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ΟΡΜΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

1. Μορφολογία τθσ περιοχισ και οδθγίεσ ναυτιλιακισ προςζγγιςθσ  

Ο Όρμοσ Παροικιάσ ςχθματίηεται ςτα ΒΔ παράλια τθσ Πάρου και μζςα ςε αυτόν 

βρίςκεται το ομϊνυμο λιμάνι.  

Ο όρμοσ είναι ανοιχτόσ προσ Δ με άνοιγμα περί τα 7 δζκατα του μιλίου. Το ΒΔ όριο 

του  όρμου είναι θ άκρθ Αγ. Φωκάσ, επί τθσ οποίασ λειτουργεί φάροσ. 

Ανατολικά του Αγ. Φωκά ςχθματίηονται δφο μικροί ορμίςκοι. 

Ο πρϊτοσ ορμίςκοσ, αμζςωσ προσ Α του κάβου Αγ. Φωκάσ, είναι ανοιχτόσ προσ Ν, 

με αμμϊδθ βυκό και ικανοποιθτικά βάκθ περί το κζντρο τα οποία καταλιγουν  ςε 

αβακι κοντά ςτθν ακτι. Το ΝΑ όριο του ορμίςκου αυτοφ είναι θ άκρθ Κριόσ. Τον 

ορμίςκο αυτό χρθςιμοποιοφν μικρά ςκάφθ ωσ καταφυγι και κρουαηιερόπλοια για 

αγκυροβόλθςθ. 

Ο δεφτεροσ ορμίςκοσ αποτελεί βαςικά τθ λεκάνθ του λιμζνα με τισ λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ (προβλιτεσ) πρόςδεςθσ και εξυπθρζτθςθσ των επιβατικϊν-

οχθματαγωγϊν πλοίων (ακτοπλοϊκϊν και κρουαηιεροπλοίων), των φορτθγϊν 

πλοίων χφδθν φορτίου και οχθματαγωγϊν (Ro-Ro), των οχθματαγωγϊν μεταφοράσ 

υγρϊν καυςίμων, των αλιευτικϊν ςκαφϊν και των τουριςτικϊν ςκαφϊν / ςκαφϊν 

αναψυχισ.       

Μπροςτά από το ΝΔ όριο του όρμου και ακριβϊσ απζναντι από τον κάβο Α. Φωκάσ, 

βρίςκεται θ βραχονθςίδα Πζπονασ και δφο βράχια βορείωσ αυτισ. 

Προσ Α του Πζπονα και κοντά ςτθν ακτι βρίςκεται θ βραχονθςίδα Λοφμπινασ, 

χαμθλι με βράχια και αβακι ςτενό που ςχθματίηεται με τθν απζναντι ακτι. 

Προσ Δ τθσ βραχονθςίδασ Λοφμπινασ ςχθματίηεται επικίνδυνθ γλϊςςα βραχωδϊν 

αβακϊν με βάκθ μικρότερα του ενόσ μζτρου. 

Μεταξφ των δφο βραχονθςίδων Πζπονασ και Λοφμπινασ ςχθματίηεται ο ορμίςκοσ 

Πζπονασ, ανοιχτόσ προσ Β, με βραχονθςίδα και βράχια προσ το ςτόμιο του μυχοφ 

του. 

Τα αβακι ςτθν περιοχι του Αγ. Φωκά και ςτθ βραχονθςίδα Λοφμπινασ 

φωτοςθμαίνονται με αναλάμποντεσ κόκκινο και πράςινο φανοφσ αντίςτοιχα, και θ 

καλάςςια περιοχι μεταξφ των δφο αυτϊν φανϊν αποτελεί το δίαυλο ναυςιπλοΐασ 

(ειςόδου και εξόδου)  ςτο λιμζνα. 

Στο εςωτερικό και περί το κζντρο του Όρμου Παροικιάσ υπάρχει ο φφαλοσ Παροικιά 

(ι Σπίκα) με βάκοσ περί τα 6,5μ. που φωτοςθμαίνεται με πλωτό ςθμαντιρα. 
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Κατά τθ νφχτα θ προςζγγιςθ ςτο λιμάνι διευκολφνεται από  το φάρο επί τθσ άκρθσ 

Αγ. Φωκάσ, και τουσ πλωτοφσ φανοφσ των αβακϊν Αγ. Φωκά και Λοφμπινα και του 

υφάλου Παροικιά. Τθν θμζρα θ προςζγγιςθ διευκολφνεται από τθν αναγνϊριςθ τθσ 

εκκλθςίασ του Αγ. Φωκά, επί τθσ ομϊνυμθσ άκρθσ, και από τον οικιςμό τθσ 

Παροικιάσ ςτισ Ν-ΝΔ ακτζσ του όρμου. 

