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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ 
ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ», 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 

2019. 

Αθήνα, 6η Δεκεμβρίου 2019. 

 

Αγαπητοί μας Συνάδελφοι και Συν-Οικοπεδούχοι στον Αετό Καρύστου, 

1. Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις 

σχετικά με τα οικόπεδά μας στον Αετό Καρυστίας ώστε αυτά να αξιοποιηθούν 

κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

2. Οι δράσεις αξιοποίησης θα γίνουν από τον ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ «Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α» Ο 

ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε., κάτω από μία σειρά προϋποθέσεων, μερικές από τις οποίες 

είναι υποχρεωτικές ενώ άλλες προαιρετικές. 

3. Εδώ είναι βασικό να κατανοήσουμε την διαφορά μεταξύ του ΟΣΜΟΣΑ 

και του δικού μας Συλλόγου οικοπεδούχων του Αετού Καρυστίας. 

α. Ο ΟΣΜΟΣΑ αποτελεί τον οικοδομικό συνεταιρισμό όλων των 

μονίμων στελεχών της ΠΑ και έχει την μορφή  Νομικού Προσώπου 

Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ώστε να μπορεί να 

προβαίνει σε οικονομικές πράξεις αγοραπωλησιών και αξιοποίησης των 

οικοπέδων σε όλες τις περιοχές ευθύνης του, έχει την δυνατότητα χορήγησης 

δανείων στα μέλη του, είναι υπεύθυνος συνολικά για 2.500 οικοπεδούχους 

και είναι επιφορτισμένος με τα οικιστικά προγράμματα: 

(1) Αετού Καρυστίας (850 οικόπεδα) 

(2) Εξαμηλίων Κορινθίας (37 οικόπεδα) 

(3) Μηλιών Ευβοίας (77 οικόπεδα) 

(4) Κτήματος Πεντέλης στο Ντράφι (100 οικόπεδα) 

(5) Κορακιάς Αργολίδας σε συνεργασία με τον ΟΣΜΑΝ του 

Πολεμικού Ναυτικού (100 οικόπεδα)  

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ένας μεγάλος αριθμός μελών του (1436) δεν 

μπορεί να εξυπηρετηθεί, λόγω μή ύπαρξης διαθεσίμων εκτάσεων. 

β. Ο δικός μας Σύλλογος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(ΝΠΙΔ) Μή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ασχολείται μόνον  με το 

παλαιότερο από τα 5 ανωτέρω προγράμματα δηλαδή αυτό των 

οικοπεδούχων του Αετού Καρυστίας με σκοπό να διασφαλίσει τα 
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συμφέροντα μόνον των 850 οικοπεδούχων που αναφέρονται στο σύνολο του 

οικισμού (φωτισμός, υδροδότηση από γεωτρήσεις, σύστημα καθαρισμού 

νερού ώστε να γίνει πόσιμο), το οικόπεδο του καθενός και στο παραλιακό 

κτήμα 11 στρεμμάτων το οποίο από κοινού κατέχουμε, και το οποίο 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα συμβόλαιά μας θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί 

στην κατεύθυνση δημιουργίας δραστηριοτήτων αναλόγων των ΚΕΔΑ, 

δηλαδή εκκλησίας, περιπτέρου λουομένων παραθεριστών με εστιατόριο, 

κυλικείο αποδυτήρια και τουαλέτες μέχρι τον Απρίλιο του 2007 σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμόν 93/9-4-1997 Π.Δ ( Άρθρο 18, παράγραφοι 4 & 5) από τον 

ΟΣΜΑΑ, γεγονός που όμως δεν επετεύχθη.  

4. Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα και δράσεις που σχετίζονται άμεσα με 

τον Αετό Καρυστίας και τα οποία χρειάζεται να λυθούν είτε με πόρους των 

οικοπεδούχων, είτε ακόμη με συμμετοχή των οικοπεδούχων σε προαιρετικές 

δράσεις οι οποίες μέσα από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που 

προτίθεται να συστήσει ο ΟΣΜΟΣΑ, μπορούν να φέρουν τους 

επιδιωκόμενους πόρους, προκειμένου ο οικισμός να αξιοποιηθεί το ταχύτερο 

δυνατόν. Όσο δε μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε στα ζητήματα αυτά τόσο 

γρηγορότερα και φθηνότερα θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ακολουθεί η παρουσίαση αυτών των ζητημάτων και των δράσεων, ώστε γίνει 

από όλους κατανοητό γιατί η συμμετοχή μας πρέπει να είναι όσο μαζικότερη 

γίνεται. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε τις δράσεις που έχουν  ήδη υλοποιηθεί αλλά 

και εκείνες που προτίθενται να υλοποιηθούν ανάλογα με την μαζική συμμετοχή 

που θα επιτύχουμε. 

5. Οι αξιόλογες δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τον ΟΣΜΟΣΑ χωρίς 

να μας ζητηθεί να συμμετάσχουμε σε επιπλέον έξοδα είναι επιγραμματικά οι 

ακόλουθες:  

 α. ‘Ύδρευση και καθαρισμός του νερού των γεωτρήσεων με τοποθέτηση 

σύγχρονων φίλτρων. 

 β. Οδικός φωτισμός που έχει κατασκευασθεί περί την νότια είσοδο του 

Οικισμού μας. 

 γ. Αντικεραυνική προστασία, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Δ3 του 

Οικισμού. 

 δ. Κατασκευή Ελικοδρομίου στην νότια είσοδο του Οικισμού. 

 ε. Πρότυπη δόμηση με χρήση ανακυκλούμενων υλικών. 

 στ. Σημαντικά έργα έχουν προγραμματισθεί στο παραλιακό κτήμα των 11 

στρεμμάτων όπως προβλεπόταν από τα αρχικά μας συμβόλαια (εκκλησία, 

εστιατόριο & κυλικείο, περίπτερο λουομένων παραθεριστών με αποδυτήρια και 

τουαλέτες) να εκτελεσθούν με χρήση των πιστώσεων των 50.000 Ευρώ που ήταν 

προγραμματισμένες να επιστραφούν στους δικαιούχους του προγράμματος του 
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Γραμματικού και τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω θανάτου των δικαιούχων. 

Η έκδοση οικοδομικής άδειας  για τα εκτελούμενα έργα έχει ανατεθεί στον 

Δήμαρχο Καρύστου (ως Πολιτικό Μηχανικό) και εκκρεμεί η έκδοσή της. 

6. Οι δράσεις που προγραμματίζονται και η υλοποίηση των οποίων είναι 

συνάρτηση της μαζικότητας που θα επιδειχθεί από τα μέλη που θα κληθούν 

προαιρετικά να συμμετάσχουν στα κέρδη αλλά και τις ζημίες της ΙΚΕ του 

ΟΣΜΟΣΑ είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες: 

 α. Δημιουργία Κοινότητας Μηδενικού Ενεργειακού αποτυπώματος για 

την οποία απαιτείται να υποβληθούν τουλάχιστον πέντε (5) αιτήσεις 

οικοπεδούχων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη φωτοβολταικών  

σε κοινόχρηστη έκταση 150 στρεμμάτων περίπου, αλλά και την κατασκευή 

μικρών κατακόρυφων ανεμογεννητριών ισχύος 1.000 Watts και εκτιμώμενου 

κόστους 1.000 Ευρώ ανά ανεμογεννήτρια/οικόπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που 

ο ΟΣΜΟΣΑ έχει κινηθεί τόσο δραστήρια  στην εξασφάλιση των απαραιτήτων 

πιστοποιητικών ISO όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό του Φυλλάδιο μηνός 

Οκτωβρίου 2019. 

β. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο παραλιακό κτήμα των 11 

στρεμμάτων για την οποία ήδη εκδηλώθηκαν ενέργειες από τον ΟΣΜΟΣΑ. 

Παράλληλα και επειδή έχουν λήξει οι άδειες άντλησης υδάτων και ύδρευσης 

σύμφωνα με την νέα νομοθεσία του 2015, γίνονται ενέργειες για την έκδοση 

νέων αδειών. 

γ. Απόκτηση του ξενοδοχείου που βρίσκεται ΒΔ του παραλιακού κτήματος 

των 11 στρεμμάτων για εκμετάλλευση από κοινού με την αξιοποίησή του 

(εκκλησία, εστιατόριο & κυλικείο, περίπτερο λουομένων παραθεριστών με 

αποδυτήρια και τουαλέτες). Για τον σκοπό αυτό ο ΟΣΜΟΣΑ έχει υποβάλει 

πρόταση αγοράς του υπόψη ξενοδοχείου ύψους 250.000 Ευρώ. 

δ. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτήματος 8 περίπου στρεμμάτων που είχε 

αγορασθεί από τον ΟΣΜΑΑ ο Ικαρος για να κατασκευασθεί δρόμος στην νότια 

περιοχή του οικισμού μας και φέρεται να είναι ακόμη χαρακτηρισμένος ως 

δασική περιοχή. 

ε. Διεκδίκηση επιστροφής από τον Δήμο Καρύστου κοινόχρηστης 

περιοχής 140 περίπου στρεμμάτων, που είχε παραχωρηθεί για να εγκριθεί η η 

πολεοδόμηση του οικισμού μας για την αξιοποίησή της με τοποθέτηση 

φωτοβολταικών επειδή ο Δήμος δεν το έχει αξιοποιήσει ακόμη όπως 

προεβλέπετο.   

στ. Πλωτό Υδατοδρόμιο για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί ΦΕΚ με τον 

καθορισμό της ακτογραμμής στην περιοχή του παραλιακού μας κτήματος των 11 

στρεμμάτων. 
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 ζ. Τελεφερίκ που θα συνδέει το κατασκευασθέν Ελικοδρόμιο με Καζίνο το 

οποίο θα μπορέσει να δημιουργηθεί στην κορυφή του οικισμού όταν 

εξασφαλισθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

7. Όπως αντιλαμβάνεσθε από τα ανωτέρω, υπάρχει ήδη όχι μόνον ένα όραμα 

για την ανάπτυξη του οικισμού μας αλλά και ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξής 

του εντός του Δήμου Καρύστου ώστε να πάρει αξία η περιοχή. Είναι όμως 

ενδεχόμενο, πολλοί οικοπεδούχοι να είναι επιφυλακτικοί για το κατά πόσον ο 

ανωτέρω μακρόπνοος προγραμματισμός είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, ή 

ακόμη και για τους δικούς τους λόγους να μην επιθυμούν ή να μην έχουν την 

δυνατότητα να επενδύσουν στις προτεινόμενες ήδη δράσεις του ΟΣΜΟΣΑ. 

Επειδή όμως στους 850 οικοπεδούχους που εκπροσωπούμε είναι βέβαιο ότι 

υπάρχουν άτομα από όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες, o Σύλλογος είναι 

υποχρεωμένος να διασφαλίσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τα συμφέροντα όλων 

των οικοπεδούχων, χωρίς να εμποδίζει αυτούς που θα θελήσουν να 

συμμετάσχουν στο εγχείρημα της ΙΚΕ του ΟΣΜΟΣΑ, αλλά και χωρίς να 

εκθέτει την ιδιοκτησία εκείνων των οικοπεδούχων που δεν επιθυμούν ή δεν 

μπορούν να επενδύσουν, σε κανένα  κίνδυνο.  

8. Προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση όλων των οικοπεδούχων, το ΔΣ 

του Συλλόγου μας αποφάσισε να προτείνει στην δική μας ΓΣ, ένα ψήφισμα 

το οποίο θέλουμε να εγκριθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους 

οικοπεδούχους, ώστε να αποσταλεί έγκαιρα στον ΟΣΜΟΣΑ και πριν την 

δική του ΓΣ, προκειμένου να:  

α. Διασφαλίσει νομικά τα συμφέροντα των οικοπεδούχων που δεν 

επιθυμούν ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ΙΚΕ του ΟΣΜΟΣΑ, στο 

κοινόχρηστο παραλιακό κτήμα των 11 στρεμμάτων όταν θα βλέπουν να 

εξελίσσονται έργα. 

