
  

ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

Τα 852 οικόπεδα του οικισμού μας εντός της Κτηματικής Περιφερείας της Τοπικής Κοινότητας 
 του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας, στην ειδικότερη θέση Ακρωτήριο. Με το από 18.2.1997 

δρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180/11.3.1997 τεύχος Δ’, εγκρίθηκε ο Πολεοδομικός 
ισμός και το Πολεοδομικό και ρυμοτομικό Σχέδιο της άνω εκτάσεως με τον καθορισμό 

ομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, 
ισμού, πλατείας, παιδικής χαράς, πάρκου, δεξαμενής, χώρου βιολογικού καθαρισμού, εμπορίου 

 λιτιστικών εγκαταστάσεων. 

Μαζί με την ανωτέρω έκταση του οικισμού αγοράσθηκε και ένα αγρόκτημα συνολικής έκτασης 
8,33 τμ που βρίσκεται στην ειδικότερη θέση ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙΑ-ΜΠΟΥΡΟΣ’’ της Δημοτικής Ενότητας 
, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

 σχεδίου, μετά του αναγνωρισμένου ποτησίμου ύδατος, δεξαμενής και αποθήκης συνολικής 
νείας 81 τ.μ με αρ. οικοδομικής άδειας 1035/7204 του 1968. Το αγρόκτημα είναι αρδεύσιμο με αρ. 
 Δήλωσης της γεώτρησης 64/2018. Έχει πρόσοψη επί της παραλιακής οδού Καρύστου Μπούρου  
0 μ και απέχει από την παραλία 20 μέτρα. Στο ανωτέρω αγροτεμάχιο το 2016 έγινε επισκευή της 
ας η οποία δηλώθηκε – νομιμοποιήθηκε στην πολεοδομία με την 3453455/27-9-2016 Βεβαίωση 

ωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 και είναι υπό έκδοση οικοδομική άδεια για την 
κευή τουριστικού συγκροτήματος που θα περιέχει εγκαταστάσεις Ι. Ναού, εστιατορίου, 

παιδιών, κολύμβησης και θερινού κινηματογράφου – χώρου κοινωνικών εκδηλώσεων. 

2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Ο οικισμός σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπεται να διαθέτει ένα χώρο 
γικού καθαρισμού, 60 κοινόχρηστους χώρους, 10 αθλητικούς χώρους, 10 χώρους στάθμευσης, και 
ητο εμπορικό πάρκο.  Εντός του συνολικού διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου και του χώρου 
νου έχουν επιλεγεί σε κάθε τρία περίπου οικοδομικά τετράγωνα μικροί χώροι όπου θα 
ενήσουν εκθέματα του θεματικού πάρκου αφιερωμένου στην προστασία του περιβάλλοντος και τις 
λογίες που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την μηδενική εκπομπή ρίπων. 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ      

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υιοθετήθηκε η πολιτική ανάπτυξης ενός 
ΠΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΙΠΩΝ» που υποστηρίζει τον τοπικό 

τήρα και την Ελληνική Παράδοση.    

Αναλυτικότερα έχοντας την αίσθηση του χρόνου, τη γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
σης στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και την εμπειρία εφαρμογής  των σύγχρονων τεχνολογιών και υλικών 
νης δόμησης, εκπονούνται μελέτες και σχέδια κατασκευής μοναδικών σύγχρονων έξυπνων 
οδοτικών κτιρίων και κατοικιών. Οι μελέτες βασίζονται κυρίως στις τοπικές κλιματικές  
ερότητες του υπό κατασκευήν κτίσματος και φυσικά στις ανάγκες και απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.  
ζονται στις ανάγκες μεγάλης διάρκειας ζωής του κτιρίου, στον περιορισμό της ενεργειακής  
άλωσης κατά την καθημερινή χρίση, στην εξαιρετική απόδοση της κατασκευής συνολικά καθώς και 

 ανταποδοτική συμπεριφορά του κτιρίου για απόσβεση του κόστους κατασκευής του σε βάθος 



 