Κατά τθν είςοδο ςτο λιμάνι (πριν τθν προςζγγιςθ ςτθν άκρθ Αγ. Φωκάσ) υπάρχουν 

οι παρακάτω κίνδυνοι: 

- Οι δφο βράχοι Πόρτεσ που βρίςκονται ΔΒΔ, 1,5 ναυτ. νίλι από τθν άκρθ Αγ. 

Φωκάσ. Στον ζνα από τουσ βράχουσ λειτουργεί φάροσ. 

- Η βραχονθςίδα Πετροκάραβο, που βρίςκεται περί το μιςό μίλι Β τθσ  άκρθσ 

Αγ. Φωκάσ. 

- Οι δφο βράχοι Βουβζσ που βρίςκονται Δ, 1,4  ναυτ. μίλι από τθν άκρθ Αγ. 

Φωκάσ. Σε απόςταςθ περίπου 500μ. ΒΑ από τισ Βουβζσ βρίςκονται βραχϊδθ 

αβακι και ΝΔ πάλι από αυτζσ ςε απόςταςθ 400 μ. βρίςκεται βραχϊδθσ 

φφαλοσ ςε βάκοσ 3μ. 

- Οι βραχονθςίδεσ Αγ. Σπυρίδωνασ που βρίςκονται περίπου 1300μ. ΝΝΔ από 

τισ Βουβζσ και ςε απόςταςθ περίπου 1800μ. από τθν ακτι τθσ Πάρου. Στθ 

νότια από τισ νθςίδεσ αυτζσ βρίςκεται θ εκκλθςία του Αγ. Σπυρίδωνα. 

- Ο βράχοσ Κακιά Σκάλα που βρίςκεται ΑΝΑ των νθςίδων Αγ. Σπυρίδωνασ και 

ςε απόςταςθ 600μ. από τθν απζναντι ακτι τθσ Πάρου. 

- Η νθςίδα Πζπονασ, Ν τθσ άκρθσ Αγ. Φωκάσ, ςε απόςταςθ 200μ. από τθν 

απζναντι ακτι τθσ Πάρου. 

 

2. Θζςεισ αγκυροβολίασ και πρόςδεςθσ ςκαφϊν αναψυχισ 

Τα ςκάφθ αναψυχισ ςον όρμο Παροικιάσ εξυπθρετοφνται κυρίωσ: 

- Με αγκυροβόλθςθ ςτισ προςτατευμζνεσ περιοχζσ του όρμου (ςτον ορμίςκο 

μεταξφ των άκρων Αγ. Φωκάσ και Κριόσ, κακϊσ  και ςτθν περιοχι Λιβάδια, 

που βρίςκεται ςτον ανατολικό μυχό του όρμου), και 

- Με πρόςδεςθ ςτθν εξωτερικι πλευρά τθσ προβλιτασ Σιδερζνια, εφόςον οι 

καιρικζσ ςυνκικεσ επιτρζπουν τον αςφαλι ελλιμενιςμό ςτισ κζςεισ αυτζσ. 

Το κρθπίδωμα πρόςδεςθσ αυτό, ζχει δυτικι κατεφκυνςθ ςε μικοσ 100μ. και 

με πλάτοσ 4μ. Τα βάκθ ςτθν περιοχι πρόςδεςθσ είναι 2,1-2,4μ. 

Η κζςθ τθσ προβλιτασ Σιδερζνια ςθμειϊνεται ςτθν παρακάτω αεροφωτογραφία. 
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Γενική άπουη ηοσ λιμένα Παροικιάς (Πηγή: Google Earth) 

 

3.  Άνεμοι και κυματιςμόσ 

Στθν περιοχι επικρατοφν Β άνεμοι με ςυχνότθτα 38%. Σε αρκετά ςθμαντικι 

ςυχνότθτα εμφανίηονται οι ΒΑ και ΒΔ άνεμοι, με ςυχνότθτα 15,6% και 13,2% 

αντίςτοιχα. ‘Απνοια εμφανίηεται με ςυχνότθτα μικρότερθ 0,2%. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ετιςια ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ανζμων 

ςτθν Πάρο, ανά διεφκυνςθ και ζνταςθ (μονάδεσ κλίμακασ Beaufort). 

