Βιβλίο οδηγός για την κατανόηση και αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και της κλιµατικής αλλαγής.
Tο βιβλίο “Ατµοσφαιρική Ρύπανση και Κλιµατική Αλλαγή - Πηγές, Επιπτώσεις,
Νοµικό Πλαίσιο”, µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Το βιβλίο, προλογίζει ο Γιώργος Κρεµλής, Προϊστάµενος της ∆ιοικητικής
Μονάδας Πολιτική Συνοχής και Εκτιµήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”. Γ∆
“Περιβάλλον”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το χαρακτηρίζει πρωτοποριακό,
διότι γραµµένο από δύο επιστήµονες διαφορετικών ειδικοτήτων, µία νοµικό και µία
χηµικό, ακολουθεί διεπιστηµονική προσέγγιση για την ανάδειξη και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
και κλιµατικής αλλαγής.
Τα προβλήµατα αυτά τα βιώνουµε καθηµερινά και θα µας απασχολούν ακόµα
περισσότερο στο µέλλον. Πράγµατι οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι
εµφανείς σε όλους τους τοµείς, όπως στην υγεία των πολιτών, µε την αναµενόµενη
εµφάνιση νέων ασθενειών, ή µε την αύξηση των αλλεργιών, στην αυξανόµενη
ερηµοποίηση του εδάφους, στην διατάραξη της γεωργικής παραγωγής, στη
λειψυδρία, στην ανεπάρκεια της ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, στην µείωση της
βιοποικιλότητας και βέβαια στην αύξηση της στάθµης των ωκεανών που θα
οδηγήσει στη µείωση της επιφάνειας ορισµένων παράκτιων ή νησιωτικών
περιοχών. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν αρνητικές επιδράσεις στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών του πλανήτη, στην βιοποικιλότητα και στην οικολογική ισορροπία
του.
Το βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στον τεχνικό επιστήµονα να διαπιστώσει σε ποιο
βαθµό έχουν ενσωµατωθεί στην ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία τα
αποτελέσµατα της έρευνας των επιπτώσεων της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, και
παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους νοµικούς να κατανοήσουν τις τεχνικές
έννοιες και τους µηχανισµούς εκποµπής, καθώς και τις επιδράσεις των αερίων
ρύπων στην υγεία και το περιβάλλον.
Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στην επιστηµονική κοινότητα και στη δηµόσια
διοίκηση και αυτοδιοίκηση, όσο και στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς και
στους Πολίτες.
Η δικηγόρος Αγγελική Καλλία- Αντωνίου, ∆ιδάκτωρ νοµικής, Ευρωπαϊκό Κέντρο
∆ηµοσίου ∆ικαίου, συστηµατοποιεί και καθιστά εύχρηστη τη δαιδαλώδη και
πολυάριθµη νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της
κλιµατικής αλλαγής. Η νοµοθεσία αυτή η οποία, όπως αναφέρει, αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζεται
και αναλύεται σε τρία επίπεδα, Εθνικό, Κοινοτικό και ∆ιεθνές και διαπιστώνεται ο
βαθµός προστασίας στη χώρα µας. Η επί µέρους κατάταξη των νοµικών διατάξεων
διακρίνεται στους ακόλουθους τοµείς:

- Ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα
- Όρια εκποµπής από συγκεκριµένες πηγές ρύπανσης
- ∆άση
- Παραγωγή και χρήση ενέργειας
- ∆ιεθνής συνεργασία – ∆ιασυνοριακή ρύπανση
Παρουσιάζονται οι αρµοδιότητες των Φορέων που είναι υπεύθυνοι για την
ποιότητα της ατµόσφαιρας.
Στο Παράρτηµα του βιβλίου, για γρήγορη ενηµέρωση του αναγνώστη
περιλαµβάνεται πλήρης Κατάλογος της Νοµοθεσίας.
Όπως τονίζει η συγγραφέας του τεχνικού µέρους του βιβλίου κυρία Κωσταντινή
Σαµαρά, αν. καθηγήτρια χηµείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
τα σύγχρονα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης όπως η ρύπανση αστικής
ατµόσφαιρας, η όξινη βροχή, η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος, το
φαινόµενο θερµοκηπίου και η κλιµατική αλλαγή, παρουσιάζονται και αναλύονται
µε βάση τις διαστάσεις τους, τοπικές/περιφερειακές, διακρατικές και παγκόσµιες.
Γίνεται αναφορά στους κυριότερους ρύπους της ατµόσφαιρας, µε έµφαση στις
πηγές εκποµπής τους, την περιβαλλοντική τους «τύχη», τις επιπτώσεις τους στον
άνθρωπο, στα οικοσυστήµατα και στα στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισµού, καθώς
και στη διαθέσιµη σήµερα τεχνολογία για τον περιορισµό των εκποµπών.

