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ΛΙΘΑΡΙ (ΑΕΦ-6020)
Άκρα Λιθάρι
(Νομ. Ευβοίας Δημ. Σκύρου / Δημ. Διαμ.Σκύρου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/003
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1894 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό
αναλάμπων λευκό και φωτοβολία 25 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε
το 1949 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1988 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα
πετρελαίου και ο φάρος λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλιακός με χαρακτηριστικό τρεις λευκές
αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Οικία αποτελούμενη εκ ισογείου και ενός ορόφου. Ισόγειος - τρία υπνοδωμάτια, μίας
κουζίνας, και διάδρομο. 1ος όροφος – δύο υπνοδωμάτια, μίας κουζίνας, χωλ και διάδρομο.
Καλυπτόμενη επιφάνεια 140 m2. Υπάρχουν μια δεξαμενή πόσιμου ύδατος, μία δεξαμενή για
χρήση κουζίνας. Πύργος κυκλικός λιθόκτιστος ύψους 12,5 μ. Έξωθεν του κτιρίου υπάρχει μία
αποθήκη, κλίβανος και WC. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική άκρη της ν. Σκύρου, στο ομώνυμο
ακρωτήρι και σε εστιακό ύψος 96 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ




Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Λιναριάς Σκύρου , αλλά
υπάρχει και μονοπάτι με τα πόδια περίπου 2,30 ώρες.
Στο φάρο δεν υπάρχει ρεύμα ενώ η ύδρευση πραγματοποιείτε μέσω δεξαμενής όμβριων
υδάτων
Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
230/ΑΑΠ/19-6-12).

ΡΕΠΙ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΑΕΦ-6080)
Στη νησίδα Ρέπι
(Νομ. Μαγνησίας Δημ. Σκιάθου / Δημ. Σκιάθου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/005
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1914 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό
σκαρδαμύσσο με τομέα ερυθρό και φωτοβολία 16 ν.μ. για το ερυθρό και 11 ν.μ. για το ερυθρό.
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια
ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1944 με πηγή ενέργειας το
πετρέλαιο. Το 1989 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε
και λειτούργησε ως ηλεκτρικός μέχρι το 1995 οπότε και έγινε η μετατροπή του σε ηλιακό με
χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές με τομέα ερυθρό ανά 10 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ. για
το λευκό και 8 ν.μ. για το ερυθρό.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 4 κύρια δωμάτια 2 βοηθητικά. Με εμβαδόν περίπου 120
m . Κυκλικός πύργος συνεχόμενος ύψους 15,1 μ.. Βρίσκεται στη δυτική ακτή του διαύλου
Σκιάθου – Σκοπέλου και σε εστιακό ύψος 42 μ.
2

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ



Η πρόσβαση γίνεται με πλωτό σκάφος απο λιμένα Σκιάθου. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της
Νήσου .
Έχει ολοκληρωθεί η περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης και η καταχώρηση πρώτων
εγγράφων (Εθνικό Κτηματολόγιο).

ΓΟΥΡΟΥΝΙ (ΑΕΦ6090)
Άκρα Γουρούνι
(Νομ. Μαγνησίας Δημ. Σκοπέλου / Δημ. Διαμ. Σκοπέλου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/001
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1884 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό αναλάμπω
λευκό και φωτοβολία 20 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε
σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1944 με
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1984 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως
επιτηρούμενος ηλεκτρικός μέχρι το 1989 όπου και αυτοματοποιήθηκε πλήρως με
χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ισόγειος οικία , αποτελούμενη από τρία δωμάτια, χωλ, κουζίνα, αποθήκη. Ο πύργος είναι
τετράγωνος πύργος ύψους 17,8 μ., λιθόκτιστος και το συνολικό μεβαδόν είναι 140 μ2 Πλησίον
κτιρίου υπάρχει φούρνος και W.C. Βρίσκεται στη Βόρεια άκρη της Σκοπέλου, στο ομώνυμο
ακρωτήρι και σε εστιακό ύψος 70μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ




Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Σκοπέλου και τα τελευταία 5 χλμ χωμάτινος σε
καλή κατάσταση
Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση μέσω
δεξαμενής όμβριων υδάτων .
Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ466/Β/20-6-1996 ) το κτίριο του
Φάρου.

ΨΑΘΟΥΡΑ (ΑΕΦ-6160)
Β. άκρα νησίδας Ψαθούρα
(Νομ. Μαγνησίας Δημ. Αλοννήσου / Δημ. Διαμ. Αλοννήσου)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/011
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1895 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό λευκό
και φωτοβολία 19 ν.μ.. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή
ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1987 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος
αυτοματοποιήθηκε και λειτούργησε ως ηλιακός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10
δλ και φωτοβολία 17 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Λιθόκτιστη οικία αποτελούμενη εκ τριών υπνοδωματίων, μίας κουζίνας, και ενός
λουτροκαμπινέ. Πύργος λιθόκτιστος συνεχόμενος του κτιρίου φάρου ύψους 25 μ.. Στο προαύλιο
του κτιρίου υπάρχει έτερο οίκημα με αποθήκη και κλίβανο. Βρίσκεται 130 μ. μέσα από την
ακτή της Βόρεια άκρης της ομώνυμης νησίδας λαο σε εστιακό ύψος 40 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ




Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Αλοννήσου περίπου 3ώρες
Παροχή ρεύματος δεν υφίσταται ενώ ύδρευση από δεξαμενή όμβριων υδάτων .
Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ 1617/Β/6-12-2001) το κτίριο του
Φάρου και τμήμα του παλαιού μηχανισμού λειτουργίας αυτού.

ΦΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΒΟΛΟ (ΑΕΦ-6360)
ΑΚΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΒΟΛΟ
Νόμος Θεσσαλονίκης Δημ. Μηχανιώνας / Δημ. Διαμ.
Αγγελοχωρίου
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

526/002
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρωτολειτούργησε το 1864 , όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο στις 11 Μαρτίου του 1915. Κατά τη
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός μέχρι το 1944 όπου, στα πλαίσια
ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, τοποθετήθηκε αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Το 1948
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και προσθήκης νέων δωματίων του φάρου,
τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και λειτούργησε ως αυτόματος με πηγή ενέργειας
την ασετιλίνη. Το 1963 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος
ηλεκτρικός μέχρι το 1986 όπου αυτοματοποιήθηκε με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή με
τομέα ερυθρό ανά 10 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ. για το λευκό και 10 ν.μ για το ερυθρό. Επίσης ο
φάρος εκτός από τη φωτιστική πηγή διαθέτει και ειδικό σύστημα ηχητικών σημάτων το οποίο
τίθεται σε λειτουργία όταν επικρατεί ομίχλη στη περιοχή.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ισόγεια οικία ,μεικτής κατασκευής, αποτελούμενη από 2 υπνοδωμάτια, 1 κουζίνα και ενός
W.C.. (συν. επιφάνειας 100τμ. ). Πύργος στρογγυλός ύψους 8μ. συνεχιζόμενος της οικίας.
Βρίσκεται στην ανατολική άκρη του Κόλπου της Θεσσαλονίκης και δεξιά των εισερχομένων
και σε εστιακό ύψος 30μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ



Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος από περιοχή Αγγελοχωρίου και τα τελευταία 150 μ
περίπου χωμάτινος παροχή ρεύματος γίνεται μέσω της ΔΕΗ, ύδρευση τοπικό δίκτυο.
Χαρακτηρίστηκαν ως Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία (ΦΕΚ 595/Β/16-6-1998) τα
φρούρια του "Μεγάλου Καραμπουρνού" με το χώρο που τα περιβάλλει. Το κτίριο του
Φάρου βρίσκεται εντός αυτού.

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΕΦ-6410)
Άκρα Κασσάνδρα
(Νομ. Χαλκιδικής Δημ. Κασσάνδρας / Δημ. Διαμ. Καλάνδρας)
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

526/001
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 παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού
Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1975 φάρος
ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός ως το 1980 όπου και
αυτοματοποιήθηκε με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 24 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Οκτάγωνος πύργος ύψους 14,5 μ. με οικία φαροφυλάκων . Βρίσκεται περίπου νοτιοδυτικά
της άκρης του ακρωτηρίου Κασσάνδρα και σε εστιακό ύψος 23 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ




Υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος μέχρι την είσοδο του φάρου
.Εντός της Ζώνης Ασφαλείας του φάρου λειτουργούν οι κατασκηνώσεις της Σ.Σ.Α.Σ
Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ και ύδρευση από τοπικό δίκτυο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΕΦ-6840)
Δ. του Λιμένα Αλεξανδρουπόλεως
ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο Φαροδείκτη του 1977 αναφέρεται σαν έτος αφής το 1880. Κατασκευάσθηκε από Γαλλική
εταιρία για του Οθωμανικού Κράτους. προστέθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο κατόπιν των
Συνθηκών Νεϊγύ και Σερβών (27 Νοεμβρίου 1919 και 10 Αυγούστου 1920 αντίστοιχα). Κατά τη
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παράμεινε σβηστός και στο πλαίσιο ανασυγκρότησης
του Φαρικού Δικτύου επαναλειτούργησε το 1946 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1974
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως
επιτηρούμενος ηλεκτρικός μέχρι το 1980 όπου και αυτοματοποιήθηκε, με χαρακτηριστικό τρεις
λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ και φωτοβολία 24 νμ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Λιθόκτιστος κυκλικός πύργος ύψους 18 μ. με οικία φαροφυλάκων.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ




Ο φάρος βρίσκεται εντός της πόλεως της Αλεξανδρούπολης
Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ
Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ.
332/ΑΑΠ/12-9-13).

