστούν τεστ
PCR για το ταξίδι τους. Το εξεταστικό κέντρο θα βρίσκεται στον τρίτο όροφο του
κτηρίου WEISS στη ζώνη του καναλιού δίπλα στο Ημικύκλιο στην αίθουσα C03101.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σχετική κάτοψη:



3.3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Επισημαίνεται ότι το υγειονομικό διαβατήριο (pass sanitaire) είναι υποχρεωτικό για
την είσοδο σε εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες για τη λήψη υπηρεσιών τόσο εντός όσο
και εκτός των χώρων τους (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στους υπαίθριους
χώρους τους), αλλά όχι για τη λήψη σε πακέτο. Αυτό δεν ισχύει για τις εγκαταστάσεις
εστίασης εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρακαλείστε να ελέγξετε τα πιο πρόσφατα υγειονομικά μέτρα στη Γαλλία (χρήση μά-
σκας, υγειονομικό διαβατήριο, φυσική/κοινωνική αποστασιοποίηση):

 https://reopen.europa.eu/el/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Οι ακόλουθες εγκαταστάσεις εστίασης θα είναι ανοικτές με προσφορά ποικιλίας φαγη-
τών και με επιλογές φαγητού σε πακέτο:

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου:

- Άνοιγμα του Flower Bar από τις 08.00 έως τις 21.00 με καφετέρια και σερβίρι-
σμα ζεστού πιάτου το βράδυ·

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου:

- Άνοιγμα του Flower Bar από τις 08.00 έως τις 21.00 με καφετέρια και σερβίρι-
σμα ζεστού πιάτου το βράδυ·



- Έναρξη λειτουργίας του εστιατορίου self-service και του εξωτερικού του χώ-
ρου του από τις 11.45 έως τις 15.00 με επιλεγμένα ζεστά και κρύα πιάτα, ορε-
κτικά και επιδόρπια·

- Εστιατόριο / σαλόνια βουλευτών που ανοίγουν για δείπνο από τις 18.30 έως τις
21.00 για ομάδες τουλάχιστον 10 ατόμων με κράτηση που πρέπει να γίνει 24
ώρες νωρίτερα

Σάββατο 23 Οκτωβρίου:

- Άνοιγμα του Flower Bar από τις 08.00 έως τις 18.00 με υπηρεσία κυλικείου·

- Άνοιγμα του κυλικείου των βουλευτών από τις 08.00 έως τις 17.30 με υπηρε-
σία κυλικείου·

- Έναρξη λειτουργίας του εστιατορίου self-service και του εξωτερικού του χώ-
ρου του από τις 11.45 έως τις 15.00 με επιλεγμένα ζεστά και κρύα πιάτα, ορε-
κτικά και επιδόρπια·

- Το εστιατόριο και τα σαλόνια των βουλευτών θα είναι ανοικτά για γεύμα
από 11.45 έως 15.00, μόνο για ομάδες τουλάχιστον 10 ατόμων, με την προϋ-
πόθεση κράτησης ένα εικοσιτετράωρο πριν.

Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με το θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλήρως προσβάσιμα σε άτομα με α-
ναπηρία.

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, αναφέρετε την ειδική σας ανάγκη και οι υπηρεσίες μας
θα προσπαθήσουν να σας υποδεχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

3.6 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

3.6.1 Στο Στρασβούργο

Οι μετακινήσεις μέσα στο Στρασβούργο γίνονται εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς και πεζή. Τακτικές γραμμές τραμ αναχωρούν μπροστά από την είσοδο Louise
Weiss του Κοινοβουλίου προς το κέντρο της πόλης. Υπάρχει επίσης εκτεταμένο δίκτυο
λεωφορείων με αναχωρήσεις κοντά στην είσοδο Winston Churchill. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα δημόσιων μεταφορών του Στρασβούργου, βλ.
https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Αν χρειαστεί, υπάρχουν επίσης ταξί στις εισόδους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως μέλος της Ολομέλειας της Διάσκεψης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα υπηρε-
σιακά αυτοκίνητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μετακινήσεις σας από και



προς το Κοινοβούλιο μέσα στο Στρασβούργο (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αυτοκί-
νητα). Κρατήσεις μπορούν να γίνονται μέσω του Κέντρου Κράτησης Αυτοκινήτων,
κατά προτίμηση με ηλεμήνυμα: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, απευθείας
στην είσοδο Churchill ή τηλεφωνικώς: +32 2 28 41000.