Ένηαζη 
(Beaufort

) 

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ Άθροιζμα 

0         0.174 

1 2.277 2.179 0.164 0.339 1.281 0.580 2.847 3.514 13.181 

2 5.901 4.817 0.558 0.952 2.496 2.102 3.175 5.113 25.114 

3 6.711 4.007 0.263 1.423 1.642 2.179 0.920 2.715 19.860 

4 7.729 2.693 0.208 1.577 0.985 1.916 0.328 0.985 16.421 

5 8.102 1.270 0.099 1.347 0.493 1.708 0.208 0.504 13.731 

6 4.784 0.416 0.033 0.985 0.131 0.909 0.109 0.274 7.641 

7 2.004 0.120 0.11 0.493 0.088 0.197 0.033 0.088 3.034 

8 0.383 0.055 0.000 0.208 0.011 0.022 0.011 0.011 0.701 

9 0.055 0.022 0.000 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.121 

10 0.011 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 

>11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Άθροιζμα 37.957 15.57 1.33 7.379 7.127 9.613 7.631 13.20 100.000 

Eηήζια ζστνόηηηα (%) ηφν ανέμφν (Μεηεφρολογικός ηαθμός Πάροσ) 

Κρθπίδωμα  Αγ. 

Νικολάου 

Κεντρικι 

Προβλιτασ 

(Μφλοσ) 

Προβλιτα 

Βίντηι 
Προβλιτα 

ιδερζνια 

Δυτικι Προβλιτα 

(OTE) 

Παραλιακόσ       

πεηόδρομοσ με 

κωράκιςθ 

Καρνάγιο 

Παραλιακό  

κρθπίδωμα 
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Γιεύθσνζη 

Ανέμοσ 

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ Άπνοια 

στνόηηηα (%) 37.957 15.57 1.33 7.379 7.127 9.613 7.631 13.20 0.174 

Γιεύθσνζη και ζστνόηηηα ανέμφν ζηην Πάρο 

Ο όρμοσ Παροικιάσ προςβάλλεται από κυματιςμό προερχόμενο από τουσ Β,ΒΔ, Δ και 
ΝΔ ανζμουσ. Κυματιςμόσ από το ΒΑ άνεμο επθρεάηει περιοριςμζνο τμιμα τθσ 
ειςόδου του όρμου, εξαιτίασ τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ ενζργειάσ του ςτθν άκρθ 
Αγ. Φωκάσ. 
 
Το χαρακτθριςτικό κφμα που δθμιουργείται από τθ μζγιςτθ ζνταςθ και ταχφτθτα 
ανζμου ςε κάκε διεφκυνςθ ςτθν είςοδο του όρμου Παροικιάσ (άκρθ Αγ. Φωκάσ) 
ζχει εκτιμθκεί όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
 

 

 
Γ/ΝΗ 

ΔΝΔΡΓΟ  

ΑΝΑΠΣΤΓΜΑ 
ΠΔΛΑΓΟΤ 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΔΝΣΑΗ 
ΑΝΔΜΟΤ 

ΔΣΗΙΑ 

ΤΥΝΟΣΗΣ
Α 

 

ΜΔΓΙΣΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣ
Α 

ΑΝΔΜΟΤ 

ΣΟΙΥΔΙΑ  

ΜΔΓ. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟΤ ΚΤΜΑΣΟ 

  
(ναση. μίλια) 

 
(Beaufort) 

 
(%) 

 
(κόμβοι) 

Ύυος 
Ηο (μ) 

Περί-
οδος 

T (δλ) 

Μήκος 
Lo(μ) 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΠΝΟΗ 

ΑΝΔΜΟΤ 
(ώρες) 

Β 22,7 9 0,007 41 2,8 6,6 68,0 3,0 

ΒΔ 32,3 7 0,008 28 2,0 5,6 50,0 5,3 

Δ 35,1 7 0,044 28 2,1 5,8 53,0 5,5 

ΝΔ 10,1 8 0,033 34 1,6 4,9 38,0 1,8 
 

ηοιτεία μέγιζηοσ ταρακηηριζηικού κύμαηος ζηην είζοδο ηοσ Όρμοσ Παροικάς  

 

 


