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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση αφορά στη διερεύνηση των αιτιών και συνεπειών των πληµµυρών που 

συνέβησαν το Μάρτιο του 1999 σε περιοχή της κοινότητας Νησίου, του  Νοµού Πέλλας. Οι 

πληµµύρες αυτές προκάλεσαν ζηµιές σε αγροτεµάχια και καλλιέργειες, και ορισµένοι 

ιδιοκτήτες θεώρησαν υπεύθυνη τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ). Συγκεκριµένα 

κάτοχοι αγροκτηµάτων  που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις των παραπάνω περιοχών 

υπέβαλαν αγωγή αποζηµιώσεως κατά της ∆ΕΗ µε την οποία ζητούν αποζηµίωση για τις 

ζηµιές που υπέστησαν τα αγροτεµάχια τους και οι καλλιέργειες σε αυτά από τις πληµµύρες 

του Μαρτίου 1999. Οι ενάγοντες θεωρούν ότι οι ζηµιές προέρχονται από διαρροές υδάτων 

προερχοµένων από τα αναχώµατα του υδροηλεκτρικού εργοστασίου Άγρα, τις οποίες 

αποδίδουν σε χειρισµούς της ∆ΕΗ.  

Η παρούσα γνωµοδοτική τεχνική έκθεση συντάχθηκε µετά από ανάθεση της ∆ΕΗ. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Το φυσικό σύστηµα 
Το φυσικό σύστηµα της λίµνης Νησίου αποτελεί ένα πεδίο πληµµυρών και προσχώσεων του 

ποταµού Εδεσσαίου (Βόδα), αποστραγγιζόµενο µε πολύ αργούς ρυθµούς µέσω φυσικών 

καταβοθρών καθώς και µέσω των επιφανειακών προς τα κατάντη ροών του ποταµού. Οι 

αργοί ρυθµοί φυσικής αποστράγγισης οφείλονται στη µικρή παροχετευτικότητα των 

καταβοθρών και συνδυάζονται µε προσωρινή κατάκλυση της περιοχής της λίµνης Νησίου. 

Κατά τον τρόπο αυτό η φυσική λειτουργία της κατάκλυσης προκαλεί ανάσχεση της 

πληµµυρικής απορροής και έτσι συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία της πόλης της 

Έδεσσας που βρίσκεται στη ροή του ποταµού Εδεσσαίου µερικά χιλιόµετρα κατάντη. Σήµερα 

αυτό το φυσικό σύστηµα έχει τροποποιηθεί από τα έργα της ∆ΕΗ µε συνέπεια να 

περιορίζεται η έκταση των κατακλύσεων (αποδίδοντας έτσι καλλιεργήσιµη γη) και 

παράλληλα να αποσοβείται η πλειονότητα των πληµµυρών. Όµως όπως σε κάθε φυσικό 

σύστηµα, η πλήρης εξάλειψη των πληµµυρών είναι αδύνατη.  

Συγκεκριµένα, η περιοχή λίµνη Νησίου  είναι µια αβαθής και τελµατώδης λεκάνη που 

όπως φαίνεται και στο Χάρτη 1 έχει φυσικά όρια: (α) προς τη βόρεια πλευρά που βρίσκεται 

το διαµέρισµα Νησίου, τα φυσικά και τεχνητά αργιλικά αναχώµατα της βόρειας όχθης του 

ποταµού Εδεσσαίου (µε απόλυτο υψόµετρο 479 m) και (β) προς τη νότια πλευρά που 

βρίσκεται το διαµέρισµα Βρυττών, το φυσικό έδαφος (ισοϋψής 479 m).  
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Χάρτης 1 Φυσικό σύστηµα λίµνης Νησίου     

Το φυσικό ανάχωµα του ποταµού Εδεσσαίου εκτείνεται µέχρι το χείµαρρο Νησίου και η 

περιοχή που βρίσκεται βόρεια του Εδεσσαίου και δυτικά του χείµαρρου Νησίου ονοµάζεται 

Γιάννοβα Κρούσσα. Η περιοχή αυτή είναι µια κλειστή λεκάνη (έκτασης 12 km2) που δεν 

επικοινωνεί µε τη λίµνη Νησίου παρά µόνο όταν η στάθµη των υδάτων υπερβεί το υψόµετρο 

479 m. H Γιάννοβα Κρούσσα δεν έχει δυνατότητα φυσικής αποστράγγισης δεδοµένου ότι: 

(α) βρίσκεται κάτω από το υψόµετρο των  479 m και δεν επικοινωνεί µε το ποταµό Εδεσσαίο, 

(β) δεν υπάρχουν καταβόθρες στην περιοχή και (γ) η απορροφητικότητα του εδάφους είναι 

µικρή. Έτσι η αποµάκρυνση των νερών της περιοχής γίνεται κυρίως µε την εξάτµιση και 

δευτερευόντως µε την διήθηση των νερών στο έδαφος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

χαµηλότερες περιοχές της λεκάνης (υψόµετρο 476 m) να είναι µόνιµα κατακλυσµένες από 

νερά που προέρχονται από βροχοπτώσεις της ανάντη λεκάνης.  

Η περιοχή Λακόνι που βρίσκεται βόρεια του ποταµού Εδεσσαίου και ανατολικά του 

χείµαρρου Νησίου, είναι µια κλειστή λεκάνη (έκτασης 6.5 km2) µε χαµηλότερο υψόµετρο 
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474.2 m. Οι περιοχές της λεκάνης που έχουν υψόµετρο µέχρι 476.5 m αποστραγγίζονται 

µέσω καταβοθρών, ενώ οι χαµηλότερες, από αυτό το υψόµετρο, περιοχές κατακλύζονται.  Η 

περιοχή Λακόνι χωρίζεται από τη λίµνη Νησίου µε τα αναχώµατα της βόρειας όχθης του 

Εδεσσαίου τα οποία είναι τεχνητά (κατασκευάστηκαν από τη ∆ΕΗ) και έχουν απόλυτο 

υψόµετρο 479 m.  

Οι φυσικές κατακλύσεις που προαναφέρθηκαν κατά τις περιόδους πληµµυρών συνέβαιναν  

ανέκαθεν στη λίµνη Νησίου καθώς και στις περιοχές Γιάννοβα Κρούσσα και Λακόνι, οι 

οποίες πληµµύριζαν από τα βρόχινα νερά των δικών τους λεκανών απορροής. 

2.2 Ανθρώπινες επεµβάσεις  
Η ∆ΕΗ κατασκεύασε ήδη από τη δεκαετία του 1950 µια σειρά από έργα στην περιοχή µε 

σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Χάρτης 2). Συγκεκριµένα ο Υδροηλεκτρικός 

σταθµός (ΥΗΣ) Άγρα κατασκευάστηκε για να αξιοποιεί το υδατικό δυναµικό της λίµνης 

Νησίου και της λίµνης Βεγορίτιδας. Επειδή η λίµνη Νησίου είναι αβαθής και η παραγόµενη 

ηλεκτρική ενέργεια ήταν µικρή κατασκευάστηκε η σήραγγα Άρνισσας (µήκους περίπου 6 

km) για να ενισχύσει το έργο µε νερά από τη λίµνη Βεγορίτιδα που βρίσκεται σε µεγαλύτερο 

υψόµετρο (520 m έναντι 478.8 m της λίµνης Νησίου). Πάντως, οι απολήψεις από τη 

Βεγορίτιδα σταµάτησαν εντελώς από το 1989. Τα νερά της λίµνης Νησίου (και παλαιότερα 

της Βεγορίτιδας) ρυθµίζονται µε τη βοήθεια φράγµατος (ύψος στέψης 482 m) από το οποίο 

ξεκινάει διώρυγα προσαγωγής µήκους 1480 m και στη συνέχεια υπό πίεση αγωγός 

υδατόπτωσης (µήκους 440 m), που µεταφέρουν τα νερά στον ΥΗΣ Άγρα για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το νερό µετά την υδατόπτωση συγκεντρώνεται σε δεξαµενή 

αναρρύθµισης χωρητικότητας 300.000 m3 και από εκεί διοχετεύεται στο ποταµό Εδεσσαίο. 

Η ∆ΕΗ µετά την κατασκευή της σήραγγας Άρνισσας για να βοηθήσει την παροχέτευση 

των επιπλέον εισροών προς τον ΥΗΣ Άγρα κατασκεύασε µια σειρά από έργα που 

συµβάλλουν καθοριστικά στην αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής και συγκεκριµένα: 

(α) τεχνητά κανάλια κατά µήκος της λίµνης Νησίου τα οποία λειτουργούν παράλληλα µε τη 

φυσική κοίτη του Εδεσσαίου. Έτσι σε κανονικές συνθήκες δεν κατακλύζεται το σύνολο της 

λίµνης Νησίου και (β) αναχώµατα µε απόλυτο υψόµετρο 479 m στη βόρεια κοίτη του 

Εδεσσαίου κατάντη της συµβολής του µε το χείµαρρο Νησίου που προστατεύουν την περιοχή 

Λακόνι. 
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ 

Η λίµνη Νησίου αποτελεί ένα ηµιφυσικό σύστηµα ανάσχεσης πληµµυρών των κατάντη αυτής 

οικισµών, του τοπικού διαµερίσµατος Άγρα και της πόλης Έδεσσας και είναι φυσικό να 

χρησιµοποιείται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη για την προστασία των οικισµών και των 

κατοίκων τους. Στη συγκεκριµένη περιοχή πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της 

πόλης της Έδεσσας και του πληθυσµού της, και στη συνέχεια έρχεται η προστασία των 

καλλιεργειών που υπάρχουν σε διάφορα σηµεία της λίµνης Νησίου. Όπως φαίνεται και στο 

Σχήµα 1, η πόλη της Έδεσσας δέχεται τα νερά από δύο περιοχές: (α) τη λίµνη Νησίου (µέσω 

του ΥΗΣ Άγρα) και (β) τη λεκάνη της Καρκάιας. Η λεκάνη της Καρκάιας παροχετεύει άµεσα 

τα νερά της στην πόλη της Έδεσσας µε µόνη παρεµβολή τη δεξαµενή αναρρύθµισης που 

υπάρχει κατάντη του ΥΗΣ Άγρα, ενώ τα νερά της λίµνης Νησίου ελέγχονται από το φράγµα 

που υπάρχει ανάντη του ΥΗΣ Άγρα (Χάρτης 2) και στη συνέχεια εισέρχονται και αυτά στη 

δεξαµενή αναρρύθµισης. Η αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων γίνεται µε τη 

διαχείριση της δεξαµενής αναρρύθµισης. H διαχείριση γίνεται µε κανόνες λειτουργίας που 

προέκυψαν από την σύνταξη διαφόρων µελετών σχετικά µε την αντιµετώπιση των τοπικών 

πληµµυρών. Σε γενικές γραµµές υπάρχουν δύο κύριες δυνατότητες σε καταστάσεις 

πληµµύρας: (α) τα κανάλια της Έδεσσας επαρκούν για την παροχέτευση της λεκάνης  

Καρκάιας όποτε είναι δυνατή η παροχέτευση επιπλέον ποσοτήτων από τη λίµνη Νησίου και  

(β) τα κανάλια της Έδεσσας δεν επαρκούν για την παροχέτευση της λεκάνης Καρκάιας όποτε 

διακόπτεται η παροχέτευση ποσοτήτων από τη λίµνη Νησίου για να µην πληµµυρίσει η 

Έδεσσα αλλά τότε αναβαίνει η στάθµη στη λίµνη Νησίου.  

Σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες λειτουργίας, όταν υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης 

η στάθµη στη δεξαµενή αναρρύθµισης είναι επιθυµητό να είναι µικρότερη από τα 318 µέτρα 

για να υπάρχει δυνατότητα ανάσχεσης της πληµµύρας που προέρχεται από τη λεκάνη 

απορροής της Καρκάιας. Έτσι, όταν οι εισροές από τη  λεκάνη Καρκάιας είναι µεγάλες 

περιορίζεται η παροχέτευση ποσοτήτων από τη λίµνη Νησίου (µέσω του ΥΗΣ Άγρα). Η 

παροχετετευτική ικανότητα των καναλιών κατάντη της δεξαµενής αναρρύθµισης εκτιµάται 

σε 20-22 m3/s.  Με τη λογική που ακολουθείται, η οποία εναρµονίζεται µε την πρώτη 

προτεραιότητα της προστασίας της Έδεσσας, η δεξαµενή αναρρύθµισης αξιοποιείται πρώτα 

