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Στις 27 Οκτωβρίου 2007 η ολοµέλεια του Συνέδριου Επαγγελµατιών Μελετητών Φωτισµού*
υιοθέτησε και πιστοποίησε τη ∆ιακήρυξη της επίσηµης θεµελίωσης του Αρχιτεκτονικού
Φωτισµού, ως αναγνωρισµένο επάγγελµα. Το πλήρες περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης
εµφανίζεται στο ακόλουθο κείµενο. Μετά από την ιστορική αυτή πράξη, η ολοµέλεια ζητά από
όλες τις ενώσεις και οργανώσεις σχετιζόµενες µε το χώρο , να κοινοποιήσουν και να
δηµοσιεύσoυν το κείµενο της ∆ιακήρυξης. Με σκοπό «να διαδοθεί, να διαβαστεί και να
γνωστοποιηθεί σε διεθνή κλίµακα , εθνικούς και τοπικούς κυβερνητικούς κύκλους ,σε
επίσηµες εκπαιδευτικές αρχές, σε σχολές µε αντικείµενο το σχέδιο αλλά και στα επαγγέλµατα
και ενώσεις-οργανώσεις αυτών έχων άµεση σχέση όπως αυτά των Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων.
* PLDC (Professional Lighting Design Convention)
Πρόλογος
Εκτιµώντας ότι οι ειδικές ικανότητες, η γνώση, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εµπειρία
αποτελούν θεµέλιο του επαγγέλµατος. Εκτιµώντας ότι η κατανόηση του φωτός , του
φωτισµού, και των χαρακτηριστικών τους, αλλά και ο έλεγχός και χειρισµός αυτών έχει γίνει
πλέον πολυσύνθετος και πολύπλευρος. Εκτιµώντας ότι ο αντίκτυπος του φωτός στον
άνθρωπο αποτελεί µείζον θέµα το οποίο σαφώς και έχει πολύ µεγαλύτερες προεκτάσεις από
αυτό της απλής εξασφάλισης επαρκών επίπεδων φωτισµού δια την όραση/οπτική αντίληψη
,όσο σηµαντικό και σύνθετο µπορεί αυτό να είναι από µόνο του. Εκτιµώντας ότι η ευθύνη
αυτών οι όποιοι διατυπώνουν προτάσεις και σχεδιάζουν φωτισµό σε αυτό που αποκαλούµε
ανθρώπινο περιβάλλον έχει γίνει πολύ σηµαντική. Η ολοµέλεια του “Συνέδριου
Επαγγελµατιών Μελετητών Φωτισµού” πιστοποιεί τη “∆ιακήρυξη της Επίσηµης Θεµελίωσης
του Αρχιτεκτονικού Φωτισµού, ως Αναγνωρισµένο Επάγγελµα”. Γεγονός το όποιο πρέπει να
ληφθει υπόψη από κυβερνήσεις και από διεθνείς οργανισµούς/φορείς οι οποίοι εξετάζουν την
αναγνώριση επαγγελµάτων.
Άρθρο 1. Ο αρχιτεκτονικός φωτισµός είναι η τέχνη και η επιστήµη του φωτισµού του
ανθρώπινου περιβάλλοντος. Οι µελετητές φωτισµού είναι οι επαγγελµατίες οι όποιοι έχουν τη
δυνατότητα να εφαρµόσουν την αυτή τέχνη και επιστήµη, διασφαλίζοντας έτσι επιτυχή
αποτελέσµατα.
Άρθρο 2. Ο αρχιτεκτονικός φωτισµός είναι ένα επάγγελµα και µια ειδικότητα ευδιάκριτη από
όλα τα άλλα , όπως αυτό της Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού χώρου,
Αρχιτεκτονικής τοπίου, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Άρθρο 3. Οι µελετητές φωτισµού αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας µιας
αρχιτεκτονικής µελέτης. Συνεργάζονται και συντονίζουν την εργασία τους µε όλες τις άλλες
σχετικές ειδικότητες, για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωτική επιτυχία της µελέτης.
Άρθρο 4. Οι µελετητές φωτισµού φέρουν ευθύνη για το σχεδιασµό µέρους αυτού που
αποκαλούµε ανθρώπινο περιβάλλον και είναι κατ’ επέκταση, υπεύθυνοι για την γενικότερη
εµφάνιση της µελέτης τους, αλλά και του αντίκτυπου αυτής στην µελέτη των υπολοίπων, θα
πρέπει ακόµη µέσω της δηµιουργίας κατάλληλης ατµόσφαιρας και επαρκείας φωτισµού να
εξασφαλίζεται η ευηµερία και ευεξία των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο, λαµβάνοντας
υπόψη την ασφάλεια και την οπτική τους ικανότητα , όλα µέσα στα λογικά πλαίσια της
δυνατότητας του σχεδιασµένου φωτισµού να επηρεάσει τον χώρο και τους χρήστες του.
Άρθρο 5. Οι σχεδιαστές φωτισµού είναι υπεύθυνοι για την βιωσιµότητα της µελέτης τους .

Άρθρο 6. Οι σχεδιαστές φωτισµού δεν αποτελούν µέρος της διαδικασίας εµπορίας υλικών για
την πραγµάτωση ενός έργου εντούτοις, έχουν µια πολύ ισχυρή σύνδεση µε το χώρο. Οι
σχεδιαστές φωτισµού συνεργάζονται µε κατασκευαστές, αντιπρόσωπους, εργολάβους και
εγκαταστάτες µέσα στα αυστηρά πλαίσια του κώδικα ηθικής τους, προς όφελος πάντα του
πελάτη, και της µελέτης στο σύνολο.
Άρθρο 7 .Το αρχιτεκτονικός φωτισµός πλήρει όλες τις προϋποθέσεις για την επίσηµη και
πλήρη αναγνώρισή του: ∆ιδάσκεται σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, διαθέτει πλειάδα εν ενεργεία
επαγγελµατιών, διατηρεί επαγγελµατικό και δεοντολογικό κώδικα.
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