
 

Άρθρο της Ελένης Μπούτου – Λεμπέση, Αρχιτέκτονος, τμηματάρχη στη Δ/νση 

ΟΚΚ ΥΠΕΧΩΔΕ, στις σελίδες 65 & 66 του τεύχους 37, Ιαν./Φεβρ. 2003, 

του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων – Πανελλήνια Ένωση, με Θέμα: 

Αρχιτεκτονική  

Χωρίς Αρχιτέκτονες « ....και με το νόμο » 

«...επειδή παρατηρώ ότι μία τόσο μεγάλη επιστήμη 
θεραπεύεται από ανθρώπους χωρίς παδεία και χωρίς γνώσεις, 
από ανθρώπους που δεν κατέχουν όχι μόνο την Αρχιτεκτονική 
αλλά ούτε καν την τεχνική των κατασκευών... 

...Όταν όμωςη στενότητα χώρου ή άλλεςαιτίες εμποδίζουν την 
εφαρμογήαυτών των αναλογιών, τότε πρέπει με ευστροφία και 
οξυδέρκεια, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάτι να 
επιτυγχάνεται η ομορφιά...» 

               ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΥ- «ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ» 

«Αρχιτεκτονική χωρίς Αρχιτέκτονες» το βασικό θέμα. 

Και σε δεύτερο επίπεδο, μία από τις πολλές παραμέτρους, ο νόμος, οι κανονισμοί και 
γενικά η Πολεοδομική Νομοθεσία. Ποιος είναι ο ρόλος της, πόσο δεσμεύει και πόσο 
επηρεάζει την παραγωγή της Αρχιτεκτονικής, και αν οι θεσπισμένοι κανόνες 
καλύπτουν την απουσία του Αρχιτέκτονα σε ένα έργο. 

Η Αρχιτεκτονική υπόκειται σε δεσμεύσεις και οι αφετηρίες της είναι οι περιορισμοί. 
Περιορισμοί που για κάθε έργο προκύπτουν από την χρήση του, τον χρήστη, τις 
κοινωνικές αξίες, τα οικονομικά δεδομένα, τις κατασκευαστικές και τεχνικές 
δυνατότητες, το χώρο και το χρόνο. 

Έργο του Αρχιτέκτονα είναι να συνθέτει τα στοιχεία που προκύπτουν από τα 
αντικειμενικά δεδομένα, εντάσσοντά τα στον όλο σχεδιασμό με τη λογική σχέση τους, 
που καθορίζεται από την επιστημονική γνώση, και ανάλογα με την παιδεία του, να 
διαμορφώσει και να δημιουργήσει αισθητικές μορφές, συνθέτοντας με έμπνευση και 
όνειρο. 

Η Πολεοδομική νομοθεσία, οριοθετεί μερικά από τα αντικειμενικά δεδομένα, στο 
πλαίσιο της Οικοιστικής Πολιτικής και αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις που πρέπει να 
συνυπάρχουν στη σκέψη του μελετητή, μαζί με την επιστημονική γνώση, τις 
συνθετικές αρχές και τα οράματα για τη λειτουργικότητα και την αισθητική. 



Σήμερα που οι κατασκευαστικές δυνατότητες είναι, θεωρητικά, απεριόριστες και με 
δεδομένο ότι το κάθε κτίριο επηρεάζει για πολλά χρόνια, 2 έως 3 γενιές, τους πολίτες 
και το περιβάλλον, διαμορφώνονται ανάλογα οι απαιτήσεις και τα αντικειμενικά όρια 
για το προστατευτικό πλαίσιο της νομοθεσίας. 

Οι γενικοί και οι ειδικοί κανονισμοί δόμησης, θέτουν τα όρια που ρυθμίζουν τις σχέσεις 
και τις αντιθέσεις μεταξύ ατομικών-ιδιωτικών και γενικών συμφερόντων, με ένα 
πλήθος παραμέτρων, που αφορούν κυρίως στην ποιότητα των κατασκευών και του 
περιβάλλοντος, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας 
και το Αστικό Δίκαιο. Έτσι προκύπτει ένα πολύπλοκο σύστημα Νόμων και 
κανονισμών και ασφαλώς έχει σημασία ο βαθμός γνώσης των διατάξεων, που ανάλογα 
επιτρέπει να αξιοποιούνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 

Το δομημένο περιβάλλον παράγεται ή πρέπει να παράγεται, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, που οριοθετούν και διασφαλίζουν σε κάποιο βαθμό το δημόσιο 
συμφέρον. 

Σε άλλες χώρες υπάρχουν πολύ ισχυροί κανονισμοί πόλης ή διαφέρει ο τρόπος 
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη χώρα μας οι χρήσεις γης, ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, τα ύψη, ο συντελεστής όγκου, η θέση 
του κτιρίου σε σχέση με τα όρια της ιδιοκτησίας και τα όμορα, συνθέτουν τον γενικό 
κώδικα της κάθε περιοχής και προσδιορίζουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία 
και τον χαρακτήρα της. Ο Γ.Ο.Κ. που ισχύει, καθορίζει το γενικό πλαίσιο των κανόνων 
δόμησης και επιτρέπει τη μορφολογική ελευθερία, αλλά παράλληλα προβλέπει τη 
δυνατότητα έκδοσης ειδικότερων όρων  και περιορισμών, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα μιας περιοχής, για την προστασία της Πολιτιστικής και Αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς. 

Το ζήτημα είναι λοιπόν, εάν οι κανόνες αυτοί δεσμεύουν και περιορίζουν την 
ελευθερία στην Αρχιτεκτονική σύνθεση και τη δημιουργική έκφραση. 