για τη ρύθµιση των πληµµυρών της λεκάνης Καρκάιας και αν υπάρχει περιθώριο για την 

ρύθµιση των πληµµυρών της λίµνης Νησίου. 
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Σχήµα 1 ∆ιάγραµµα διαχείρισης πληµµυρών 

 

 
Χάρτης 2 Τεχνητό σύστηµα λίµνης Νησίου 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟΥ 

4.1 Οι πληµµύρες του Μαρτίου 1999 

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ηµερήσιας βροχόπτωσης και στάθµης σε διάφορες 

περιοχές της λίµνης Νησίου κατά το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 1998 µέχρι και τον 

Ιούνιο του 1999. Στην περιοχή σηµειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις κατά το µήνα Μάρτιο 

του 1999 και ειδικότερα κατά το διάστηµα 17-20/3 όπου µετρήθηκε βροχόπτωση συνολικού 

ύψους 80 mm (µεγαλύτερη από τη αναµενόµενη µηνιαία βροχόπτωση του µηνός Μαρτίου). 

Οι βροχοπτώσεις αυτές σηµειώθηκαν σε µια περίοδο όπου το έδαφος ήταν ήδη κορεσµένο 

από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των προηγούµενων µηνών (η βροχόπτωση τον Νοέµβριο του 

1998 ήταν 280% µεγαλύτερη από την αναµενόµενη, τον Ιανουαρίου του 1999 ήταν 30% 

µεγαλύτερη και τον Μαρτίου 1999 ήταν 50% µεγαλύτερη).  

ΥΗΣ 
Άγρα 

Λίµνη 
Νησίου 

∆εξαµενή 
Αναρρύθµισης 

Πόλη 
Έδεσσας 

Λεκάνη 
Καρκάιας ΦΡΑΓΜΑ
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Η στάθµη στη Γιάννοβα Κρούσσα  είχε ανεβεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις χωρίς όµως 

να φτάσει τις καλλιεργούµενες εκτάσεις οι οποίες πληµµύρισαν µόνο µετά τις βροχές του 

Μαρτίου 1999.  

Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 2 η στάθµη της λίµνης Νησίου ουδέποτε υπερέβη τα 

478.80 µέτρα ώστε να υπάρξει υπερπήδηση ή θραύση των αναχωµάτων, που αν συνέβαινε θα 

προκαλούσε κατάκλυση των επίδικων περιοχών. 
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Σχήµα 2 Χρονική εξέλιξη βροχόπτωσης και στάθµης σε θέσεις της λίµνης Νησίου 

4.2 Σπανιότητα βροχής 
Τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στους Άγρα και Υδροληψίας Νο2 για τη χρονική περίοδο 

17-20/3/1999 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1: 

Πίνακας 1 Ηµερήσια ύψη βροχής σε mm 

Σταθµός 17/3 18/3 19/3 20/3 Σύνολο 

Άγρα 12.8 39.5 19.3 8.4 80.0 

Νο2 13.4 38.4 21.8 7.3 80.9 

 

Για να εκτιµηθεί η σπανιότητα της βροχής της επίµαχης περιόδου έγινε αρχειοθέτηση και 

επεξεργασία των ηµερησίων βροχοµετρικών δεδοµένων των δύο σταθµών. Τα δεδοµένα  του 

σταθµού Άγρα ήταν διαθέσιµα για 46 υδρολογικά έτη (1957-58 έως 2003-04), ενώ τα 

δεδοµένα του σταθµού Υδροληψίας Νο2 ήταν διαθέσιµα για 36 υδρολογικά έτη (1967-68 έως 

2003-04). Με βάση τα δεδοµένα αυτά εκτιµήθηκαν οι εµπειρικές και θεωρητικές κατανοµές 

των µεγίστων ετησίων υψών βροχής για διάρκειες µίας, δύο και τεσσάρων ηµερών και 

παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3, 4, 5. Στα Σχήµατα επισηµαίνονται µε βέλη τα σηµεία που 

αντιστοιχούν στις βροχοπτώσεις του Μαρτίου του 1999, ενώ για λόγους σύγκρισης 
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επισηµαίνονται και τα σηµεία του Νοεµβρίου 1979 οπότε και σηµειώθηκαν οι ισχυρότερες 

βροχοπτώσεις των τελευταίων 50 ετών 

Weibull L-Moments GEV-Max (k. spec.)

