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ΧΑΝΙΑ (ΑΕΦ-3040) 
Στον εξωτερικό λιμενοβραχίωνα Π. Λιμένος Χανίων

(Νομ. Χανίων Δημ. Χανίων / Δημ. Διαμ. Χανίων)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1855, με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό 
ερυθρό και φωτοβολία 6 ν.μ.   Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος 
παρέμεινε σβηστός μέχρι το 1945, όπου στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,  
επαναλειτούργησε με νέα φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου. Το 1956 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετιλίνης. Το 1960 ο Φάρος χαρακτηρίσθηκε 
διατηρητέο μνημείο και τα φωτιστικά του μηχανήματα μετεγκαταστάθηκαν σε παράπλευρο 
σιδερόπλεκτο οβελό, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανασυγκρότησης φθορών του 
πύργου που υπέσθει λόγω παλαιότητας. Το 1989 έγινε πάλι μετατροπή του σε ηλιακό και τα 
φωτιστικά μηχανήματα μεταφέρθηκαν και πάλι στο πύργο, ο  οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα 
με χαρακτηριστικό μία ερυθρή αναλαμπή ανά 2,5 δλ και φωτοβολία 7 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 16 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται, επί του Ενετικού Πύργου, στη
κεφαλή του εξωτερικού κυματοθραύστη στο παλαιό λιμάνι των Χανίων και σε εστιακό ύψος 26 
μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Υπάρχει  ασφαλτωμένος δρόμος  μέχρι της είσοδο του Φάρου.
 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ).









ΔΡΕΠΑΝΟ (ΑΕΦ-3110) 
Άκρα Δρέπανο

(Νομ. Χανίων Δημ. Βάμου / Δημ. Διαμ. Κόκκινου Χωρίου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1864, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1913.   Κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου οι εισβολείς αφαίρεσαν τα φωτιστικά μηχανήματα και παρέμεινε 
σβηστός μέχρι το 1945, όπου στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,  
επαναλειτούργησε με νέα φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου. Το 1979 ο φάρος 
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως 
αυτόματος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 
20 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία , αποτελούμενη από ένα χολ, ένα διάδρομο, τρία δωμάτια, μίας κουζίνας, ενός 
W.C. μετά ντους και μίας αποθήκης. O πύργος είναι οκτάγωνος, ύψους 7 μ. και βρίσκεται στον 
κόλπο της Σούδας, αριστερά των εισερχομένων, 350 μ. από την ακτή και σε εστιακό ύψος 60μ. 

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 

 Υπάρχει  ασφαλτωμένος δρόμος  μέχρι της είσοδο του Φάρου.
 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ δεν υφίσταται 

ύδρευση.
 









ΦΑΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Α.Ε.Φ.:  3250)
(Νομός Λασιθίου Δημ. Αγ. Νικολάου / Δημ. Διαμ. Βρουχά)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1864, με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου αφαιρέθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα από τα στρατεύματα κατοχής και
χρησιμοποιήθηκε ως παρατηρητήριο. Το 1951, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, ο φάρος επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Από το 1999 λειτουργεί 
αυτοματοποιημένος με ηλιακή ενέργεια με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 12,8 δλ. 
και φωτοβολία 11 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

    Κυκλικός πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη του 
κόλπου Μιραμπέλου και σε εστιακό ύψος 49 μ.





ΦΑΡΟΣ ΣΙΔΕΡΟΣ   (ΑΕΦ-3330)
ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟΣ

(Νομ. Λασιθίου Δημ. Ιτάνου / Δημ. Διαμ. Παλαικάστρου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1880, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο στις 8 Μάιου 1915. Κατά τη διάρκεια 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός, λόγω φθορών που υπέστη από τα 
στρατεύματα κατοχής . Το 1945,  στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο φάρος 
επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Ισόγειος οικία  αποτελούμενη από 4 δωμάτια, μίας κουζίνας, ενός λουτροκαμπινέ και 
μίας αποθήκης. Ο πύργος είναι στρογγυλός, συνεχόμενους του κτιρίου εξ οπλισμένου 
σκυροδέματος διαμέτρου 1,90μ και ύψους 15 μ. Βρίσκεται στη βορειοανατολική άκρη της 
Κρήτης, 100 μ. περίπου μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 50 μ. 
 

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 

 Η πρόσβαση στο φάρο γίνεται οδικώς από Σητεία περίπου 50χλμ με ασφαλτωμένο 
δρόμο.

 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ




