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Εργα του στο Σύδνευ φέρουν το αποτύπωµα του 
δικού του προσωπικού στύλ  όπως την ανακαίνιση 
ιδιωτικών κατοικιών στο Glebe, µελέτη πολυτελούς 
κατοικίας στο Mosman, ανακαίνιση διαµερίσµατος 
στο “Horizon” στο Darlinghurst . Ολα αυτά µε το 
ιδιαίτερο προσωπικό του στύλ, µε τεχνοτροπίες 
που έχουν τον αέρα και την κουλτούρα της Ευρώ-
πης αλλά και µε σηµαντικές επιρροές από τη φύση, 
την ψυχοσύνθεση και την αρχιτεκτονική παράδο-
ση της Αυστραλίας. Ολα αυτά έρχονται να συµπλη-
ρώσουν το βιογραφικό του, που περιλαµβάνει 
επίσηµη συµµετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 
2013  του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, 
Πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα, Ξενοδοχείο 4 
αστέρων στο κέντρο της Αθήνας («Αµαζών») και 
συµµετοχή ως Επιβλέπων µηχανικός σε δηµόσια 
έργα όπως ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (Ελ. 
Βενιζέλος), την ανακαίνιση του  Ολυµπιακού Πο-
δηλατοδροµίου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες « 
Αθήνα 2004».

Τουριστική αξιοποίηση ακινήτων στην Ελλάδα
Θα µπορούσαµε να γράφουµε σελίδες επί σελί-
δων, για το ταλέντο και την προσωπικότητα  αυτού  
του  επιστήµονα, δηµιουργού καλλιτέχνη συµπα-
ροίκου µας αλλά θεωρήσαµε σηµαντικό να σας πα-
ρουσιάσουµε τη συνέντευξη του για ένα θέµα που 
αφορά όλους όσους εχουµε ακίνητα στην Ελλάδα, 
σε σχέση µε την τουριστική τους αξιοποίηση. Αυτά 
λοιπόν µου είπε ο Λαµπαδάριος σχετικά µε το ζή-
τηµα αυτό:

Είµαι κάτοικος εξωτερικού (οµογενής) και δι-
αθέτω ακίνητο στην Ελλάδα. Μπορώ να το εκ-
µεταλλευτώ ως τουριστική κατοικία;
Μπορείς να το εκµεταλλευτείς ως τουριστική έπαυ-
λη τρίµηνης διάρκειας

Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει το ακίνητο;
Ως έπαυλη πρέπει να είναι πάνω απο 80 τετρα-
γωνικά µέτρα και να είναι το µοναδικό ακίνητο 
στο οικόπεδο  ή άν υπάρχουν και άλλα ακίνητα 
να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτηρίας και 
να έχει ανεξάρτητη προσπέλαση   (αν δεν υπάρχει 
ανεξάρτητη προσπέλαση  τότε απαιτούνται υπεύ-
θυντες δηλώσεις απο τους άλλους ιδιοκτήτες  ότι  
επιτρέπουν δηλαδή  την προσπέλαση και φυσικά  
δίδουν την άδεια για την δηµιουργία και αξιοποίη-
ση του ακινήτου ως τουριστικής έπαυλης.

Τι προδιαγραφές πρέπει να έχουν οι εσωτερι-
κοί χώροι ρου ακινήτου; Θα πρέπει να µπω σε 
διαδικασία ανακαίνισης και εσωτερικών δι-
αρρυθµίσεων για να πληρεί τις προδιαγραφές;
Οι προδιαγραφές που απαιτούνται είναι προδια-
γραφές απλής κατοικίας µε κάτι επιπλέον σαν όρο 
δηλαδή ανα δύο δωµάτια πρέπει να υπάρχει ένα 
λουτρό ή ένα W.C. και φυσικά να υπάρχουν ντου-
λάπες στα δωµάτια . Περαιτέρω να είναι πλήρως 
επιπλωµένο το σπίτι η κουζίνα να διαθέτει ντουλά-
πια, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και φυσικά την 
απαραίτητη οικοσκευή.

Τι παροχές πρέπει να εξασφαλίσω για τον επι-
σκέπτη; 
Οι βασικές παροχές που ανταποκρίνονται στην 
εποχή µας δηλαδή τηλεφωνική σύνδεση, ηλεκτρι-
κό ρεύµα, κλινοσκεπάσµατα , κλιµατισµό και φυσι-
κά θέρµανση για τον χειµώνα.

Πόσος  είναι ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης 
που απαιτείται;
Οσον αφορά τις τουριστικές επαύλεις η ελάχιστη 
ενοικίαση είναι για µία εβδοµάδα και απαιτείτα 
υποβολή µισθωτηρίου συµβολαίου µέσω διαδικτύ-
ου στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, της περι-
οχής που ανήκει η έπαυλις  (είναι το γνωστό πλέον 

στην Ελλάδα, απλό ηλεκτρονικό µισθωτήριο) και 
φυσικά όταν ο πελάτης ζητήσει απόδειξη για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες.

