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ΠΛΑΚΑ (ΑΕΦ-7010)
Άκρα Πλάκα

(Νομ. Λέσβου Δημ. Μούδρου / Δημ. Διαμ. Πλάκας)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/004

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1912 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές 
αναλαμπές ανά 10δλ. 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 1988 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως αυτόματος ηλεκτρικός με 
χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 22 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 1 χολ, 3 υπνοδωματίων, μίας κουζίνας. Ο πύργος είναι 
κυκλικός λιθόκτιστος ύψους 21 μ. Βρίσκεται στη Βορειοανατολική άκρη της νήσου, 100μ. μέσα
από την ακτή. 

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Υπάρχει  ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Μύρινας  46χλμ και τα τελευταία 6 χλμ 

χωμάτινος 
 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενω η  ύδρευση απο 

δεξαμενή όμβριων υδάτων 
 Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ1371/Β/18-10-2001) το κτίριο του

Φάρου.





ΣΙΓΓΡΙ (ΑΕΦ-7130)
Νησίδα Μεγαλονήσι

(Νομ. Λέσβου Δημ. Ερεσού - Αντίσσης / Δημ. Διαμ. Σιγρίου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1860 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή 
αναλαμπή ανά 30 δλ. και φωτοβολία 21 ν.μ. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 
παρέμεινε σβηστός και στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε 
το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1989 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου, ο Φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, με 
χαρακτηριστικό σταθερό με μακρά αναλαμπή λευκή ανά 30 δλ. και φωτοβολία 16 ν.μ. για το 
σταθερό και 20 ν.μ. για την αναλαμπή

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κυκλικός πύργος ύψους 12 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στην Νοτιοανατολική άκρη 
της ν. Λέσβου, στη νησίδα Μεγαλονήσι και σε εστιακό ύψος 55μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Σιγγρίου
 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η  ύδρευση από 

δεξαμενή όμβριων υδάτων 
 Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ13710/Β/18-10-2001) το κτίριο 

του Φάρου.





ΠΑΣΣΑΣ (ΑΕΦ-7400)
Α. άκρα της νησίδας Πασσάς των νήσων

Οινουσσών
(Νομ. Χίου Δημ. Οινουσσών / Δημ. Διαμ. Οινουσσών)

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 παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το  1970 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός 
ασετυλίνης, με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 9 ν.μ. Το 1995
έγινε η μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και 
φωτοβολία 11 ν.μ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από ένα χολ, ένα διάδρομο, τέσσερα δωμάτια, μίας κουζίνας και 
μίας αποθήκης. O πύργος είναι λευκός, κυκλικός ύψους 8,5 μ. Βρίσκεται ανατολικά της 
ομώνυμης νησίδας, 200 μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 75 μ.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 

 Η πρόσβαση γίνεται μέσω λιμένα Οινουσσών μέχρι την παραλία του Φάρου και από εκεί
ασφαλτωμένος  δρόμος 300 μ μέχρι την είσοδο του Φάρου.    

 Η παροχή  ρεύματος  εξασφαλίζεται  μέσω φωτοβολταικών ενώ η  ύδρευση μέσο 
δεξαμενής όμβριων υδάτων . 

 Χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ 928/Β/24-7-2001) το κτίριο 
του Φάρου.







ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟ  (ΑΕΦ-7510)
Άκρα Αγ. Γεώργιος

(Νομ. Χίου Δημ. Ψαρών / Δημ. Διαμ. Ψαρών) 

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/002

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1909, 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 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το  1984 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 
αυτόματος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 25 
ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 3 δωμάτια, διαδρόμου, κουζίνα, W.C. και φούρνου και 
υπάρχει μια εξωτερική αποθήκη. Ο πύργος είναι κυκλικός λιθόκτιστος ύψους 14,5 μ. Βρίσκεται 
στην νοτιοανατολική άκρη του νησιού, 200 μ. μέσα από το ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος και σε 
εστιακό ύψος 78 μ. 

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ    /   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Ο φάρος επιτηρείται απο το προσωπικό του Φάρου Πασσάς. 
  Η πρόσβαση αυτόν γίνεται  απο χωμάτινο δρόμο απο λιμένα Ψαρών περίπου 5 χλμ ως τους 

πρόποδες του βουνού και απο εκεί μονοπάτι περίπου 300 μ .
 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ η ύδρευση μέσω 

δεξαμενής όμβριων υδάτων . 
 Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» 
      (Φ.Ε.Κ. 1370/Β/18-10-10).







ΠΑΠΠΑΣ (ΑΕΦ-7540)
Άκρα Πάππας Ικαρίας

(Νομ. Σάμου Δημ. Ραχών / Δημ. Διαμ. Καρκινάγιου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

532/010

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Πρωτολειτούργησε το 1890, 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 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο οίκημα ,στον 
πύργο και στα φωτιστικά μηχανήματα. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, επαναλειτούργησε με προσωρινή τοποθέτηση αυτομάτου πυρσού ασετιλίνης ενώ 
παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του οικήματος και του πύργου. Το 1949 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του κτιρίου, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα 
και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 20 
δλ. και φωτοβολία 25 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος, αποτελούμενοι από έναν (1) διάδρομο, ένα (1) χολ, τρία  (3) δωμάτια, μίας κουζίνας, 
μίας αποθήκης και ενός φούρνου.  O πύργος είναι κυκλικός, ύψους 11 μ. Βρίσκεται στη δυτική 
άκρη της Ικαρίας και σε εστιακό ύψος 65 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται είτε δια θαλάσσης είτε από μονοπάτι πλησίον του χωριού 

Καρκινάγρη 350μ περίπου. 
 Η παροχή  ρεύματος  γίνεται μέσω του δικτύου της Νήσου (ΔΕΗ) ενώ  η ύδρευση  μέσω 

δεξαμενής όμβριων υδάτων. 
 Είναι χαρακτηρισμένος ως «Διατηρητέο Ιστορικό Νεώτερο Μνημείο» (Φ.Ε.Κ. 

289/ΑΑΠ/13-9-12) 