Περίοδος επαν αφοράς (Τ) µεγίστων  σε έτη - κλίµακα: καταν οµή ΓΑΤ (Max)
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Σχήµα 3 Κατανοµή µεγίστων ηµερησίων βροχοπτώσεων (α) Βροχόµετρο Άγρα (β) Βροχόµετρο 

υδροληψίας Νο2 
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Σχήµα 4 Κατανοµή µεγίστων βροχοπτώσεων δύο ηµερών (α) Βροχόµετρο Άγρα (β) 

Βροχόµετρο υδροληψίας Νο2 
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Σχήµα 5 Κατανοµή µεγίστων βροχοπτώσεων τεσσάρων ηµερών  (α) Βροχόµετρο Άγρα (β) 
Βροχόµετρο υδροληψίας Νο2 
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11/1979

11/1979 11/1979
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3/1999 3/1999

3/1999 3/1999
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Από τα δεδοµένα του Πίνακα 1 και των Σχηµάτων 3, 4, 5 συνάγεται ότι οι βροχοπτώσεις 

του χρονικού διαστήµατος 17-20/3/1999 δεν ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστες για την περιοχή 

αφού αντιστοιχούν σε περιόδους επαναφοράς γύρω στα 2 έτη.  

5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟΥ 

Το πληµµυρικό επεισόδιο είχε καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή. Από πλευράς ∆ΕΗ 

έγιναν οι προβλεπόµενοι χειρισµοί για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων σύµφωνα 

µε τους υφιστάµενους κανόνες λειτουργίας. Οι χειρισµοί µπορούν εκ των υστέρων να 

χαρακτηριστούν ως επιτυχείς αφού ούτε στην Έδεσσα δηµιούργησαν πρόβληµα αλλά ούτε 

και οδήγησαν σε υπερχείλιση της λίµνης Νησίου. 

Στον Χάρτη 3 παρουσιάζονται οι εκτάσεις που σύµφωνα µε τους ενάγοντες 

υπέστησαν ζηµιές. Η κατάταξή τους γίνεται µε βάση τα αίτια και τις συνέπειες της 

πληµµύρας και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Ακόµη στον Πίνακα παρατίθενται σχόλια για 

τη δυνατότητα ελέγχου των ζηµιών από τη ∆ΕΗ καθώς και ειδικές παρατηρήσεις. 

  
Χάρτης 3 Περιοχές πληµµυρών 



 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατάταξη πληµµυρικών εκτάσεων 

Α/Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(βλέπε και Χάρτη 3) 

ΑΙΤΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ∆ΥΝΑΤΟ-
ΤΗΤΑ 
ΕΛΕΓ-
ΧΟΥ 

ΠΛΗΜ-
ΜΥΡΑΣ 
ΑΠΟ ∆ΕΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Στον περίγυρο της 
λίµνης και άνω του 
υψοµέτρου 479  

Ισχυρή 
βροχόπτωση, 
διαµόρφωση του 
εδάφους ευνοϊκή 
για την εµφάνιση 
πληµµυρών 

Παραµονή 
νερού για 
µερικές ώρες, 
µάλλον 
ευεργετικά 
αποτελέσµατα 

Ουδεµία Οι υποδοµές και οι 
χειρισµοί της ∆ΕΗ 
δεν είχαν ούτε  και 
την παραµικρή 
επίπτωση στις 
περιοχές αυτές 

2 Περιοχή που 
περικλείεται από το 
βόρειο φυσικό 
ανάχωµα του 
Εδεσσαίου, το δυτικό 
ανάχωµα του 
χειµάρρου Νησίου και 
την ισοϋψή 479 
(Μαρτίνοβο, Γιάνοβα 
Κρούσα, Κορ) 

Νερά ίδιας 
λεκάνης που 
συγκεντρώθη-
καν φυσικά, 
διαµόρφωση του 
εδάφους χωρίς 
δυνατότητα 
αποχέτευσης  

Παραµονή 
νερού έως µέσα 
Ιουνίου 1999 

Ουδεµία  Η µακροχρόνια 
παραµονή υδάτων 
δείχνει ότι το φυσικό 
σύστηµα 
προσοµοιάζει  µε 
λίµνη παρά µε 
εδαφική έκταση 
αφού δεν υπάρχουν 
φυσικοί µηχανισµοί 
αποχέτευσης.  