 β. ‘Ότι οι ίδιοι δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τα 

εκτελούμενα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται από άλλους οικοπεδούχους 

ή άλλα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ, αλλά θα μπορούν εξ’ ίσου με τους λοιπούς 

οικοπεδούχους ή άλλα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ ή ακόμη και Τρίτους, να τα 

χρησιμοποιούν. Επειδή συνήθως οι οικοπεδούχοι που είναι οι πλέον 

αποστασιοποιημένοι από τον Σύλλογο δεν εμφανίζονται στις ΓΣ, επιθυμούμε 

με την παρούσα επιστολή να σας δώσουμε μια πολύ λεπτομερή εικόνα για το 

πού βρισκόμαστε σήμερα και που θέλουμε να φτάσουμε αύριο, να σας 

καταστήσουμε κοινωνούς όλων των δράσεων που απαιτούνται αλλά και να 

διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των οικοπεδούχων που δεν θα επιλέξουν να 

συμμετάσχουν στην ΙΚΕ του ΟΣΜΟΣΑ, μαζεύοντας υπογραφές και 

καταθέτοντας το εγκεκριμένο ψήφισμα από την δική μας ΓΣ, έγκαιρα  στον 

ΟΣΜΟΣΑ. Αντίθετα όσοι οικοπεδούχοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στην 

ΙΚΕ του ΟΣΜΟΣΑ, πρώτον θα έχουν με την παρούσα μια σφαιρική 

ενημέρωση του πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε και δεύτερον θα έχουν 
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την ευκαιρία να ακούσουν τα ίδια πράγματα και ενδεχομένως ακόμη 

περισσότερα κατά την ΓΣ του ΟΣΜΟΣΑ στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ώστε 

κατόπιν ωρίμου σκέψεως να αποφασίσουν κατά πόσον επιθυμούν να 

συμμετάσχουν ενεργά στην ΙΚΕ του ΟΣΜΟΣΑ αναλαμβάνοντας κέρδη και 

ζημίες στο μερίδιο που θα τους αναλογεί. ‘Ετσι πιστεύουμε ότι δίνουμε σε 

όλους τους οικοπεδούχους την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν 

και να δείξουν την εμπιστοσύνη τους στον Σύλλογο που μεριμνά για την 

διασφάλιση και την αξιοποίηση της περιουσίας τους, προσερχόμενοι στην 

Γ.Σ., που έχουμε προγραμματίσει για την 26  Ιανουαρίου 2020 και 

ενισχύοντας τον Σύλλογο με την συνδρομή των 10,00 ευρώ ετησίως. 

9. Τέλος, συνιστούμε να παρακολουθείτε όλα τα νέα και τις εξελίξεις του 

Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. από τον ιστότοπό του 

(www.osmosa.gr). Εν πάσει περιπτώσει, για την σφαιρική σας ενημέρωση, πέραν 

των ιστοτόπων του ΟΣΜΟΣΑ, του ΣΑΣΤΥΑ και του ΣΑΣΙ, θα προσκαλέσουμε και 

τον Πρόεδρο του ΟΣΜΟΣΑ Απτχο (Ι) κο Γ. Γερούλη, ο οποίος είναι ο ίδιος 

οικοπεδούχος του Αετού Καρυστίας και έχει ήδη κτίσει εκεί, και πιστεύουμε ότι 
κατά την Γ.Σ. μας θα έχει την χαρά και την ευκαιρία  να μας ενημερώσει από 
πρώτο χέρι για τις εξελίξεις και ως εκ τούτου αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που 
συνιστούμε να παρευρεθείτε στην Γενική μας Συνέλευση της 26-1-2020. 

10. Σας ευχόμαστε ατομική και Οικογενειακή Υγεία και Ευτυχία, Καλές 

Γιορτές και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο 2020 και σας περιμένουμε να 

παραστείτε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυριακή 26 

Ιανουαρίου 2020, για να υποστηρίξουμε τόσο τον Σύλλογό μας όσο και τα δικά 

μας συμφέροντα στον Αετό Καρύστου. 

 

Το ΔΣ του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου, 
  
Γεώργιος Κάργας, Πρόεδρος 

Δημήτριος Πετρίδης, Αντιπρόεδρος 

Κωνσταντίνος Δελλής, Γραμματέας 

Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας, 
Ιωάννης Αναστασάκης, Μέλος 

Ελένη Λιβανίου, Μέλος, 
Ηλίας Σβάρνας, Μέλος, 
  
και η Ε.Ε. του Συλλόγου Οικοπεδούχων του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, 
περιοχής Αετού Καρύστου: 
> ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ 

> ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

> ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 
  

http://www.osmosa.gr/
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