Οι δυνατότητες για ελευθερία στη σύνθεση, που εμπεριέχονται στις διατάξεις, είναι 
σαφώς περιορισμένες, αν λάβουμε υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις νέες 
κατασκευαστικές δυνατότητες, αλλά και τις νέες κοινωνικές και επιστημονικές 
αντιλήψεις, που αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς τον τρόπο ζωής και τα πρότυπα, και 
κατ΄επέκταση αλλάζουν την τυπολογία και τη μορφή των κτιρίων, ενώ αντίστοιχα η 
νομοθεσία παρακολουθεί με αργούς ρυθμούς τις ραγδαίες εξελίξεις. 

Παράλληλα δεν έχει εξασφαλιστεί ο επαγγελματικός ρόλος και η συμμετοχή του 
Αρχιτέκτονα, με αποκλειστικότητα στη σύνθεση, για τη συνολική παραγωγή του 
δομημένου περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα της μη θεσμοθετημένης παραουσίας του  
Αρχιτέκτονα, με αποκλειστικότητα στο σχεδιασμό είναι ορατό στην εικόνα της πόλης 
και στην εν γένει κακή ποιότητα του δημόσιου χώρου. 

Στην περίπλοκη σχέση Αρχιτεκτονικής και Νομοθεσίας, ο πιο ισχυρός αρνητικός 
παράγοντας είναι η αυθαιρεσία, όπως επιβάλλεται από τους νόμους της αγοράς, και όχι 
η νομιμότητα, που ακολουθεί τους θεσμοθετημένους κανόνες. Ένα Αρχιτεκτονικό έργο 
δεν καταστρέφεται από τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η νομιμότητα, αλλά από την 
αυθαιρεσία. Κάτω από το πρίσμα αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι απαιτούνται 



μηχανισμοί που θα αναχαιτίσουν και θα αναστρέψουν τη γενική χαρά της αυθαιρεσίας 
και που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων. 

Ιστορικά οι εμπνευσμένοι Αρχιτέκτονες, κατάφεραν πάντοτε να ξεπεράσουν τις όποιες 
δεσμεύσεις, γιατί κατάφεραν να πείσουν με το έργο και τις ιδέες τους, υποστηρίζοντάς 
τις με συνέπεια και σύνεση. Και ουσιαστικά καθόρισαν το περιεχόμενο και τη 
φιλοσοφία των διατάξεων.                                                                                                               

Ο Αρχιτέκτονας, που έχει την κατάλληλη παιδεία, μπορεί να δημιουργήσει μέσα από 
τις δεσμεύσεις και τους όποιους περιορισμούς, συνθέτοντας τους κτιριακούς όγκους με 
αναλογίες, τα πλήρη σε σχέση με τα κενά, και βέβαια να χειριστεί με δεξιότητα τη 
χρήση των υλικών και των χρωμάτων, ανάλογα με τις μορφές. Αυτά τα Αρχιτεκτονικά 
στοιχεία δεν καθορίζονται ούτε δεσμεύονται από τις διατάξεις, και δεν είναι καθόλου 
περιορισμένα. Είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τα έργα των Αρχιτεκτόνων, από 
τα έργα των άλλων τεχνικών και τα οποία όταν υπάρχουν, βελτιώνουν σημαντικά την 
εικόνα της πόλης. 

Άλλες ειδικότητες τεχνικών, που έχουν τις γνώσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα 
για να μελετούν και να κατασκευάζουν τα κτίρια, μπορεί να επιτυγχάνουν λύσεις 
λογικές , που ίσως καλύπτουν ικανοποιητικά τις όποιες λειτουργικές, κατασκευαστικές 
ή άλλες αντικειμενικές ανάγκες, και να κατασκευάζουν έργα που τυπικά θεωρούνται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

Πόσο όμως αναταποκρίνονται οι μελέτες αυτές, χωρίς τη συμμετοχή του Αρχιτέκτονα, 
στην επίσης θεσμοθετημένη απαίτηση για Αρχιτεκτονική σύνθεση, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του ΓΟΚ ΄85 που ορίζει ότι: 

«1.Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει α) ως προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, 
τις όψεις και τα εν γένει ορατά τμήματά του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, 
τόσο ως μεμονωμένο κτίριο ή εγκατάσταση, όσο και σε σχέση με το οικοδομικό 
τετράγωνο. β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε στα πλαίσια των 
στόχων της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος να 
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.» 

Από την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι ο έλεγχος της τήρησηςτων πιο πάνω 
προϋποθέσεων τηρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία και για ορισμένες κατηγορίες 
κτιρίων από την ΕΠΑΕ. 

Ο έλεγχος αυτός οριοθετήθηκε έτσι που τελικά δεν είναι καθόλου ουσιαστικός και η 
μέχρι σήμερα εφαρμογή του αποδεικνύει ότι, κατά κανόνα, δεν μπόρεσε να αποτρέψει 
έναν κακό ή λανθασμένο σχεδιασμό, και να διασφαλήσει την αισθητική της πόλης και 
των κτιρίων. Αποτέλεσμα αναμενόμενο, αφού δεν εξασφαλίστηκε η αποκλειστική 
συμμετοχή του Αρχιτέκτονα στην Αρχιτεκτονική σύνθεση. 

Γιατί μόνο ο Αρχιτέκτονας μπορεί, πέρα από τη λογική επίλυση των αντικειμενικών 
δεδομένων, να συνθέσει ταυτόχρονα με «λογική και όνειρο» και γιατί τελικά δεν 
μπορεί να υπάρξει Αρχιτεκτονική χωρίς εκπαιδευμένους και εμπνευσμένους 
Αρχιτέκτονες. 

 


