
 

 

Αλιευτικό καταφύγιο Αιγιάλης 

 

 

Στον όρμο Αιγιάλης εισέρχονται κύματα που προελαύνουν στο βόρειο και κεντρικό 

Αιγαίο πέλαγος, ενώ αναπτύσσεται κυματισμός και εντός του όρμου κατά την πνοή 

ισχυρών ανέμων από βόρειες διευθύνσεις, ο οποίος ανακλάται στα κρηπιδώματα 

διαταράσσοντας σημαντικά τα μικρότερα προσδεδεμένα σκάφη. 

 

Για την προστασία των αλιευτικών σκαφών στον όρμο Αιγιάλης, είναι αναγκαία η 

διαμόρφωση προστατευμένης λιμενολεκάνης με την κατασκευή προσήνεμου μόλου 

στην δυτική πλευρά του υφιστάμενου μόλου Αιγιάλης, ώστε στην ανατολική πλευρά 

να μπορεί να πλαγιοδετεί μεγάλο σκάφος.  

 

Εξετάσθηκαν δύο λύσεις για διαμόρφωση καταφυγίου με διαφορετική θέση της 

εισόδου του λιμένα, η πρώτη νότια κοντά στην ακτή και η δεύτερη βόρεια στον 

υφιστάμενο μόλο. Κατά την διαβούλευση, θεωρήθηκε ότι θα είναι δυσκολότερη η 

νότια είσοδος κοντά στην ακτή και γιαυτό επιλέχθηκε η βόρεια είσοδος με συνολικό 

άνοιγμα 20 μ. περίπου, από τα οποία στα 15μ. η θάλασσα έχει βάθος -4,00μ.  

 

 

Υφιστάμενη  κατάσταση 
 
Στον όρμο Αιγιάλης στα βορειοανατολικά της νήσου Αμοργού, υπάρχει λιμενική 

εγκατάσταση που συνίσταται από ένα προσήνεμο μόλο μήκους 130 μέτρων για την 

εξυπηρέτηση των πλοίων της ακτοπλοΐας και του σκάφους του Λιμενικού Σώματος. 

Ανατολικά του μόλου εκτείνεται κρηπίδωμα μήκους 130 μ. το οποίο χρησιμοποιείται 

για την πρόσδεση τουριστικών και αλιευτικών σκαφών, ενώ ανατολικότερα υπάρχει η 

αμμώδης κολυμβητική παραλία της Αιγιάλης. Τα αλιευτικά σκάφη αντιμετωπίζουν 

σοβαρούς κινδύνους κατά την πνοή ισχυρών ανέμων από δυτικές και βόρειες  

διευθύνσεις οπότε και αναγκάζονται να αγκυροβολούν αρόδο.  

 

Η θάλασσα στα δυτικά του μόλου είναι αρκετά βαθιά, ενώ στα ανατολικά προς την 

παραλία ρηχαίνει, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει πρόσχωση από ιζήματα. 

 

Επίσης, θα πρέπει να διαμορφωθούν τα κατάλληλα κρηπιδώματα για την παραβολή 

και πρυμνοδέτηση των σκαφών και να εξοπλισθεί η εγκατάσταση με κτίριο και τις 

αναγκαίες παροχές - υποδομές. 

 
Ο όρμος Αιγιάλης έχει άνοιγμα μόνο προς τα δυτικά - νοτιοδυτικά ενώ είναι 

προφυλαγμένος από τις άλλες διευθύνσεις. Σε νοτιοδυτική διεύθυνση υπάρχει η 

νησίδα Νικουριά που προστατεύει μερικώς τον όρμο. Οι άνεμοι πνέουν με 

μεγαλύτερη συχνότητα από βόρειες διευθύνσεις (43,16%) με εντάσεις μεγαλύτερες 

και από τα 11 Bf, αλλά ο όρμος Αιγιάλης δεν πλήττεται άμεσα.  Αντίστοιχα, οι άνεμοι 

από βορειοδυτικές διευθύνσεις πνέουν με συχνότητα 6,84 % και εμφανίζουν εντάσεις 

μεγαλύτερες και από τα 11 Bf, ενώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις πνέουν με 
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μικρή συχνότητα 1,24% και εντάσεις μέχρι 10 Bf. Τα βάθη στον όρμο αυξάνονται 

ομαλά, όπως φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη παρακάτω.  

 

 
 

Κύμα Σχεδιασμού 
 

Λόγω της θέσης του έργου στον μυχό του όρμου Αιγιάλης, προσβάλλεται από 
κύματα που εισέρχονται στον όρμο, προερχόμενα από βορειοδυτικές, δυτικές έως 
νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Κατά την είσοδο των κυμάτων από βόρειες διευθύνσεις 
στον όρμο, υφίστανται περίθλαση και ρήχωση στο ακρωτήριο Πούντα, δυτικά  του 
όρμου, που προστατεύει τον όρμο. 
 
Το υψηλότερο αναπτυσσόμενο κύμα προέρχεται από βόρειες διευθύνσεις και 
παραπάνω έχει χαρακτηριστικό ύψος 7,18 μ. και χαρακτηριστική περίοδο 10,86 sec, 
το οποίο υπόκειται σε περίθλαση κατά την διέλευσή του από το ακρωτήριο Πούντα.  
 

Εξωτερικά Έργα Λιμένα 
 

Προτείνεται η κατασκευή προσήνεμου κεκαμένου μόλου Μ1-Μ2-Μ3 συνολικού 
μήκους 110 περίπου μέτρων, ο οποίος θα έχει έναρξη από την νότια ακτή και φορά 
προς τα βόρεια-βορειοανατολικά, με στέψη σε στάθμη +4,00μ. από ΜΣΘ για την 
διαμόρφωση λιμενολεκάνης εμβαδού περίπου 4.200 τετ. μέτρων με ωφέλιμο βάθος -
2,00 έως -5,50 μ. Σε αυτή την περίπτωση η είσοδος του λιμένα θα έχει άνοιγμα προς 
βορρά και θα προστατεύεται από τον υφιστάμενο μόλο του λιμένα.  
 
Στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, θα διαμορφωθούν κρηπιδώματα ανατολικά σε 
μήκος 34μ., στη νότια ακτή σε μήκος 60 περίπου μέτρων και στην συνέχεια δυτικά σε 
μήκος 30μ. περίπου για την διαμόρφωση του απαραίτητου χερσαίου χώρου. Επίσης, 
προτείνεται διαπλάτυνση της υφιστάμενης παραλιακής οδού που εξυπηρετεί την 
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πρόσβαση στον υφιστάμενο λιμένα, οπότε κοντά στον υφιστάμενο μύλο θα 
διαμορφωθεί και ράμπα για πρόσβαση στο αλιευτικό καταφύγιο.  
 
Για αύξηση της δυναμικότητας του καταφυγίου προτείνεται να διαμορφωθεί σταθερός 
προβλήτας επί βάθρων στην υπήνεμη πλευρά του προσήνεμου μόλου, με σύνδεση 
με τα δυτικά κρηπιδώματα. Ετσι, ο κυματισμός θα απομειώνεται στα βράχια του 
προσήνεμου μόλου. 
 
Η στάθμη των παραλιακών κρηπιδωμάτων θα διαμορφωθεί στο + 1,00 μ. από την 
Μ.Σ.Θ., ενώ τα γεφυρώματα σκυροδέματος επί βάθρων από κυψελωτούς τεχνητούς 
ογκόλιθους θα είναι σε στάθμη  +0,80μ. από Μ.Σ.Θ.  
 
Η πρόσβαση στον χερσαίο χώρο του καταφυγίου θα γίνεται μέσω ειδικά 
διαμορφωμένης ράμπας μεταξύ της οδού πρόσβασης στο λιμένα και του 
υφιστάμενου μύλου, διαστάσεων 10,50μ. μήκος και 4,32μ. πλάτος, και κλίση 10%.  
 
Επίσης, στην χερσαία περιοχή θα κατασκευασθεί μικρό κτίριο και τουαλέτες για την 
εξυπηρέτηση των αλιέων, ενώ θα τοποθετηθούν και δεξαμενές για την συλλογή των 
χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων. 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΜΟΛΩΝ - ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 
 

 Προσήνεμος μόλος Μ1- Μ2 - M3 

 
Υπολογισμός θωράκισης Φ.Ο. 
 
Θα χρησιμοποιηθούν φυσικοί ογκόλιθοι θωράκισης του προσήνεμου μόλου του 
αλιευτικού λιμένα οι οποίοι ταιριάζουν στο ευαίσθητο περιβάλλον του λιμένα και είναι 
κατάλληλοι για τα υπολογιζόμενα κύματα.  
 

Θεωρώντας κύμα σχεδιασμού Ηs=4,36 μ. και θεωρώντας κλίση πρανούς στην 
εξωτερική πλευρά 3/2 (μήκος/ύψος) προκύπτει ότι η ονομαστική διάμετρος του 
μέσου ογκολίθου είναι Dn,50=1.84m σύμφωνα με την μέθοδο Van der Meer 1988. 
 
Επιλέγονται  Φυσικοί Ογκόλιθοι ατομικού βάρους λίθων 12.000 kg - 20.000kg, σε 
πάχος στρώσης 3,70 μ. και πλάτος στέψης 5,50μ. Η θωράκιση θα τοποθετηθεί επί 
λιθορριπής ατομικού βάρους λίθων 1.200-3.000kg και πάχους στρώσης 2,00μ. 

 
 

 Παραλιακά κρηπιδώματα  

 
Η κατασκευή του παραλιακού κρηπιδότοιχου θα γίνει με Τεχνητούς Ογκόλιθους 
πλάτους 2,50 μέτρων. Χρησιμοποιούνται συμπαγής τεχνητοί ογκόλιθοι δύο τύπων, 
με διαστάσεις Τ.Ο.Ι: 3,50 μ. Χ 1,60 μ. Χ 2,50 μ. και Τ.Ο.ΙΙ: 2,80 μ. Χ 1,60 μ. Χ 2,50 μ. 
Τα βάθρα θα κατασκευασθούν με  κυψελωτούς ογκόλιθους διαστάσεων 3,00 μ. Χ 
1,60 μ. Χ 2,00 μ.  
 
Για την θεμελίωσή των κρηπιδότοιχων θα χρησιμοποιηθούν τρεις ογκόλιθοι 
θεμελίωσης διαστάσεων Τ.Ο. θεμελίωσης Ι: 4,50μ.Χ0,40μ.Χ2,50μ., Τ.Ο. θεμελίωσης 
ΙΙ: 3,50μ.Χ0,40μ.Χ2,50μ. και Τ.Ο. θεμελίωσης ΙΙΙ: 4,00μ.Χ0,40μ.Χ3,00μ., έτσι ώστε 
τμήμα ογκόλιθου θεμελίωσης να εξέχει του κρηπιδώματος και να προστατεύει το 
πρίσμα  θεμελίωσης από τα απόνερα των σκαφών.  
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Οι παραπάνω τεχνητοί ογκόλιθοι κατασκευάζονται ευχερώς, ενώ απαιτείται μικρός 
γερανός για την ανάρτηση και μεταφορά τους. Οι κυψέλες των Κ.Τ.Ο. θα πληρωθούν 
-μετά την τοποθέτησή τους- με λιθόδεμα. 
 

 