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Με βάση την προηγούµενη ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω συνοπτικά συµπεράσµατα: 

1. Το φυσικό σύστηµα της λίµνης Νησίου αποτελεί ένα πεδίο πληµµυρών του ποταµού 

Εδεσσαίου (Βόδα), που αποστραγγίζεται µε πολύ αργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα να 

προκαλείται προσωρινή κατάκλυση της περιοχής της λίµνης Νησίου. Η φυσική 

λειτουργία της κατάκλυσης προκαλεί ανάσχεση της πληµµυρικής απορροής και έτσι 

συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία της πόλης της Έδεσσας. Σήµερα αυτό το φυσικό 

σύστηµα έχει τροποποιηθεί από τα έργα της ∆ΕΗ µε συνέπεια να περιορίζεται η έκταση 

των κατακλύσεων και παράλληλα να αποσοβείται η πλειονότητα των πληµµυρών χωρίς 

όµως αυτός ο κίνδυνος, όπως σε κάθε φυσικό σύστηµα, να εξαλείφεται πλήρως. 

2. Τα έργα της ∆ΕΗ έχουν συµβάλει θετικά στην αντιπληµµυρική προστασία της ευρύτερης 

περιοχής η οποία θα αντιµετώπιζε πολύ σοβαρότερα προβλήµατα χωρίς αυτά.  

3. Το πληµµυρικό επεισόδιο του Μαρτίου 1999 συνέβη σε µια περίοδο όπου οι 

βροχοπτώσεις δεν ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστες για την περιοχή αφού αντιστοιχούν σε 

περιόδους επαναφοράς γύρω στα 2 έτη. Βέβαια πραγµατοποιήθηκαν µετά από βροχερούς 

µήνες, όπου το έδαφος είχε κορεστεί. Πάντως η ∆ΕΗ ακολούθησε ορθούς χειρισµούς µε 
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αποτέλεσµα αφενός να αποσοβηθούν πληµµύρες στην πόλη της Έδεσσας και αφετέρου 

να µην προκληθούν υπερχειλίσεις νερού προς τις καλλιεργούµενες εκτάσεις της περιοχής 

Νησίου. 

4. Στη συγκεκριµένη πληµµύρα η ∆ΕΗ δεν ευθύνεται για τις ζηµιές που προκλήθηκαν, 

δεδοµένου ότι δεν σηµειώθηκε  υπερπήδηση ή θραύση των φυσικών και τεχνητών 

αναχωµάτων σε κανένα σηµείο, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι  οι στάθµες σε όλες τις 

θέσεις µέτρησης ήταν για όλο το επίµαχο διάστηµα µικρότερες από το υψόµετρο 479 

(Σχήµα 2). 

5. Τυχόν ζηµιές σε αγροτεµάχια της περιοχής είναι ανεξάρτητες από τα έργα και τους 

χειρισµούς της ∆ΕΗ και αν υπήρξαν, οφείλονται σε άλλους λόγους. Ειδικότερα, τα 

αγροτεµάχια που βρίσκονται σε απόλυτο υψόµετρο µεγαλύτερο των 479 µέτρων (περιοχή 

1) είναι αδύνατον να πληµµύρισαν από νερά της λίµνης αφού βρίσκονται ψηλότερα από 

τη στάθµη νερού σε αυτή (Χάρτης 1). 

6. Οι ζηµίες που προκλήθηκαν στην περιοχή 2 δεν σχετίζονται µε τους χειρισµούς ή τα 

έργα της ∆ΕΗ. Η περιοχή αυτή πληµµυρίζει από νερά που προέρχονται από τη δική της 

λεκάνη απορροής και είτε δεν έχουν δυνατότητα φυσικής αποστράγγισης είτε 

αποστραγγίζονται µε αργούς ρυθµούς σε περιπτώσεις που το έδαφος είναι κορεσµένο 

από προηγούµενες βροχοπτώσεις.  

 

 

 

Αθήνα, Μάιος 2005  

 

 

Οι συντάξαντες  

 

 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης            Νίκος Μαµάσης 


