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Υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
πρόκειται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση της μεγαλύτερης ενεργειακής
ιδιωτικής επένδυσης που γνώρισε η χώρα.
Ήδη, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σχετικά με το θέμα, στις
οποίες συμμετείχαν, τόσο η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Τίνα Μπιρμπίλη, όσο και οι Υφυπουργοί, Θάνος Μωραΐτης και Γιάννης Μανιάτης.

Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση στο Πλατυγιάλι του Αστακού, τερματικού
σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό
αέριο, με την παράλληλη εφαρμογή πρωτοποριακής τεχνολογίας για την συλλογή και
αξιοποίηση των αερίων καύσης για την παραγωγή βιομάζας.
Όταν υλοποιηθεί η επένδυση, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στην κατεύθυνση της
εξασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός σημαντικού
ενεργειακού κόμβου στην ελληνική επικράτεια, με την παράλληλη προώθηση νέας,
«πράσινης» τεχνολογίας. Όπως είναι αντιληπτό, με την υλοποίηση της επένδυσης,
αναμένεται να υπάρχουν πολύ σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη για την
Αιτωλ/νία και την Δυτική Ελλάδα.
Την Κυριακή, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας,
ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Κατάρ και Υπουργό Ενέργειας, Abdullah bin Hamad Al
Attiyah, για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής επένδυσης στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού, σε
συνέχεια της επίσκεψης στο Κατάρ του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών, Σπύρου Κουβέλη.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συμφωνήθηκε η αμοιβαία στήριξη των δύο Κυβερνήσεων
ενόψει της έναρξης διαδικασίας αδειοδότησης του έργου, υπό την επίβλεψη της αρμοδίας
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Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη.
Διευκρινίστηκε ακόμη, ότι θα υπάρξει σύντομα ανταλλαγή επισκέψεων σε υψηλό πολιτικό
επίπεδο.
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι μια τέτοια συνεργασία είναι αμοιβαία επωφελής, καθώς για την
Ελλάδα προκύπτει σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και ενεργειακό όφελος, ενώ το
Κατάρ, ως εξαιρετικά σημαντικός παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως,
εξασφαλίζει ένα σημαντικό σημείο εισόδου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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