Για πόσο διάστηµα µπορώ να το εκµεταλλεύο-
µαι το χρόνο ώστε να µην εµπλακώ στην δια-
δικασία έναρξης εργασιών στην εφορία;
Υπάρχει ένας σχετικός περιορισµός µέχρι 3 µήνες 
συνολικά. 

Πόσα και ποιά είναι τα στάδια διαδικασίας 
αδειόδοτησης; 
Υπαρχει βασικά ένα και µοναδικό στάδιο που πε-
ριλαµβάνει διάφορες διαδικασίες που αφορούν 
στην κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων προ-
κειµένου, να δοθεί η κρατική άδεια για την αξιο-
ποίηση του ακινήτου µας στην Ελλάδα.  Τα έγγρα-
φα αυτά είναι η οικοδοµική άδεια του ακινήτου, 
κατόψεις του κτιρίου, τοπογραφικό διάγραµµα,  
υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη, κάποιο σχετι-
κό παράβολο που πληρώνεται υπέρ του ΕΟΤ που 
είναι 10 περίπου ευρώ για κάθε δωµάτιο.  Επιπλέ-
ον κατατίθενται σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις απο 
τον µηχανικό για την καταλληλότητα του κτιρίου 
και φυσικά κατάθεση συµβολαίων ή οποιοδήποτε 
τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου. Στην περίπτωση 
τώρα , που υπάρχουν άλλα ακίνητα  η σύσταση και 
ο κανονισµός που διέπουν την συνιδιοκτησία.

Εάν το ακίνητο µου έχει αυθαιρεσίες, θα πρέ-
πει να τις τακτοποιήσω για να µπορέσω να 
πάρω σήµα από τον ΕΟΤ;
Εάν το ακίνητο έχει αυθαιρεσίες θα πρέπει να τα-
κτοποιηθεί µε τον νόµο 4178/13 και να πληρωθεί 
το 30%  του προστίµου και µετά να αρχίσει η δι-
αδικασία  στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού.

Πόσο κοστίζει η διαδικασία της αδειοδότησης 
από τον ΕΟΤ;
Κοίτα αυτό πάει  ανάλογα µε το ακίνητο, αν χρήζει 
τακτοποίηση τότε προστίθεται η αµοιβή µηχανικού 
για την διαδικασία νοµιµοποίησης ανάλογα µε τον 

όγκο των παραβάσεων που υπάρχουν σύν τα ανα-
λογούντα πρόστιµα.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για την αδειόδοτηση:
Ο χρόνος που χρειάζεται για την σχετική αδειοδό-
τηση είναι 45-60 µέρες.

Ποία είναι τα οφέλη:
Κοιτάτε µε την διαδικασία αυτή, µπορούν άνετα να 
εξασφαλιστούν τα λειτουργικά έξοδα του ακινήτου 
και επιπλέον ο ιδιοκτήτης να εξασφαλίσει κάποιο 
µικρό ή µεγαλύτερο αναλόγως ετήσιο εισόδηµα.

ΑΝ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ κανέναν µηχανικό και 
νοµικό σύµβουλο στην Ελλάδα πως µπορώ να 
κινήσουµε τις διαδικασίες;
Είµαστε εδώ και γι αυτό το λόγο, ΠΛΕΟΝ , της 
ανάληψης ΟΛΩΝ των εργασιών, κατασκευής του 
σπιτιού σας ή ανακαίνησης εδώ στην Αυστραλία 
και συγκεκριµένα στην περιοχή του Σύδνευ και της 
ΝΝΟ. ∆ιατηρώ κανονικά και το γραφείο µου στην 
Ελλάδα και αναλαµβάνουµε όλες τις διαδικασίες 
στην Αυστραλία και η διεκπεραίωση γίνεται απο 
τα γραφεία µας στην Ελλάδα και φυσικά του συ-
νεργάτες µας  αρχικτέκτονες και µηχανικούς εκεί.  
Ολα  αυτά για τους χρήστες του ιντερνετ µπορείτε 
να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα µας:  www.hotel-
engineers.gr 

Και κλείνοντας τη συνέντευξη µας αυτή και την πα-
ρουσίαση του συµπατριώτη και συµπαροίκου µας 
πλέον Λαµπαδάριου Παππά, πρέπει να σας ενηµε-
ρώσω ότι τον Λαµπαδάριο θα τον βρείτε  στο τηλέ-
φωνο : Λαµπαδάριος Παππάς / Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός, 0413415310

Του ευχόµαστε  πάντα να δηµιουργεί και κα-
λές δουλειές. Οι φωτογραφίες αφορούν αρχι-
τεκτονικές δηµιουργίες απο τα έργα του Λα-
µπαδάριου και οι προσωπικές του, φυσικά 
απο το φακό και την οπτική του δικού µας 
Γιάννη ∆ραµιτινού.