Όλες οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τη μετα-
κίνηση. Πρέπει να τηρείται διαρκώς το μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης του ενά-
μισι μέτρου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων περιορί-
ζεται σε έναν επιβάτη κάθε φορά σε αυτοκίνητο και κατ’ ανώτατο όριο σε δύο
επιβάτες σε μίνι βαν.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται στο συνοδεύον προσωπικό.

3.6.2 Μετακίνηση προς και από τα αεροδρόμια

Από το αεροδρόμιο του Στρασβούργου αναχωρούν τρένα που φθάνουν στον
σταθμό του Στρασβούργου σε 8 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
ωράρια και τα εισιτήρια, βλ.:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Τα υπηρεσιακά οχήματα του Κοινοβουλίου μπορούν επίσης να κρατούνται (ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα) για μετακινήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Στρασβούρ-
γου. Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται το αργότερο στις 20.00 της προηγούμενης ημέ-
ρας. Η υπηρεσία αυτή ισχύει μόνο για τα μέλη της Oλομέλειας.

Επιπλέον, ο Δήμος του Στρασβούργου προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς για τα μέλη
της Ολομέλειας είτε με αυτοκίνητο είτε με λεωφορείο (ανάλογα με τον αριθμό των αι-
τήσεων) σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες. Αυτή η
υπηρεσία προσφέρεται για τα ακόλουθα αεροδρόμια:

 Βάδης-Καρλσρούης : www.badenairpark.de — αίθουσα αφίξεων
 Στουτγάρδης : www.flughafen-stuttgart.de — αερολιμένας 1/δεύτερος όρο-

φος/σημείο πληροφόρησης A
 Φρανκφούρτης επί του Μάιν : www.frankfurt-airport.de — αερολιμένας 1/αί-

θουσα B/θύρα 4/δίπλα στο Κέντρο Υποδοχής
 Μπαλ-Μιλούζ : www.euroairport.com — αίθουσα αφίξεων στη γαλλική

πλευρά

Η κράτηση γίνεται στην ηλεδιεύθυνση: transport-europe@strasbourg.eu. Θα λάβετε
επιβεβαίωση της κράτησής σας με ηλεμήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με την
υπηρεσία μεταφορών του Δήμου του Στρασβούργου:

 τηλέφωνο: + 33 (0)3 68 98 77 03

 e-mail : ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu. ή transport-
europe@strasbourg.eu



3.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, μια ομάδα από τον Δήμο του Στρασβούρ-
γου είναι στη διάθεσή σας την Παρασκευή και το Σάββατο για να απαντήσει σε τυχόν
ερωτήσεις σχετικά με τη διαμονή σας στο Στρασβούργο και την Αλσατία.

Τόπος: Κτήριο WEISS building, πρώτος όροφος, γραφείο T01073, και κτήριο
CHURCHILL, χώρος υποδοχής.

3.8 ΔΙΑΜΟΝΗ

Εάν χρειάζεστε δωμάτιο ξενοδοχείου ή κατάλυμα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων
στο Στρασβούργο, η υπηρεσία Euraccueil είναι στη διάθεσή σας. Τηλ. +33 (0)3
88522838. Email: euraccueil@otstrasbourg.fr

Εάν αποφασίσετε να μείνετε σε ξενοδοχείο στο Kehl (Γερμανία) ή στα περίχωρά του,
θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους ισχύοντες κανόνες πρόληψης της COVID-19 στη
Γερμανία. Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες εισόδου στη Γερμανία διατίθενται
στην ιστοσελίδα του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών:
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το ξενοδοχείο που επιλέξατε, για να ενημερωθείτε
σχετικά με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη διαμονή τους (ψηφιακό πιστοποιητικό
της ΕΕ για την COVID, να έχει προηγηθεί τεστ κ.λπ.).