Μαζί με την ανωτέρω έκταση του οικισμού αγοράσθηκε και ένα αγρόκτημα συνολικής έκτασης 10.788,33 
τμ που βρίσκεται στην ειδικότερη θέση ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙΑ-ΜΠΟΥΡΟΣ’’ της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του 
Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός 
σχεδίου, μετά του αναγνωρισμένου ποτησίμου ύδατος, δεξαμενής και αποθήκης συνολικής επιφανείας 
81 τ.μ με αρ. οικοδομικής άδειας 1035/7204 του 1968. Το αγρόκτημα είναι αρδεύσιμο με αρ. πρωτ. 
Δήλωσης της γεώτρησης 64/2018. Έχει πρόσοψη επί της παραλιακής οδού Καρύστου Μπούρου  150,60 
μ και απέχει από την παραλία 20 μέτρα. Στο ανωτέρω αγροτεμάχιο το 2016 έγινε επισκευή της μάνδρας 
η οποία δηλώθηκε – νομιμοποιήθηκε στην πολεοδομία με την 3453455/27-9-2016 Βεβαίωση περαίωσης 
της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 και είναι υπό έκδοση οικοδομική άδεια για την κατασκευή 
τουριστικού συγκροτήματος που θα περιέχει εγκαταστάσεις Ι. Ναού, εστιατορίου, αθλοπαιδιών, 
κολύμβησης και θερινού κινηματογράφου – χώρου κοινωνικών εκδηλώσεων. 

1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Ο οικισμός σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπεται να διαθέτει ένα χώρο 
Βιολογικού καθαρισμού, 60 κοινόχρηστους χώρους, 10 αθλητικούς χώρους, 10 χώρους στάθμευσης, και 
ιδιόκτητο εμπορικό πάρκο.  Εντός του συνολικού διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου και του χώρου 
πρασίνου έχουν επιλεγεί σε κάθε τρία περίπου οικοδομικά τετράγωνα μικροί χώροι όπου θα 
φιλοξενήσουν εκθέματα του θεματικού πάρκου αφιερωμένου στην προστασία του περιβάλλοντος και τις 
τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την μηδενική εκπομπή ρίπων. 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ      

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υιοθετήθηκε η πολιτική ανάπτυξης ενός 
«ΕΞΥΠΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΙΠΩΝ» που υποστηρίζει τον τοπικό 
χαρακτήρα και την Ελληνική Παράδοση.    

Αναλυτικότερα έχοντας την αίσθηση του χρόνου, τη γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
δόμησης στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και την εμπειρία εφαρμογής  των σύγχρονων τεχνολογιών και υλικών 
πράσινης δόμησης, εκπονούνται μελέτες και σχέδια κατασκευής μοναδικών σύγχρονων έξυπνων 
ανταποδοτικών κτιρίων και κατοικιών. Οι μελέτες βασίζονται κυρίως στις τοπικές κλιματικές  
ιδιαιτερότητες του υπό κατασκευήν κτίσματος και φυσικά στις ανάγκες και απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.  
Εστιάζονται στις ανάγκες μεγάλης διάρκειας ζωής του κτιρίου, στον περιορισμό της ενεργειακής  
κατανάλωσης κατά την καθημερινή χρίση, στην εξαιρετική απόδοση της κατασκευής συνολικά καθώς και 
στην ανταποδοτική συμπεριφορά του κτιρίου για απόσβεση του κόστους κατασκευής του σε βάθος 
25ετίας. Οδηγός στην αρχιτεκτονική σχεδίαση είναι η εσωτερική άνεση και λειτουργικότητα, η 
κομψότητα και η ελκυστική εξωτερική εμφάνιση που δεν αλλοιώνουν την συνολική εικόνα του φυσικού 
τοπίου.   

Η κτηριακή υποδομή υπηρετεί την ανάγκη ελαχιστοποίησης της απαιτούμενης ενέργειας και 
υιοθετεί εφαρμογές διατήρησης σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας , υγρασίας και αερισμού όλο το 
χρόνο.   Εφαρμογή επιλεγμένων τεχνολογιών και τεχνοτροπιών κατασκευής ικανοποιεί πλήρως τις 
σύγχρονες απαιτήσεις, (υπερκαλύπτοντας τις προβλεπόμενες από το ΚΕΝΑΚ και τον ΓΟΚ προδιαγραφές) 
σε όλους τους τομείς με έμφαση στην αντισεισμικότητα και την ενεργειακή κλάση. 

  Ήδη οι πρώτες κατασκευασθείσες κατοικίες είναι κατασκευασμένες με τεχνολογία ICF (Insulated 
Concrete Forms) και ανήκουν στην ενεργειακή κλάση Α+ δίδοντας στους ιδιοκτήτες τους και μηνιαίο 
έσοδο από την πώληση της περίσσειας Ηλ. Ισχύος. Παράλληλα προωθείται και νέα μέθοδος οικοδόμησης 
προκατασκευής με Δομικά μονωμένα Πάνελ SIPs (Structural Insulated Panels). Και οι δύο μέθοδοι είναι 



 

εφάμιλλοι προσφέροντας καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερο κόστος και τον ελάχιστο χρόνο της 
κατασκευής, (4 μήνες max).  Επισημαίνεται ότι το πάνελ στην περίπτωση του SIP που θα χρησιμοποιηθεί 
στις επόμενες κατασκευές κτιρίων εντός του οικισμού θα είναι μία καινοτομία του ΙΚΑΡΟΥ σε συνεργασία 
με το Σουηδικό Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας, Οικολογίας και Καινοτομίας  CEEII, όπου έχει 
αντικατασταθεί το ΟSB με σανίδα από ανακυκλωμένο πλαστικό, που προσδίδει μεταξύ των άλλων 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αντοχή σε φωτιά, και φυσικά χαμηλότερο κόστος κατασκευής.  

Με την ολοκλήρωση των κατασκευής θα παραδίδεται επίσημο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης και 
απόδοσης του κτιρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδίασης (ISO 9000 και 14000) και εγγύησης  
δομικής ακεραιότητας 60 ετών με την προϋπόθεση φυσικά ότι την κατασκευή του θα αναλάβει η 
θυγατρική εταιρεία του Ικάρου, η οποία διαθέτει τις ανάλογες πιστοποιήσεις. 

Η πρωτοτυπία της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας ICF & SIPS εξασφαλίζει όχι μόνο τη μεγάλη αντοχή 
σε σεισμό και την τέλεια θερμομόνωση, αλλά και μοναδικές δυνατότητες στην ανάδειξη καινοτόμων 
αρχιτεκτονικών λύσεων χαμηλότερου κόστους και υβριδικών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 

3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ με τεχνολογικές καινοτομίες   

Οι σημερινές αναδυόμενες πράσινες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την μοναδικότητα της περιοχής 
και την πρόκληση για δημιουργία ενός πρότυπου οικισμού που θα αποτελέσει όχι μόνο το παράδειγμα 
αλλά και τον χώρο εφαρμογής και μελέτης -  σπουδής των νέων τεχνολογιών για τους μελλοντικούς 
επιστήμονες μας οδήγησαν στην λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών στις υποδομές του οικισμού. 

Ήδη σήμερα αναπτύχθηκε τμήμα του δικτύου οδικού φωτισμού μειωμένης κατανάλωσης ηλ. 
Ενέργειας με τοποθέτηση λαμπτήρων μαγνητικής επαγωγής (75% μείωση κατανάλωσης και 100.000 
ώρες διάρκεια ζωής), τοποθετήθηκε ένα από τα τέσσερα απαιτούμενα αλεξικέραυνα απώθησης ΤΕΣΛΑ, 
έγιναν τα προσχέδια για δύο νέους ταμιευτήρες και προβλέπεται και οι τρεις υφιστάμενοι να 
εφοδιασθούν με πρότυπα φίλτρα νερού χωρίς αναλώσιμα και χλώριο που λειτουργούν με ΦΒ και αιολική 
ενέργεια. ΄ 

Στο στάδιο της τελικής μελέτης εφαρμογής είναι επίσης οι παρακάτω καινοτομίες που σε 
συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας  CEII θα αρχίσουν να υλοποιούνται στο χώρο 
του οικισμού. 

1. Πρότυπο πεδίο Προσγείωσης – απογείωσης Ελικοπτέρων και αεροστάτων 
αυτοτροφοδοτούμενο με ενέργεια για κάλυψη των απαιτήσεων σήμανσης και διάδοσης 
μετεωρολογικών δεδομένων και κατάστασης λειτουργίας του μέσω GSM, internet και 
τοπικού Wi-Fi. 

2. Πρότυπος Πλωτός Τερματικός σταθμός υποδοχής και εξυπηρέτησης- συντήρησης 
υδροπλάνων και hovercraft πλήρως αυτοτροφοδοτούμενο ενεργειακά και δορυφορικά 
ελεγχόμενος από την ΥΠΑ με πληθώρα καινοτόμων συστημάτων επιτήρησης επιφανείας 
θαλάσσης και έρευνας υπερκείμενου της περιοχής προσέγγισης εναέριου χώρου, 
(Οπτικών και Υπέρυθρων αισθητήρων, καθώς και συστημάτων αυτόματης ενημέρωσης 
του χειριστή για τα απαιτούμενα δεδομένα προσέγγισης και αποχώρησης). Ήδη σε πρώτη 
επαφή με το υπουργείο ανάπτυξης συμφωνήθηκε και δόθηκε σχέδιο τροποποίησης του 
νόμου για τα υδατοδρόμια ώστε να είναι δυνατή υλοποίηση της εν λόγω υποδομής εντός 
υδάτινου πεδίου έμπροσθεν του παραλιακού κτήματος του συνεταιρισμού. 



 

3. Τελεφερίκ ένωσης των δύο άκρων του οικισμού υψομετρικής διαφοράς 1000 ποδών με 
υιοθέτηση πρότυπου συστήματος ηλεκτροδοτούμενου αερόστατου τύπου ΖΕΠΕΛΙΝ. Η 
πρόταση αυτή αποτελεί σχεδιαστική καινοτομία κατασκευής λειτουργικού τελεφερίκ 
χωρίς απαιτούμενη υποδομή διαδρομής επί του εδάφους και θα είναι πολύ χαμηλού 
κόστους.  

4. Πρότυπος ταμιευτήρας φυσικών υδάτων με αυτόνομο σύστημα επεξεργασίας – 
φιλτραρίσματος και διανομής στο δίκτυο ύδρευσης πόσιμου ύδατος με στιγμιαία ανάλυση 
των συστατικών του στο σημείο λήψης, εντός του χώρου αποταμίευσης, με ενσωμάτωση 
μηχανισμού επεξεργασίας ύδατος και παραγωγής ενέργειας, εκθεματικού χαρακτήρα και 
διδακτικού σκοπού.  

5. Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας των υδάτων του δικτύου για κάλυψη αναγκών 
ποσίμου ύδατος και των γειτονικών οικισμών. Για την διαχείριση των υδάτων ο 
συνεταιρισμός απέκτησε ΙSO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005), από την 
εταιρεία ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), όπου έχει 
εντάξει την δραστηριότητα μας στο πεδίο πιστοποίησης του ΕΣΥΔ. Επί πλέον λαμβάνονται 
σε τριμηνιαία βάση δείγματα νερού διασφάλισης ποιότητας 9001, 1400. 

6. Εγκατάσταση δύο ενεργειακών πάρκων συνολικής ισχύος 1 ΜWp  με διανομή των εσόδων 
των από την πώληση της παρεχόμενης ενέργειας στους ιδιοκτήτες του οικισμού. 

7. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης για 
εγκατάσταση στους κοινόχρηστους χώρους και τις παιδικές χαρές εξοπλισμού από πλήρως 
ανακυκλώσιμο (άχρηστο) πλαστικό προερχόμενο από ανακύκλωση. Ο εξοπλισμός 
περιλαμβάνει την κατασκευή μονοπατιών ήπιας κυκλοφορίας σε μονοπάτια αναψυχής 
εντός χαράδρας με φυσική ροή νερού, παγκάκια και οικίσκους αναψυχής, κάδους 
απορριμμάτων, παιδικές χαρές και διαμόρφωση χώρων παρατήρησης σε υπερυψωμένα 
σημεία του οικισμού.   

8. Υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπου κατασκευής των δομικών πλαισίων της 
προαναφερθείσας τεχνολογίας SIPS με αντικατάσταση του υλικού  OSB (ξύλου) με 
αντίστοιχες σανίδες από ανακυκλωμένο πλαστικό για την κατασκευή όχι μόνο οικιών, αλλά 
και για την κατασκευή πλωτών υποδομών που έχουν προβλεφθεί για την αξιοποίηση της 
παραλίας μήκους 180 μέτρων, έμπροσθεν του παραλιακού κτήματος. Στο σημείο αυτό έχει 
εξασφαλισθεί η τοποθέτηση ενός αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας 84 θέσεων που 
θα διαμορφωθεί ανάλογα για τουριστική εκμετάλλευση.  

9. Υιοθέτηση κατασκευής οικιών με πρότυπη μέθοδο δόμησης, (μεταλλικός σκελετός και 
θεμελίωση με μεταλλικές βίδες ) που καταργεί στην ουσία  τα πολυέξοδα μπετά 
θεμελίωσης. Η υπόλοιπη κατασκευή θα γίνει με τα προαναφερόμενα πάνελ της 
τεχνολογίας OSB, και θα τοποθετηθεί πρότυπη ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα 
περιστροφής 1000 watt που μαζί με φωτοβολταϊκά στη στέγη θα καθιστούν τα κτήρια 
πλήρως αυτοδύναμα με χαμηλό κόστος υποδομής.  

10. Υιοθέτηση πρότυπου συστήματος δόμησης με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος τύπου  no 
steel,  Ρωμαϊκό τσιμέντο με εποξικές ίνες όπου απαιτηθεί η κατασκευή υποδομών από 
μπετόν. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας με το CEEJJ.   



 

11. Κατασκευή αρχικά 15 συγκροτημάτων για τουριστική αξιοποίηση (κατοικιών με 
δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης για μία πενταετία τουλάχιστον), Κατασκευή ξενώνων 
φιλοξενίας μελών αλλά και επισκεπτών – φοιτητών για υποστήριξη εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας με στόχο την αυτοχρηματοδότηση λειτουργίας του 
οικισμού και μηδενική επιβάρυνση των κατοίκων του.  

12. Ολοκλήρωση των έργων αξιοποίησης του παραλιακού κτήματος των 11 στρεμμάτων για 
κάλυψη των παραθεριστικών και όχι μόνον, αναγκών των μελών του συνεταιρισμού  και 
την τουριστική και κοινωνική εκμετάλλευση των υποδομών του και από την τοπική 
κοινωνία.  

        ΣΤΟΧΟΣ 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε όση έκταση είναι εφικτό ώστε στη 
συνέχεια με ιδίους πόρους να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του οικολογικού αυτού οικισμού που 
θα προσφέρει ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με έσοδα στους ιδιοκτήτες και θα προστατεύει 
το περιβάλλον με την ενσωμάτωση όλων των πράσινων τεχνολογιών.  

Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για τον ΙΚΑΡΟ Πιστοποίησης Επιχειρηματικής 
Αριστείας (Level Of Excellence) EFQM από την ΕΕΔΕ και αναμαίνεται η ολοκλήρωση και η 
απονομή του τίτλου τον ερχόμενο Νοέμβριο. 

Η προαναφερθείσα δράση του ΙΚΑΡΟΥ που σχετίζεται με το SMART CLEAN ENERGY 
VILLAGE θα παρουσιασθεί μετά από πρόσκληση του προέδρου του συνεταιρισμού από τις 

Κινεζικές αρχές της επαρχίας SHANDONG στις 30 Νοεμβρίου στο International Forum 
on Ecological Civilization που διοργανώνεται από την Chinese Academy of Social 
Sciences (CASS) και τις τοπικές κυβερνητικές αρχές.  

 

 

 


