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ΚΑΣΤΡΙ (ΑΕΦ-0010)
Άκρα Καστρί νήσου Οθωνοί (χάρτης)
(Νομ. Κερκύρας Κοιν.Οθωνών / Κοιν. Διαμ. Οθωνών)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο φαροδείκτη του 1907 αναγράφεται ως έτος έναρξης λειτουργίας το 1872. Πιθανότατα η
χρηματοδότηση για την κατασκευή προέρχονταν από χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Κατά
τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και προκλήθηκαν
σοβαρές ζημιές στο πύργο και τα φωτιστικά μηχανήματα από βομβαρδισμούς και λεηλασίες. Το
1954, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, το κτίριο και ο πύργος
επισκευάσθηκαν. Το 1985, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε με νέα αυτόματα φωτιστικά μηχανήματα
και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10
δλ. και φωτοβολία 21 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Οικία ισόγειος αποτελούμενη από διάδρομο (χολ), τέσσερα υπνοδωμάτια , κουζίνα και ένα
W.C. μετά ντους και υπάρχει βοηθητικό κτίριο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Καλυπτόμενη
επιφάνεια 136,5 μ2. Ο πύργος είναι στρογγυλός από σκυρόδεμα, εσωτερικής διαμέτρου 2,5 μ.
ύψους 10μ. Βρίσκεται στη δυτική άκρη Καστρί του νησιού Οθωνοί και σε εστιακό ύψος 13,40μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Οθωνών και τα τελευταία 1500 μ
χωμάτινος
 Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ ύδρευση από
δεξαμενή όμβριων υδάτων.



ΦΑΡΟΣ ΣΙΔΕΡΟΣ (ΑΕΦ-0110)
Στο φρούριο άκρας Σίδερο
(Νομ. Κερκύρας Δημ. Κερκυραίων/ Δημ. Διαμ. Κερκυραίων)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Χτίστηκε το 1822 , όταν τα νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της Μεγάλης
Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1864. Κατά τη διάρκεια του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1954, στα πλαίσια ανασυγκρότησης
του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Το 1985 ο
φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα ασετιλίνης και
λειτούργησε ως αυτόματος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 6
δλ. και φωτοβολία 22 ν.μ

2.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Λιθόκτιστη ισόγειος οικία αποτελούμενη από 3 κύριους και 2 βοηθητικούς χώρους.
Ο πύργος είναι λιθόκτιστος, κυκλικός πύργος επί της οικίας , ύψους 8,5 μ. Βρίσκεται στη
δυτική έπαλξη του φρουρίου της Κέρκυρας, 500 μ. εσωτερικά του ακρωτηρίου
3.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

 Υπάγεται στην κατηγορία περί προστασίας Αρχαιοτήτων. Βρίσκεται εντός
αρχαιολογικού χώρου. (Ζώνη Α)
 Έχει ολοκληρωθεί η περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης και η καταχώρηση
πρώτων εγγράφων (Εθνικό Κτηματολόγιο) και έχει καταγραφή ως Δημόσιο
Κτήμα.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ (ΑΕΦ-0182)
Στη βραχονησίδα Περιστεραί
(Νομ.. Κερκύρας Δημ. Κασσιωπαίων / Δημ. Διαμ. Κασσιόπης)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Χτίστηκε το 1823 , όταν τα νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας.
Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1864. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού
Δικτύου, επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Το 1982 αντικαταστάθηκαν τα
φωτιστικά μηχανήματα ασετιλίνης και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός με χαρακτηριστικό
μία ερυθρή αναλαμπή ανά 5 δλ και φωτοβολία 5 ν.μ.
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κυκλικός πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στην κορυφή της ομώνυμης
βραχονησίδας, στη βόρεια πλευρά της Κερκυραϊκής θάλασσας και σε εστιακό ύψος 23 μ.

