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ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΜΠΕΛΑ 

 

1. Θζςθ και χαρακτθριςτικά τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ  

Το Αλιευτικό Καταφφγιο Αμπελά  βρίςκεται  ςτθ βορειοανατολικι πλευρά τθσ Πάρου, ςτο 

μζςον περίπου των ΒΑ ακτϊν του νθςιοφ, που ςχθματίηονται μεταξφ των όρμων Φιλίηι 

(βόρεια) και Μάρμαρα (νότια), κατά μικοσ των δυτικϊν ακτϊν  του ςτενοφ Πάρου-Νάξου, 

ςτο παραλιακό μζτωπο του ομϊνυμου οικιςμοφ Αμπελάσ. 

Ο Αμπελάσ απζχει 13 χλμ νοτιοανατολικά του Λιμζνα τθσ Πάρου και του οικιςμοφ τθσ 

Παροικιάσ, και 4 χλμ νότια τθσ Νάουςασ. 

Το υφιςτάμενο αλιευτικό καταφφγιο αποτελείται από ζνα προςινεμο μόλο ςχιματοσ Γ, με 

το αρχικό προσ τθν ακτι τμιμα του (που ςυνδζεται με αυτιν) να είναι καταςκευαςμζνο ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό του επί βραχϊδουσ ξζρασ, ενϊ το δεφτερο, παράλλθλο προσ τθν 

ακτογραμμι, ωσ ζργο με πρανι που ζχει διαμορφωκεί αποκλειςτικά από φυςικοφσ 

ογκολίκουσ και λικορριπζσ. 

Το μικοσ των κρθπιδωμάτων του καταφυγίου είναι 56μ, επί του αρχικοφ, κάκετου ςτθν 

ακτογραμμι, τμιματοσ του προςινεμου μόλου.  

Σφμφωνα με ςτοιχεία του Λιμεναρχείου Πάρου, το καταφφγιο Αμπελά εξυπθρετεί μονίμωσ 

14 αλιευτικά επαγγελματικά ςκάφθ μικουσ κάτω των 12μ, τα περιςςότερα εκ των οποίων 

ανικουν ςτθν κατθγορία 5-8μ, και 16 εραςιτεχνικά αλιευτικά ςκάφθ μικουσ κάτω των 8μ, 

τα περιςςότερα εκ των οποίων ανικουν ςτθν κατθγορία 4-5μ. Πολλά από τα εραςιτεχνικά 

ςκάφθ ελλιμενίηονται με πρόςδεςθ επί των φυςικϊν ογκολίκων τθσ εςωτερικισ πλευράσ 

του προςινεμου μόλου.  

 

2.  Άνεμοι και κυματιςμόσ 

 

Σφμφωνα τα ανεμολογικά ςτοιχεία του Μετεωρολογικοφ Στακμοφ Νάξου, οι άνεμοι 

που πνζουν ςτθν περιοχι είναι ςε ποςοςτό 56% Β και ΒΑ, και ςε ποςοςτό 20% Ν και 

ΝΑ, με εντάςεισ που, κατά 87.5%, κυμαίνονται από 1 ζωσ 7 Beaufort (Βf), με 

ςυνθκζςτερθ ζνταςθ τα 4 Βf με ποςοςτό περίπου 19%, και τα 7 Βf με ποςοςτό 6%. Κατά 

8,5% επικρατεί νθνεμία. Ποςοςτό 4% ξεπερνά τα 8 Βf, με  μζγιςτθ καταγεγραμμζνθ 

ζνταςθ 11 Βf. 

 

Το χαρακτθριςτικό κφμα που δθμιουργείται από τθ ζνταςθ ανζμου 6-9 Bf, με 
διεφκυνςθ Β, ΒΑ, ΝΑ και Ν, ςτθν περιοχι εξωτερικά του Αλιευτικοφ Καταφυγίου 
Αμπελά ζχει εκτιμθκεί όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
  

Κυματικζσ παράμετροι για μζγιςτεσ εντάςεισ που εμφανίηονται 
μερικζσ φορζσ/χρόνο 
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Φψοσ και περίοδοσ κφματοσ 

Hs (m) T (sec) 

Β 9 24,4 0,40 3,9 6,4 

ΒΑ 8 20,7 0,40 2,8 5,5 

ΝΑ 6 13,8 0,40 1,0 3,3 

Ν 7 17,1 0,30 1,6 4,1 
 
 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του πίνακα, ο κυματιςμόσ που εμφανίηεται μερικζσ φορζσ το 
χρόνο: 
 

 Από τθ Β διεφκυνςθ και άνεμο 9 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 
κφμα με φψοσ ~3,9 m και περίοδο 6,4 sec, 

 Από τθ ΒΑ διεφκυνςθ και άνεμο 8 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 
κφμα με φψοσ ~2,8 m και περίοδο 5,5 sec, 

 
 Από τθν ΝΑ διεφκυνςθ και άνεμο 6 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 

κφμα με φψοσ ~1,0 m και περίοδο 3,3 sec, και 
 

 Από τθν Ν διεφκυνςθ και άνεμο 7 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 
κφμα με φψοσ ~1,6 m και περίοδο 4,1 sec. 


