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ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΛΥΚΗΣ 

 

1. Θζςθ και χαρακτθριςτικά τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ  

Το Αλιευτικό Καταφφγιο Αλυκισ βρίςκεται ςτο ΝΔ άκρο τθσ Πάρου, ςτο παραλιακό μζτωπο 

του ομϊνυμου οικιςμοφ, που πιρε το όνομά του από τθν αλυκι ςτισ παρυφζσ του χωριοφ. 

Διοικθτικά υπάγεται ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Αγκαιριάσ του Διμου Πάρου. 

Η Αλυκι απζχει από το κεντρικό λιμάνι του νθςιοφ (Παροικιά) 12 χλμ και είναι κοντά ςτον 

Κρατικό Αερολιμζνα Πάρου. Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 ζχει 474 κατοίκουσ. Το 

χωριό ζχει εξελιχκεί ςε ςθμαντικό τουριςτικό προοριςμό, κυρίωσ για οικογζνειεσ.  

Οι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ του Όρμου Αλυκισ αποτελοφνται από διάφορεσ μικρζσ 

προβλιτεσ κατά μικοσ τθσ ακτογραμμισ, κακϊσ και ζνα μικρό λιμάνι, με προςινεμο μόλο 

με μικοσ 130 μ και πλάτοσ 15 μ από φυςικοφσ ογκόλικουσ και λικορριπζσ,  ςτο νότιο άκρο 

του όρμου με δυτικι κατεφκυνςθ. Ο μόλοσ ζχει καταςκευαςτεί ϊςτε να προςτατεφει 

μερικϊσ τον όρμο από τουσ κυματιςμοφσ που δθμιουργοφν οι νότιοι άνεμοι.  Οι προβλιτεσ  

και το λιμανάκι εξυπθρετοφν κυρίωσ αλιευτικά ςκάφθ κακϊσ και μικρά ςκάφθ αναψυχισ. 

Πολλά αλιευτικά ςκάφθ παραμζνουν ελλιμενιηόμενα αρόδο ςτθ ςκιά του προςινεμου 

μόλου του καταφυγίου.  

Στθν παροφςα φάςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ καταςκευι λιμενικϊν ζργων ςτθν περιοχι του 

Όρμου Αλυκισ, τα οποία αποςκοποφν ςε: 

(i) Επζκταςθ του προςινεμου μόλου κατά 25m ευκφγραμμα και ςτθ ςυνζχεια 75m 

ακόμθ με ΒΔ κατεφκυνςθ, ϊςτε να αυξθκεί θ επιφάνεια τθσ λιμενολεκάνθσ και 

θ χωρθτικότθτα του καταφυγίου και να βελτιωκεί θ προςταςία από τον 

κυματιςμό, κακϊσ και θ καταςκευι κρθπιδϊματοσ ςτθν υπινεμθ πλευρά του 

μόλου για τθν πρόςδεςθ ςκαφϊν, 

(ii) Συμπλιρωςθ τθσ κωράκιςθσ ςτο υφιςτάμενο τμιμα του προςινεμου μόλου, 

ϊςτε να μθν γίνεται υπερπιδθςθ από τουσ κυματιςμοφσ, 

(iii) Εγκατάςταςθ πλωτϊν προβλθτϊν, 

(iv) Καταςκευι παραλιακοφ κρθπιδϊματοσ μικουσ 170m και πλάτουσ 2m με δίκτυο 

θλεκτροδότθςθσ (φωτιςμόσ και θλεκτροδότθςθ ςκαφϊν), φδρευςθσ 

(υδροδότθςθ ςκαφϊν, χερςαίων χϊρων, δεξαμενισ πυρόςβεςθσ), πυρόςβεςθσ 

(αντλιοςτάςιο, δεξαμενι, πυροςβεςτικζσ φωλιζσ) και αποχζτευςθσ (WC, 

δεξαμενι), 

(v) Ανακαταςκευι τθσ παραλιακισ οδοφ με πρόβλεψθ πεηοδρομίου πλάτουσ 7,0m, 

διαπλάτυνςθ τθσ υφιςτάμενθσ οδοφ με πλάτοσ 7,0m και επιφάνεια χϊρου 

ςτάκμευςθσ οχθμάτων. 
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Το είδοσ και ο αρικμόσ των ςκαφϊν που ελλιμενίηονται μόνιμα ςτο Αλιευτικό Καταφφγιο 

Αλυκισ, ςτθν παροφςα κατάςταςθ τθσ λιμενικισ υποδομισ, αναφζρονται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί.  

 

Είδοσ ςκαφών Αρικμόσ ςκαφών 

Επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ 
 17 

Εραςιτεχνικά αλιευτικά ςκάφθ 
 35 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 52 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 4μ. ζωσ 15μ. 

 
Ο αρικμόσ των ςκαφϊν αυξάνεται ςθμαντικά κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, εξαιτίασ των 

ςκαφϊν αναψυχισ που αγκυροβολοφν τον όρμο. 

Τα ςκάφθ, τα οποία προβλζπεται να εξυπθρετοφνται ςτο Αλιευτικό Καταφφγιο Αλυκισ, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων επζκταςθσ και βελτίωςθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 

είναι ςυνολικά 103, και ταξινομοφνται ςε ζξι (6) ομάδεσ με κριτιριο τθ διάςταςθ του 

μικουσ τουσ, όπωσ ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

2.  Άνεμοι και κυματιςμόσ 

 

Τα ανεμολογικά ςτοιχεία ςτον Όρμο Αλυκισ είναι όμοια με τα αναφερόμενα για τον 

Όρμο και Λιμζνα Παροικιάσ. 
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Σφμφωνα με τα ίδια ανεμολογικά ςτοιχεία, ο επικρατϊν και δεςπόηων καιρόσ είναι 

ο προερχόμενοσ από τθ Β διεφκυνςθ με ςυνολικι ετιςια ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 

38,77% και μζγιςτθ καταγεγραμμζνθ ζνταςθ 10 Beaufort (Βf). Ακολουκεί ο άνεμοσ 

από ΒΑ διεφκυνςθ με ετιςια ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 15,759% και μζγιςτθ ζνταςθ 

9Βf, και ο ΒΔ με ετιςια ςυχνότθτα 12,846% και ζνταςθ 8Βf. 

 

Οι καιροί που προζρχονται από το Β, BA, A, Δ και ΒΔ τομζα ζχουν κατεφκυνςθ από 

τθ ςτεριά προσ τθ κάλαςςα και κατά ςυνζπεια δεν μποροφν να δθμιουργιςουν 

κυματιςμοφσ που να προςβάλλουν τθν περιοχι μελζτθσ. Οι Δ άνεμοι παρότι 

δθμιουργοφν κυματιςμοφσ προσ τθν περιοχι του καταφυγίου, δεν διακζτουν 

ςθμαντικό ανάπτυγμα πελάγουσ . 

 
Ο Όρμοσ Αλυκισ είναι επίςθσ ςε κάποιο βακμό προςτατευμζνοσ από τουσ ΝΔ 
κυματιςμοφσ, λόγω τθσ παρουςίασ των βραχονθςίδων Τθγάνι και Παντερονιςι που 
περιορίηουν το ανάπτυγμα πελάγουσ. 
 
Αντίκετα, οι καιροί προζρχονται από το Ν και ΝΑ τομζα αφενόσ μεν δθμιουργοφν 
κυματιςμοφσ ςθμαντικισ ενζργειασ ςτα ανοιχτά, ενϊ και θ προϊκθςθ τουσ προσ τον 
όρμο είναι ανεμπόδιςτθ από μορφολογικζσ διαμορφϊςεισ με αποτζλεςμα να 
προςβάλλουν τθν περιοχι των ζργων με υψθλά κυματικά χαρακτθριςτικά. 
 
Από τισ διευκφνςεισ ενδιαφζροντοσ οι ΝΑ καιροί εμφανίηονται με ςυνολικι ετιςια 
ςυχνότθτα 7,479% και καταγεγραμμζνεσ εντάςεισ 10Βf, ενϊ οι Ν με στιςια 
ςυχνότθτα 7,098% και μζγιςτθ ζνταςθ ςτα 9Βf. 
 
Το χαρακτθριςτικό κφμα που δθμιουργείται από τθ ζνταςθ ανζμου 6-7 Bf, με 
διεφκυνςθ ΝΑ-Ν (175ο), Ν-ΝΔ (195ο), Ν-ΝΔ (210ο), ΝΔ (225ο), και ΝΔ-Δ (235ο), ςτθν 
περιοχι εξωτερικά του Αλιευτικοφ Καταφυγίου Αλυκισ και εμφανίηεται μερικζσ 
φορζσ το ζτοσ, ζχει εκτιμθκεί όπωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
  

Κυματικζσ παράμετροι για εντάςεισ ανζμου που εμφανίηονται 
μερικζσ φορζσ το ζτοσ 

  

  
Διεφκυνςθ 

 
 
 

Ζνταςθ 
ανζμου 

 
 

(Beaufort) 

Ταχφτ. 
ανζμου 

 
 

(κόμβοι) 

 
Συχνότθτα 
εμφάνιςθσ 

 
 

(%) 

Φψοσ, περίοδοσ και μικοσ 
κφματοσ ςτα ανοιχτά 

Hs (m) T (sec) L (m) 

ΝΑ-Ν(175ο) 7 32 0,302 1,69 5,10 40,63 

Ν-ΝΔ (195ο) 6 27 0,482 1,46 4,70 34,51 

Ν-ΝΔ (210ο) 6 27 0,482 1,37 4,60 33,05 

ΝΔ (225ο) 6 27 0,821 1,26 4,35 29,56 
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ΝΔ-Δ (235ο) 6 27 0,455 1,08 4,05 25,62 
 
 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του πίνακα, ο κυματιςμόσ που εμφανίηεται μερικζσ φορζσ το 
χρόνο: 
 

 Από τθ ΝΑ-Ν διεφκυνςθ και άνεμο 7 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 
κφμα με φψοσ ~1,69m και περίοδο 5,10 sec, 

 Από τθ Ν-ΝΔ διεφκυνςθ και άνεμο 6 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 
κφμα με φψοσ ~1,46 m και περίοδο 4,70 sec, 

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

κφμα με φψοσ ~1,26 m και περίοδο 4,35 sec, και 
 

 Από τθν ΝΔ-Δ διεφκυνςθ και άνεμο 6 Bf, εμφανίηει εκτιμϊμενο χαρακτθριςτικό 
κφμα με φψοσ ~1,08 m και περίοδο 4,05 sec. 