2.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Η πρόσβαση στο πυρσό γίνεται με πλωτό σκάφος 5 ν. μίλια από λιμένα Κέρκυρας

ΜΟΥΡΤΟΣ (ΑΕΦ-0280)
Στη νησίδα Μούρτος
(Νομ. Θεσπρωτίας Δημ. Συβότων / Δημ. Διαμ. Συβότων)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1884, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1913. Κατά τη διάρκεια του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του
Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Το 1995 μετατράπηκε
σε ηλιακό με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κυκλικός πύργος ύψους 14 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στο ομώνυμο νηςί
Μούρτος στις ακτές της Ηπείρου, 200 μ. εσωτερικά της βόρειας άκρης του νησιού και σε
εστιακό ύψος 87 μ.

2.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Ο Φάρος δεν επανδρώνεται και λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια
 Υπάγεται στην κατηγορία περί προστασίας Αρχαιοτήτων (Νεώτερα Μνημεία) Ν.
3028/02 (Φ.Ε.Κ. : 153/Α/28-6-02)

ΦΑΡΟΣ ΛΑΚΚΑ (ΑΕΦ-0310)
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΑΚΚΑ
(Νομ. Κερκύρας Δημ. Παξών/ Δημ. Διαμ. Λάκκας)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η αρχική κατοικία των φαροφυλάκων καθώς και ο πύργος χτίστηκε το 1825 όταν τα
νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό
Φαρικό Δίκτυο το 1864. Στις 11 Μαρτίου του 1913 στη θέση όπου βρισκόταν ο Φάρος και η
οικία των φαροφυλάκων το έδαφος υποχώρησε και ανοίχθηκε χαράδρα 200μ μήκους , και
βάθους 20μ .Καθορίσθηκε πλησιέστερο ασφαλές σημείο και άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης
νέου κτιρίου στη θέση Κουέρο. Εξαιτίας του πολέμου , η κατασκευή του καθυστέρησε και
παραλαβή του κτιρίου έγινε τον Απρίλιο του 1916, όμως άρχισε να λειτουργεί το 1919 μετά την
τοποθέτηση των φωτιστικών μηχανημάτων. Κατά την διάρκεια του 2ΟΥ Παγκοσμίου Πολέμου ο
Φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1951 επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος. Το 1979 ο Φάρος
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως
επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 24 δλ. και
φωτοβολία 20 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ισόγειος λιθόκτιστη οικία, αποτελούμενοι από έναν (1) διάδρομο (χολ), τρία (3)
υπνοδωμάτια και ενός (1) W.C. μετά ντούζ. O πύργος είναι λιθόκτιστος (μωσαϊκού & πέτρας
αρμολογημένος) εξωτερικός τετράγωνος / εσωτερικός κυκλικός, ύψους 10,7 μ. Επίσης υπάρχει
ένα βοηθητικό κτίριο και αποτελείται από μια (1) κουζίνα – τραπεζαρία και μια (1) αποθήκη.
Βρίσκεται στο ομώνυμο ακρωτήρι Λάκκα, βόρεια του νησιού και σε εστιακό ύψος 64 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Λάκκας 1χλμ και από λιμένα Γαίου
(κεντρικό λιμάνι ) 10χλμ. Τα τελευταία 200 μ περίπου είναι χωμάτινος σε μέτρια
κατάσταση.
 Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ).
 Η υδροδότηση γίνεται μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων.
 Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
140/ΑΑΠ/30-4-12).

ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΞΩΝ (ΑΕΦ-0320)
ΦΡΟΥΡΙΟ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
(Νομ. Κερκύρας Δημ. Παξών/ Δημ. Διαμ. Γαϊου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Χτίστηκε το 1825 , όταν τα νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της Μεγάλης
Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1864. Κατά τη διάρκεια του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1946, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του
Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος. Το 1982 έγινε αυτοματοποίηση και
μετατροπή του σε αυτόματο ηλιακό, με χαρακτηριστικό μία αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία
10 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αποτελείται από λιθόκτιστο πύργο κυκλικό ύψους 7,8μ και διαμέτρου 1,60μ. Η ισόγεια
οικία αποτελείται από ένα χολ διαδρόμου τρία υπνοδωμάτια κουζίνας WC με τα ντους ,
κουζίνα Ο Φάρος λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια . Πλησίον του φάρου εφάπτεται εκκλησία.
Βρίσκεται στη νησίδα Παναγία πριν το λιμάνι Γαίου, στην ανατολική ακτή της νήσου Παξοί και
σε εστιακό ύψος 26 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος και μετά χωμάτινο μονοπάτι
200μ περίπου.
 Η υδροδότηση γίνεται από δεξαμενή ομβρίων υδάτων
 Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
140/ΑΑΠ/30-4-12).

ΦΑΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ (ΑΕΦ-0350)
ΑΚΡΑ ΟΒΟΡΟΣ
(Νομ. Κερκύρας Δημ. Παξών/ Δημ. Διαμ. Γα'ί'ου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1906. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος
παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,
επαναλειτούργησε. Το 1985 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, ενώ το 1992 αυτοματοποιήθηκε
πλήρως με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή με τρεις τομείς ερυθρό και φωτοβολία 12 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αποτελείται από λιθόκτιστο πύργο εξωτερικά τετράγωνος και εσωτερικά κυκλικός,
ύψους 7,2μ, συνεχιζόμενο επί της ισόγειας οικίας φαροφυλάκων . Η ισόγειος οικία αποτελείται
εξ ενός διαδρόμου (χωλ) τριών υπνοδωματίων και ενός WC μετά λουτρού . Εξωτερικά του
οικήματος υπάρχουν δύο οικήματα το ένα λειτουργεί ως αποθήκη. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική
άκρη Νοβάρα και σε εστιακό ύψος 41 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ


Η πρόσβαση στο φάρο γίνεται δια θαλάσσης περίπου 3 ν.μίλια από λιμένα Παξών και
μετά μονοπάτι περίπου 250μ.
 Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ δεν υφίσταται
ύδρευση. H υδροδότηση γίνεται μέσω δεξαμενής όμβριων.
 Έχει γίνει απαλλοτρίωση σε έκταση 68.897,73 m2 προς δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας
Φάρου.
 Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
140/ΑΑΠ/30-4-12).

ΚΟΠΡΑΙΝΑ (ΑΕΦ-0510)
Άκρα Κόπραινα
(Νομ. Άρτης Δημ. Αράχθου / Δημ. Διαμ.Συκεών)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1893 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο Κατά την διάρκεια του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε ο πύργος και το φωτιστικό μηχάνημα και παρέμεινε
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως
επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1957 αντικαταστάθηκε το μηχάνημα
πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης, ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1985 οπότε έγινε και
η μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ,ε ένα τομέα ερυθρό ανά
16 δλ. και φωτοβολία 5 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αποτελείται από λιθόκτιστο πύργο, ύψους 9μ, με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στην
ανατολική άκρη της παλαιάς εισόδου του Αράχθου, στις ακτές της Ηπείρου και σε εστιακό ύψος
9μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται μέσω περιοχής Μενιδίου , ασφάλτινος δρόμος και τα
τελευταία 400 μ περίπου χωμάτινος σε καλή κατάσταση.

ΦΑΡΟΣ ΛΕΥΚΑΣ (ΑΕΦ-0550)
ΦΡΟΥΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(Νομ. Λευκάδος Δημ. Λευκάδας / Δημ. Διαμ. Λευκάδας)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1861, όταν τα νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της
Μεγάλης Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1864. Κατά την διάρκεια του
2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης
του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος. Το 1953 αντικαταστάθηκε το
μηχάνημα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης, ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1990
οπότε έγινε και η μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές με έναν
τομέα ερυθρό ανά 12 δλ. και φωτοβολία 8 και 5 ν.μ. αντίστοιχα.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αποτελείται από λιθόκτιστο πύργο κυκλικό ύψους 6μ και διαμέτρου 1,60μ. Η ισόγεια οικία
αποτελείται από ένα χολ διαδρόμου και δύο υπνοδωμάτια και κουζίνα. Βρίσκεται στο βόρειο
προμαχώνα του Φρουρίου Λευκάδος και σε εστιακό ύψος 17 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Η πρόσβαση στο Φάρο οδικώς (εντός του κάστρου Σάντα Μαύρα).


Στο εν λόγω Φάρο, δεν απαιτείται απαλλοτρίωση. Βρίσκεται εντός αρχαιολογικού
χώρου.

