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• Αρχιτέκτων: Lord Richard Rogers 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Αρχιτεκτονική ομάδα: 
Richard Rogers Partnership Ltd, 

Λονδίνο, και Claude Bucher, 
Στρασβούργο• Κόστος: 455 εκατομ. γαλλικά φράγκα

• Ωφέλιμος χώρος:
Ωφέλιμος χώρος: 28.000 τ.μ., που 

περιλαμβάνουν:- 860 τ.μ. για τη μεγάλη Αίθουσα Συνεδριάσεων

- 520 τ.μ. για τη μικρή Αίθουσα Συνεδριάσεων

- 4.500 τ.μ. αίθουσες συσκέψεων
-16.500 τ.μ. γραφεία

• Αριθμός αιθουσών συναντήσεων:

Αριθμός αιθουσών συναντήσεων: 18, όπου περιλαμβάνονται:

- η μεγάλη Αίθουσα Συνεδριάσεων (243 θέσεις + 49 για τους 

δικαστές + 22 για τους προσφεύγοντες)
- η μικρή Αίθουσα Συνεδριάσεων (101 θέσεις + 25 για τους δικαστές 

+ 12 για τους προσφεύγοντες)
- οι αίθουσες διασκέψεων (47 ως 52 θέσεις)

- οι αίθουσες συσκέψεων (περίπου 47 θέσεις γύρω από το τραπέζι 

+ 52 πίσω).

• Και ακόμη:
Και ακόμη:- 490 χλμ. ηλεκτρικά καλώδια

- 5.500 φωτιστικά σώματα- 10 χλμ. σωλήνες- 500 μέτρα ιμάντες μεταφοράς εγγράφων

- 9 ανελκυστήρες/ ανελκυστήρες φορτίων

- 450 τόνοι μεταλλικός σκελετός
- 1.450 τόνοι οπλισμός σκυροδέματος
- 15.000 κυβ.μ. σκυρόδεμα- 2.800 μέτρα σταθερά δοχεία για φυτά στα παράθυρα

- 4 αντλίες θέρμανσης- 16 μονάδες κλιματισμού - 50 εταιρείες με 125 υπεργολάβους 
- 1.500 εργάτες- 800.000 ώρες εργασιών κατασκευής

• Αριθμός γραφείων: 
Αριθμός γραφείων: 535 γραφεία (Ρυθμιζόμενα)

• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός:

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Αίθουσα Τύπου (204 θέσεις), 

Αίθουσα σεμιναρίων (104 θέσεις)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εδρεύει στο Λουξεμβούργο, και διασφαλίζει την ομοιόμορφη 
ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων και κανονισμών που 
διέπουν τις συνθήκες της ΕΕ.

Διεθνές Δικαστήριο
Δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, με έδρα τη Χάγη.

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου
Κείμενο που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών το 1948 προκειμένου να ενισχυθεί σε διεθνές επίπεδο 
η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, που υιοθετήθηκε 
το 2000. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι 
διεθνές δικαστήριο που ιδρύθηκε το 1959. Είναι αρμόδιο 
για ατομικές ή κρατικές προσφυγές κατά παραβιάσεων 
ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων βάσει της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Από το 1998, το Δικαστήριο συνεδριάζει μόνιμα και κάθε 
πολίτης έχει δυνατότητα άμεσης προσφυγής.

Από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο έχει εξετάσει εκατοντάδες 
χιλιάδες υποθέσεις. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για 
τα κράτη και έχουν οδηγήσει κυβερνήσεις σε τροποποιήσεις 
της νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής σε ποικίλους 
τομείς. Η νομολογία του Δικαστηρίου καθιστά τη Σύμβαση ένα 
σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων και την εδραίωση του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατίας στην Ευρώπη

Το Δικαστήριο εδρεύει στο Στρασβούργο, στο Κτίριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχεδιασμένο από τον Βρετανό 
αρχιτέκτονα Lord Richard Rogers το 1995 – ένα κτίριο που η 
εικόνα του είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Από εδώ, 
το Δικαστήριο επαγρυπνά για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των 700 εκατομμυρίων Ευρωπαίων στα 46 κράτη 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν επικυρώσει τη 
Σύμβαση.

5 Μαΐου 1949
Ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

4 Νοεμβρίου 1950
Υπογραφή της Σύμβασης

3 Σεπτεμβρίου 1953
Έναρξη ισχύος της Σύμβασης

21 Ιανουαρίου 1959
Εκλογή πρώτων μελών του Δικαστηρίου από τη 
Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

23-28 Φεβρουαρίου 1959
Πρώτη συνεδρίαση του Δικαστηρίου

18 Σεπτεμβρίου 1959
Το Δικαστήριο υιοθετεί τον Κανονισμό του

14 Νοεμβρίου 1960
Το Δικαστήριο εκδίδει την πρώτη του απόφαση: 
Lawless κατά Ιρλανδίας

1 Νοεμβρίου 1998
Έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου αρ. 11 της 
Σύμβασης, που θεμελιώνει το «νέο Δικαστήριο»

1 Ιουνίου 2010
Έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου αρ. 14, που 
έχει στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
αποτελεσματικότητας του Δικαστηρίου

1 Αυγούστου 2018
Έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου αρ. 16 της Σύμβασης 
που επιτρέπει στο Δικαστήριο να εκδίδει γνωμοδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου 
είναι μια διεθνής συνθήκη 
βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης 
δεσμεύονται για τη διασφάλιση 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων και 
πολιτικών δικαιωμάτων, όχι μόνο των 
υπηκόων τους, αλλά και κάθε ατόμου που 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους. Η Σύμβαση 
υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου 1950 στη Ρώμη 
και τέθηκε σε ισχύ το 1953.

Η Σύμβαση εγγυάται κυρίως: 
 

• το δικαίωμα στη ζωή
• το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη

• το δικαίωμα στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής

• την ελευθερία της 
έκφρασης

• την ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας

• την προστασία της 
ιδιοκτησίας.

 Η Σύμβαση απαγορεύει 
κυρίως:

• τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
μεταχείριση ή ποινή

• τη δουλεία και την καταναγκαστική εργασία

• τη θανατική ποινή

• την αυθαίρετη και παράνομη κράτηση, και 

• τις διακρίσεις στην απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών 
που αναγνωρίζει η Σύμβαση.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ


