
                                                                                                                   

   Θέμα: Απελευθέρωση των δεσμευμένων κοιτασμάτων Νικελίου και Κοβαλτίου 

               στο όρος Βέρμιο

              
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών 

περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει ήδη εκφρασθεί έντονο επενδυτικό 

ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του υπάρχοντος μεταλλευτικού ορυκτού πλούτου της περιοχής 

μας και συγκεκριμένα αυτής του Δυτικού Βερμίου, στα όρια της Π.Ε. Κοζάνης.

            Προκειμένου το ενδιαφέρον αυτό να υλοποιηθεί, και να μετατραπεί σε παραγωγικές 

επενδύσεις όσον το δυνατόν συντομότερα, όπως έχει ανάγκη και δικαιούται η περιοχή μας, θα 

θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας ένα πρόβλημα, νομικής φύσεως, το οποίον απαιτεί άμεση 

λύση από το αρμόδιο Υπουργείο σας.

            Οι χώροι που περιλαμβάνουν σημαντικά κοιτάσματα στην Περιφέρειά μας και 

ειδικότερα στο Δυτικό Βέρμιο είναι δεσμευμένοι από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες όπως η 

ΛΑΡΚΟ  λόγω εκκρεμών, εδώ και πολλά χρόνια (έως 30!) αιτήσεων χορήγησης Αδειών 

Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), αιτήσεων δηλαδή που ουδέποτε απαντήθηκαν, θετικά ή 

αρνητικά και εκκρεμούν για διάφορους τυπικούς λόγους αξιοποιώντας κενά της κείμενης 

νομοθεσίας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν υπήρχε αληθινό ενδιαφέρον από τις αιτηθείσες 

εταιρείες ή τα αιτηθέντα φυσικά πρόσωπα και οι σχετικές μεταλλευτικές περιοχές παραμένουν 

αναξιοποίητες. Ταυτοχρόνως, όμως, λόγω κενού στον ισχύοντα Μεταλλευτικό Κώδικα, οι 

περιοχές αυτές  δεν ελευθερώνονται αυτοδικαίως μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα (1 

έως το πολύ 5 έτη), ούτε χαρακτηρίζονται ως δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές, ώστε να 

 μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης από επενδυτές με ειλικρινές ενδιαφέρον με έναν από τους 

προβλεπόμενους σήμερα τρόπους (παραχώρηση ή μίσθωση).
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            Ως εκ τούτου, Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε πολύ να προβείτε σε επείγουσα 

νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία οι εκκρεμείς αιτήσεις ακυρώνονται και συγχρόνως η 

περιοχή του Δυτικού Βερμίου κηρύσσεται Μεταλλευτική Περιοχή του Δημοσίου (Δημόσιο 

Μεταλλείο). Έτσι θα καταστεί δυνατή, με νόμιμες διαδικασίες, η μίσθωση της περιοχής σε 

εταιρείες που διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα προς όφελος τόσο του τόπου μας όσο και της 

χώρας.

                                                                                  Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

                                                                                                     Γεώργιος Κασαπίδης     
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