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Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη 

 

Θέµα: Ολοκλήρωση απαλλοτρίωσης και µετεγκατάστασης οικισµού 
Τριποτάµου Αρκαδίας 

 Η απαλλοτρίωση έκτασης στην Τ.Κ. Τριποτάµου του Δήµου Μεγαλόπολης, που 
αποφασίστηκε πριν 3 χρόνια (ΦΕΚ 249/2014 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων & 
Πολεοδοµικών Θεµάτων) για λόγους εκµετάλλευσης του ορυχείου Χωρεµίου του λιγνιτικού 
κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. παραµένει ανολοκλήρωτη. 

Παρόλο που µε την υπ’ αριθµόν 310/11-08-2016 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου 
καθορίστηκαν οι τιµές µονάδος  για την απαλλοτρίωση του οικισµού µε δαπάνες της ΔΕΗ η 
διαδικασία δεν έχει προχωρήσει. Η µεγάλη αυτή καθυστέρηση εγείρει πλήθος θεµάτων που 
έχουν να κάνουν τόσο µε την ασφάλεια και την ταλαιπωρία κατοίκων, όσο και µε την 
παρεµπόδιση στην εξέλιξη της εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ στην περιοχή. 

Με την παρούσα κατάσταση ο οικισµός Τριποτάµου βρίσκεται σε άµεσο κίνδυνο, οι 
κάτοικοι ταλαιπωρούνται ευρισκόµενοι σε διαρκή εκκρεµότητητα, ενώ η αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή λειτουργίας δύο κλάδων των ορυχείων και τη 
µείωση της παραγωγής. 

Με δεδοµένο το τραγικό περιστατικό του Ορυχείου του Αµυνταίου και του οικισµού 
των Αναργύρων κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη άµεσης παρακατάθεσης των 
αποζηµιώσεων από πλευράς ΔΕΗ, προκειµένου να προχωρήσει η µετεγκατάσταση του 
οικισµού Τριποτάµου στην κατάλληλη περιοχή, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Ν. 4273/2014 
ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας. 

 

Κατόπιν αυτών, 

 

Ερωτάται, ο κ. Υπουργός: 
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α)  Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση της 
απαλλοτρίωσης του οικισµού Τριποτάµου και η µετεγκατάσταση αυτού; 

 β) Πότε θα προβεί η ΔΕΗ Α.Ε. στην παρακατάθεση των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους; 

γ)  Πότε θα ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση του οικισµού Τριποτάµου και σε ποια περιοχή; 

δ) Θα ικανοποιήσετε το αίτηµα των κατοίκων της περιοχής για µετεγκατάσταση του οικισµού 
στην περιοχή πλησίον του σιδηροδροµικού σταθµού Τριποτάµου; 

 

 Ο ερωτών Βουλευτής 

 


