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Μετά το 1970 οι πολιτικζσ για το περιβάλλον εςτιάηονται ςτθ απεξάρτθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθν δθμιουργία περιςςοτζρων

επιβλαβϊν εκπομπϊν ςτο περιβάλλον. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ ιταν να βρεκοφν μζτρα τα οποία να επιτρζπουν τθν περαιτζρω ανάπτυξθ,

να είναι φιλικά προσ το περιβάλλον, και ταυτόχρονα να μθν απαιτοφν υπζρογκο οικονομικό κόςτοσ για τθν υλοποίθςθ τουσ. Η πρόκλθςθ

για τθν ζρευνα είναι να εξετάςει εάν τα μζτρα αυτά οδθγοφν ςε ταυτόχρονθ βελτίωςθ ςτθν υγεία του πλθκυςμοφ.

Για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, οι ερευνθτικζσ προςπάκειεσ πρζπει να εςτιάςουν ςτθν κακιζρωςθ του ςωςτοφ χαρακτθριςμοφ των διεργαςιϊν

ζκκεςθσ αλλά και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων περιοριςμοφ τθσ ρφπανςθσ. υχνά, κάτω από αυτζσ τισ

προχποκζςεισ είναι ςχεδόν αδφνατον να λθφκοφν μζτρα τα οποία να είναι αποτελεςματικά ςε όλθ τθν επικράτεια των κρατϊν, αλλά

οφτε ακόμθ ςε μεγάλεσ περιοχζσ κατά τθν διάρκεια όλου του χρόνου. ε αυτι τθν παρουςίαςθ αξιολογοφνται οι επιπτϊςεισ ςε ειδικά

τμιματα του πλθκυςμοφ ςε περιοχζσ με μεγάλθ αγροτικι ανάπτυξθ. Αξιολογοφνται ακόμθ, υπάρχοντα ςυςτιματα πλθροφοριϊν και

εξετάηεται θ δυνατότθτα τθσ βελτίωςθσ τθσ αποτφπωςθσ των ςυνκθκϊν ζκκεςθσ χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία από τθν ακριβι

πλθκυςμιακι πυκνότθτα.

τθν παρουςίαςθ εξετάηονται μια ςειρά από ςχεδόν άγνωςτεσ αςκζνειεσ ςχετιηόμενεσ με διάφορεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, όμωσ με

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον ανκρϊπινο πλθκυςμό αλλά και ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των βορείων και νοτίων χωρϊν. Εξετάηονται

ακόμθ οι βαςικζσ αρχζσ των αςκενειϊν αυτϊν αλλά και ι εξζλιξθ τουσ ςτο άμεςο μζλλον. τθ παρουςίαςθ γίνεται ιδιαίτερθ μνεία ςε

υπάρχουςεσ αλλά και αναδυόμενεσ τεχνολογικζσ λφςεισ, κακϊσ και ςε καινοτόμα ςυςτιματα πλθροφοριϊν που κα επιτρζψουν τθν

μζτρθςθ και ακριβι αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν ςε χρόνιεσ και ακραίεσ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ.

O Δρ. Α.Ν. Σκουλοφδθσ εργάηεται ςτο Κοινό Κζντρο Ζρευνασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθ Διεφκυνςθ του Ινςτιτοφτου Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ςε κζματα περιβάλλοντοσ και υγείασ.
Άλλεσ δραςτθριότθτεσ του ομιλθτι αφοροφν τουσ τομείσ βιομθχανικισ αςφάλειασ, περιβάλλοντοσ κλιματικϊν αλλαγϊν και ενζργειασ. Τθν δεκαετία του 90 μζχρι το 2005 ιταν επικεφαλισ τθσ
επιςτθμονικισ ομάδασ για τθν εναρμόνιςθ όλων των κρατϊν μελϊν με αμόλυβδα καφςιμα και τθν μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Πολλζσ από τισ εργαςίεσ του, ςε μεγάλεσ αςτικζσ περιοχζσ,
είχαν ςαν αποτζλεςμα να γίνει ορκολογιςμόσ των κυκλοφοριακϊν μζτρων για τθν επίτευξθ των ορίων ποιότθτασ αζρα, αλλά και για τον ζλεγχο εάν οι προτεινόμενεσ μειϊςεισ είναι βζλτιςτεσ και
οικονομικά αποδοτικζσ. Τα τελευταία επτά χρόνια οι τομείσ δραςτθριότθτοσ του ομιλθτι αφοροφν τθ χριςθ νζων τεχνολογικϊν υποδομϊν για τθν προςταςία τθσ υγείασ από περιβαλλοντολογικζσ
επιπτϊςεισ. Στα κζματα αυτά είναι ςφμβουλοσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, του GEOSS για τθλεπιςκόπθςθ, τθσ Ευρωπαϊκισ και Ιαπωνικισ Αυτοκινθτοβιομθχανίασ. Διεφκυνε αντίςτοιχα
προγράμματα ςτθν Ευρϊπθ το Τόκυο και Αφρικι, κακϊσ και υποψιφια κράτθ μζλθ. Είναι τζλοσ, επιςκζπτθσ ςφμβουλοσ ςτο μεταπτυχιακό τμιμα Αειφόρου Ανάπτυξθσ ςτο Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ
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