ΦΑΡΟΣ ΔΟΥΚΑΤΟ (ΑΕΦ-0650)
ΑΚΡΑ ΔΟΥΚΑΤΟ
(Νομ. Λευκάδος Δημ. Απολλωνίων / Δημ. Διαμ. Αθανίου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1890. Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος
παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος. Το 1950 ο φάρος καταστράφηκε από σεισμό και
λειτούργησε προσωρινά αυτόματος πυρσός ασετιλίνης μέχρι το 1956, όπου αποπερατώθηκαν οι
εργασίες επισκευής. Το 1982 ξεκίνησαν οι εργασίες ηλεκτροδότησης του Φάρου οι οποίες
ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1985. Από το 1986 ο φάρος λειτουργεί ως επιτηρούμενος
ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 24 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ισόγειος οικία αποτελούμενη από τρία υπνοδωμάτια, χωλ, κουζίνα, αποθήκης υλικών,
γραφείο, W.C. με συνολικό εμβαδόν 130 μ2 Ο πύργος είναι κυκλικός πύργος στρογγυλός
ύψους 15μ, εκ σκυροδέματος πάχους 0,40 μ και διαμέτρου 3 μ συνεχόμενος της οικίας μετά
εσωτερικής κλίμακας. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της ν. Λευκάδας 350μ, εσωτερικά της
ακτής και σε εστιακό ύψος 70 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ





Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Λευκάδας 50 χλμ περίπου
Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ δεν υφίσταται
ύδρευση. Η ύδρευση πραγματοποιείται από δεξαμενή όμβριων υδάτων εντός του
οικήματος
Βρίσκεται εντός αρχαιολογικής ζώνης «Α». Αναμένεται έκδοση ΦΕΚ από Αρχαιολογική
Υπηρεσία.

ΦΙΣΚΑΡΔΟ (ΑΕΦ-0860)
Άκρα Φισκάρδο
(Νομ. Κεφαλληνίας Δημ. Ερίσου / Δημ. Διαμ. Φισκάρδου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1892. Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος
παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 και μετά
από τους σεισμούς που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή κατασκευάστηκε
λιθόκτιστος τετράγωνος πύργος σε απόσταση 80μ από την οικία των φαροφυλάκων όπου
και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα ασετιλίνης. Το 1999 αντικαταστάθηκαν
τα φωτιστικά μηχανήματα με πηγή ενέργειας τον ήλιο και χαρακτηριστικό μία αναλαμπή
ανά 3 δλ. και φωτοβολία 7 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Τετράγωνος πύργος ύψους 14, 2μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται 130μ.
βόρεια της σχηματιζόμενης άκρης του ομώνυμου όρμου και σε εστιακό ύψος 27 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Όλη η ευρύτερη περιοχή έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος , ΦΕΚ 82/Β/11-21985 (ζώνη «Β»)
 Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
387/ΑΑΠ/10-12-12).

ΔΙΧΑΛΙΑ (ΑΕΦ-0900)
Άκρα Διχάλια
(Νομ. Κεφαλληνίας Δημ.Σάμης / Δημ. Διαμ. Σάμης)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1907 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό σταθερό
ερυθρό με φωτοβολία 6ν.μ.. Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ο φάρος
παρέμεινε σβηστός
Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως
επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα
πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης, ο οποίος μετεγκαταστάθηκε επάνω σε λευκό
κυκλικό θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο οβελό ύψους 5,4μ. και λειτουργούσε με χαρακτηριστικό δύο
ερυθρές αναλαμπές ανά 8 δλ. και φωτοβολία 13ν.μ.. Το 1999 μετατράπηκε σε ηλιακό με
χαρακτηριστικό δύο ερυθρές αναλαμπές ανά 8 δλ. και φωτοβολία 5 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Παλαιό λίθινο κτίσμα. Βρίσκεται ανατολικά του κόλπου της Σάμης και σε εστιακό ύψος
17 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ



Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Σάμης και απέχει περίπου 3 ν.
μίλια.
Το παλαιό οίκημα του Φάρου έχει καταρρεύσει .Η Υ. Φάρων έχει προβεί στην τοποθέτηση
πολυεστερικού θυλακίου με σιδερόπλεκτο οβελό για την τοποθέτηση των φωτιστικών
μηχανημάτων

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΑΕΦ-0940)
Άκρα Αγ. Θεόδωροι Κόλπου Αργοστολίου
(Νομ. Κεφαλληνίας Δημ. Αργοστολίου Δημ. Διαμ.
Αργοστολίου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η αρχική κατοικία των φαροφυλάκων καθώς και ο πύργος χτίστηκε το 1825 όταν τα νησιά του
Ιονίου ήταν υπο την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό
Δίκτυο το 1864. Κατά την διάρκεια του 2ΟΥ Παγκοσμίου Πολέμου ο φανός παρέμεινε σβηστός.
Το 1945 επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης. Το 1999 ο
Φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και μετατράπηκε σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή
ανά 3 δλ. και φωτοβολία 5 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κυκλικός πύργος μετά στηλών. Βρίσκεται στην είσοδο του λιμένα του Αργοστολίου και σε
εστιακό ύψος 11 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ



Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με χερσαίο μέσο μέχρι την είσοδο του οικήματος. Είναι
πλησίον (100μ) απο το κεντρικό λιμένα Αργοστολίου.
Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
946/B/16-11-95).

ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ (ΑΕΦ-0970)
Στο ΝΑ. Άκρη της νησίδας Βαρδιάνοι
(Νομ. Κεφαλληνίας Δημ. Παλικής / Δημ. Διαμ.Σουλλάρων)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1824 , όταν τα νησιά του Ιονίου ήταν υπό την προστασία της
Μεγάλης Βρετανίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1864. Κατά την διάρκεια του
2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945 επαναλειτούργησε ως
επιτηρούμενος. Το 1953 ο πύργος καταστράφηκε από σεισμό. Μέρος του πύργου
επισκευάσθηκε και από 25 μ. ύψος που είχε μειώθηκε σε 8,5μ. Από τότε ο φάρος λειτουργούσε
με ασετιλίνη και το 1999 μετατράπηκε σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή, με
ένα τομέα ερυθρό ανά 7,5 δλ. και φωτοβολία 6 ν.μ. για το λευκό και 4 ν.μ. για το ερυθρό.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κυκλικός πύργος ύψους 8,5 μ με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου του
Αργοστολίου και σε εστιακό ύψος 12 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος απο λιμένα Αργοστολίου περίπου 4 ν.
μίλια

ΓΕΡΟΓΟΜΠΟΣ (ΑΕΦ-0980)
Άκρα Γερογόμπος
(Νομ. Κεφαλληνίας Δημ.Παλικής / Δημ. Διαμ. Καμιναράτων)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

527/002
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1906 με πηγη ενέργεια το πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια το 2ΟΥ
Παγκοσμίου Πολέμου ο Φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1955 επαναλειτούργησε ως
επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1979 ο Φάρος ηλεκτροδοτήθηκε
καταργώντας τη λειτουργία του Φάρου με πετρέλαιο με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές
ανά 15 δλ. και φωτοβολία 24 ν.μ. Το 1990 τοποθετήθηκαν νέα αυτόματα φωτιστικά
μηχανήματα όπου λειτουργούν μέχρι σήμερα.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αποτελείται από στρογγυλό εκ σκυροδέματος πύργο διαμέτρου 2,5μ και ύψους 13μ
συνεχιζόμενο επι της ισόγειας οικίας φαροφυλάκων . Η ισόγειος οικία αποτελείται από
διάδρομο (χολ), τρία υπνοδωμάτια , κουζίνα και ένα WC μετά ντους . Η συνολική καλυπτόμενη
επιφάνεια είναι 172 μ2. Βρίσκεται νοτιοδυτικά της χερσονήσου της Παληκής και σε εστιακό
ύψος 58 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
 Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος (περίπου 12,5 χλμ ) που ξεκινά από το λιμένα
Ληξουρίου και 2000Μ περίπου χωμάτινος δρόμος που καταλήγει στην είσοδο του
Φάρου .
 Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ).

