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ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΠΚΟΥΚΙ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 



Αεροφωτογραφία: 



Στοιχεία κτήματος: 

• Εμβαδόν – 1.240.000 m2 (1.240 στρέμματα) 

• Δύο αμμώδεις παραλίες 

• 20.000 κατ’εκτίμηση αγριελιές 

• 4 λιθόκτιστοι στάβλοι του 1900 

• 2 αποθήκες ζωοτροφών 

• Μικρή λίμνη (Δημιουργείται το Χειμώνα) 

• Παλαιό αλώνι 

• Καταπληκτική φύση 

• Μπορούν να δημιουργηθούν διαδρομές περίπατου 

• Ιδανικό για την κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας 

• Ιδανικό για δημιουργία διαφόρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού 

• Πολύ κοντά στην Αττική και στο Αεροδρόμιο Αθηνών  

 

 

 



Αποστάσεις: 

 

• Η έκταση βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό άκρο την Νήσου Ευβοίας και ειδικότερα στο 
δεξιό άκρο του κόλπου της Καρύστου, όπως κοιτάμε την θάλασσα. Η τοποθεσία 
έχει την ονομασία Τσεπκούκι 

• Η προσέγγιση στην έκταση γίνεται μέσω της πόλης της Καρύστου 

• Από την Αττική μπορούμε να φθάσουμε στην Κάρυστο: 

• Μέσω Χαλκίδας, ακολουθώντας το δρόμο Χαλκίδας-Αλιβερίου-Καρύστου 

• Μέσω Ραφήνας, παίρνοντας το πορθμείο για Μαρμάρι και από εκεί το δρόμο για 
Κάρυστο, και 

• Μέσω Αγ. Μαρίνας, παίρνοντας το πορθμείο για Ν. Στύρα και από εκεί το δρόμο 
για Κάρυστο 

• Φθάνοντας στο λιμάνι της Καρύστου ακολουθούμε τον παραλιακό δρόμο προς τα 
δυτικά. Ακολουθώντας την κεντρική και πιο πλατιά αρτηρία του οδικού δικτύου 
αυτού, φθάνουμε στην έκταση μέσω του οδικού δικτύου του Συνεταιρισμού 
Ερωδιός 



Μετάβαση: 

• Ο καλύτερος τρόπος μετάβασης είναι από την Ραφήνα, με το πορθμείο 
της γραμμής Ραφήνας – Μαρμαρίου, διαρκείας περίπου 55 λεπτών. Εν 
συνεχεία οδικά, μέσω της ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής οδού, 
αποστάσεως 12 χιλιομέτρων στην Κάρυστο. Από την Κάρυστο, μέσω του 
Δεξιού κλάδου της ασφαλτοστρωμένης παραλιακής οδού προς Άκρα 
Παξιμάδι και μέσω της Θεατρούπολης – της Κεντρικής οδού (ΟΔΟΣ 1) του 
Συνεταιρισμού Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ., διασχίζοντας την έκταση του συνεταιρισμού 
Ερωδιός, μετά από διαδρομή (15) χιλιομέτρων 

• Η συνολική απόσταση Μαρμάρι – Κάρυστος – Τσεπκούκι, είναι περίπου 
(30) χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων οδών 

• Ως εναλλακτική λύση υπάρχει η μετάβαση από Αγία Μαρίνα Μαραθώνος, 
με το πορθμείο της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, διαρκείας 45 
λεπτών. Από τα Νέα Στύρα υπάρχει ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδός, 
που οδηγεί στην Κάρυστο, μήκους περίπου (30) χιλιομέτρων και 
διαρκείας περίπου 35 λεπτών 



Θέα: 

• Το νότιο όριο της έκτασης εφάπτεται με την θάλασσα του Νοτίου 
Ευβοϊκού και έχει παραλία μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων. Η θέα της 
έκτασης αρχίζει εξ’ Ανατολών από: Τον κόλπο της Καρύστου – την Νήσο 
Σύρο – την νήσο Γυάρο – την νήσο Κύθνο – την νήσο Κέα – την 
Μακρόνησο – τα παράλια του Νομού Αττικής, από Λαύριο μέχρι Ραφήνα- 
και τελειώνει προς Δυσμάς, στις νησίδες των Πεταλιών του Νοτίου 
Ευβοϊκού 

 

• Η μορφολογία του εδάφους είναι ημιορεινή.                                          
Αρχίζει από την θάλασσα με 00,00 υψόμετρο και τελειώνει στην 
κορυφογραμμή με υψόμετρο περίπου +300,00 μέτρα 



Θέση έκτασης σε σχέση με την Κάρυστο: 



Παραλίες: 



Παραλίες: 



Στάβλοι – κτηνοτροφικές αποθήκες: 



Στάβλοι – κτηνοτροφικές αποθήκες: 



Στάβλοι – κτηνοτροφικές αποθήκες: 



Στάβλοι – κτηνοτροφικές αποθήκες: 



Στάβλοι – κτηνοτροφικές αποθήκες: 



Στάβλοι – κτηνοτροφικές αποθήκες: 



Λίμνη: 



Λίμνη: 



Αλώνι:  



Λίμνη & αλώνι: 



Βόρειο τμήμα έκτασης: 



Αγριελιές:  



Αγριελιές: 



Αγριελιές: 



Θέα προς πλευρά Ερωδιού: 



Θέα προς Ευβοϊκό & νήσους Πεταλιούς 



Θέα προς Ευβοϊκό: 



Γενική θέα από το άνω μέρος του κτήματος: 



Λιθόκτιστη κατασκευή: 



Κίτσος 


