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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΑΕΦ-9540) 
Εσωτερικά Ν. όριο της νησίδας Στρογγυλής

(Νομ. Δωδεκανήσου Δημ. Μεγίστης / Δημ. Διαμ. Μεγίστης)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

528/003

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1910, όταν τα νησιά της Δωδεκανήσου ήταν υπό την προστασία της 
Ιταλίας . Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1947.  Κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1948 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το  1987 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός, με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία ενός διαδρόμου, τριών δωματίων, ενός μαγειρείου. Πλησίον οικίας υπάρχει 
κλίβανος, αποθήκη και W.C Άπαντα τα οικήματα είναι περιστοιχισμένα με λιθοδομής 45 εκ. Ο 
πύργος είναι στρογγυλός και λιθόκτιστος ύψους 4,3 μ. και διαμέτρου εσωτερικής 1 μ.. 
Βρίσκεται στο ομώνυμο νησάκι νοτιοανατολικά του Καστελόριζου και σε εστιακό ύψος 85 μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος από λιμένα Καστελόριζου και από εκεί με 

βατό μονοπάτι διάρκειας 30λεπτών  
 Η παροχή  ρεύματος  εξασφαλίζεται μέσο φωτοβολταικών συστημάτων τα οποία 

τοποθετήθηκαν το 1997 ενώ η  ύδρευση μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων . 





ΠΡΑΣΣΟ (ΑΕΦ-9640)
Άκρα Πράσσο

(Νομ. Δωδεκανήσου Δημ. Νότιας Ρόδου /
 Δημ. Διαμ. Κατταβίας)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

528/002

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Πρωτολειτούργησε το 1890, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1947.  Κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1948 με την τοποθέτηση προσωρινού αυτόματου πυρσού 
ασετιλίνης μέχρι το 1952, οπότε και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και 
λειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 ο φάρος 
αυτοματοποιήθηκε με σύγχρονα μηχανήματα ηλιακής ενέργειας, με χαρακτηριστικό τέσσερις 
λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 4 δωμάτια και μίας κουζίνας. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος 
στρογγυλός ύψους 11 μ. Βρίσκεται στην ομώνυμη νησίδα Πρασσονήσι και σε εστιακό ύψος 65 
μ.

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 

 Υπάρχει  ασφαλτωμένος δρόμος από λιμένα Ρόδου μέχρι το χωριό και απο εκεί με πλωτό 
σκάφος  

 Παροχή  ρεύματος δεν υφίσταται ενώ η  ύδρευση γίνεται μέσω δεξαμενής όμβριων υδάτων .











ΚΑΝΔΕΙΛΟΥΣΑ (ΑΕΦ-9830)
Βραχονησίδα Κανδελιούσα

(Νομ. Δωδεκανήσου Δημ. Νισύρου / Δημ. Διαμ. Μανδρακίου)

ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ

528/001

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρωτολειτούργησε το 1890, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1947. Κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1949 με την τοποθέτηση προσωρινού αυτομάτου πυρσού 
ασετυλίνης μέχρι το 1957 όπου  τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και λειτούργησε ως
επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή 
ανά 10 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ.

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ισόγειος οικία αποτελούμενη από 1 διάδρομο, 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα. Στην αυλή υπάρχουν 2 
αποθήκες και 1 κλίβανος. Ο πύργος είναι λιθόκτιστος εξωτερικά και εσωτερικά στρογγυλός 
ύψους 10 μ. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη της ομώνυμης νήσου και σε εστιακό ύψος 55 μ.  

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ /ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  Ι 
 Η πρόσβαση στο Φάρο γίνεται με πλωτό σκάφος απο λιμένα Κέφαλο ΚΩ






