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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ9/Σ113/21-05-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 113/21-05-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21-05-2020 στις 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης, μετά την έγγραφη 
πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 6106/19-05-2020, η οποία επιδόθηκε στα μέλη της 
Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 36 μελών και την απουσία 1 μέλους. 
Παρόντες: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια τ/δ 
 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Τριανταφύλλου Αθ. Κοσμήτορας Καθηγητής τ/δ 

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΧΜ Φροντιστής Ζ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΗΜΜΥ Αγγελίδης Π. Πρόεδρος Καθηγητής τ/δ 

ΜΧΠΣ Κυράτσης Π. Αν. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

Κοινωνικών 
και 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Δημητριάδου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια τ/δ 

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Αν. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής τ/δ 

ΕΨΜ Λάππας Γ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

Καλών Τεχνών Κοσμητεία  
ΤΕΕΤ Ζιώγας Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής τ/δ 

Θετικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια τ/δ 

ΜΑΘ Πετράκης Α. Πρόεδρος  Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής τ/δ 

Γεωπονικών 
Επιστημών ΓΕΩ Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια τ/δ 

Επιστημών 
Υγείας 

Κοσμητεία - - - - - - - - -  

ΕΡΓ Τσιαμήτρος Δ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

Οικονομικών 
Επιστημών Κοσμητεία Καταραχιά Α. Κοσμήτορας Αν. Καθηγήτρια τ/δ 
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ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 
ΔΕΤ 
 

Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια τ/δ 

ΛΧΡ Δριτσάκη Χ. Πρόεδρος Καθηγήτρια τ/δ 

ΟΕ Βλάχβεη Α. Αν. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΟΔΕ Κοντέος Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο, τ/δ 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Ντίνας Ν. Αναπληρωτής εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. τ/δ 

Τίγγος Αντ.  Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. τ/δ 

Σεληνιωτάκης Χαρ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών τ/δ 

Γκουντινίδης Ν. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών τ/δ 

Ελισαίου Αν. Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού τ/δ 

 
Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Κοσμητεία 
Επιστημών Υγείας Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 

Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. και φοιτητών 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: δεν έχει εκλεγεί 

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει εκλεγεί 

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
9. Έγκριση δημιουργίας παρατηρητηρίου στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  
Ο κύριος Ν. Σαριαννίδης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την 
έγκριση δημιουργίας παρατηρητηρίου στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Εισηγείται 
θετικά για τη δημιουργία του παρατηρητηρίου. 
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 

6. Τι διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195 - «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων») και του Ν. 4485/2017 (Α’ 
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114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις»), 

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από τη 
συνεδρίασή της με αριθμό 12/28-04-2020, 

8. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη, 
αποφασίζει ομόφωνα τη δημιουργία παρατηρητηρίου στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης ως εξής: 

Παρατηρητήριο Social Web Observatory and Data Analytics 
Η συνεχής Στρατηγική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) προϋποθέτει τη 
συλλογή, επεξεργασία και συνεχή ανάλυση και ερμηνεία μιας σειράς δεδομένων τόσο από το χώρο του 
ΠΔΜ όσο και από τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας, της Ευρώπης και Παγκοσμίως. Για το 
σκοπό αυτή Ιδρύεται το Παρατηρητήριο Social Web Observatory and Data Analytics στο Τμήμα 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο ΠΔΜ. 

• To παρατηρητήριο Social Web Observatory and Data Analytics θα λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης σύμφωνα με κανόνες ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας που θέτει το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και το ΠΔΜ. 

• Θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. 
• Θα απαρτίζεται από συντονιστική ομάδα, μελών ΔΕΠ του ΠΔΜ που θα διαμορφώνει τη γενική 

πολιτική του και θα διασφαλίζει την ποιότητα των δεδομένων και αποτελεσμάτων τω αναλύσεων 
που παρέχονται στην ιστοσελίδα του με Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη την 
Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας του ΠΔΜ. 

• Θα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και τα 
σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα τα οποία συνδέονται με την ακαδημαϊκή́ πορεία των 
φοιτητών, με προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές που ανήκουν σε Ευαίσθητές 
Κοινωνικές Ομάδες όπως είναι οι φοιτητές με αναπηρία, αλλοδαποί φοιτητές, πολυπολιτισμικοί 
φοιτητές, μειονοτικοί φοιτητές, ομογενείς και παλιννοστούσες φοιτητές κλπ. 

• Θα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση αναγκών των φοιτητών καθώς 
και με την ικανοποίηση φοιτητών και αποφοίτων από τις σπουδές τους. 

• Θα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με τον COVID-19 και θα αφορά σε γνώσεις 
φοιτητών και προσωπικού του ΠΔΜ για την πανδημία, τους τρόπους προφύλαξης από λοίμωξη 
με κορωναϊούς, καθώς και την άποψή τους για την αντιμετώπιση μίας πανδημίας. 
Επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά στον Koρωνοϊό COVID-19, η ακαδημαϊκή κοινότητα  του ΠΔΜ, θα 
μπορεί να λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς την μελέτη, αλλά και αντιμετώπιση του 
φαινομένου μέσα από το Παρατηρητήριο. Θα πραγματοποιηθούν εστιασμένες δράσεις 
κατανόησης αλλά και δυναμικής καταγραφής και παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων 
πολλαπλών παραγόντων, ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και δημοσίευση επιστημονικών 
άρθρων.  
Ακόμη, θα πραγματοποιείται παρουσίαση δεδομένων: 

o Για τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
o Για τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά Περιφέρεια. 
o Για τα συνολικά περιστατικά ανάρρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
o Για τα ποσοστά % θανάτων ως προς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας.  
o Για τα ποσοστά % θανάτων ως προς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανά Περιφέρεια. 
o Για τα ποσοστά % επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους. 
o Για τα ποσοστά % θανάτων ανά 100.000 κατοίκους. 
o Για τα ποσοστά περιστατικών ανάρρωσης % στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
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o Για τη θνησιμότητα από τον COVID-19 μεταξύ των χωρών που βίωσαν και εξακολουθούν 
να βιώνουν τη νόσο. 

o Για τον κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας.  

o Για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά 
με τις στάσεις των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στην 
πανδημία του COVID-19. 

o Για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά 
με τις στάσεις των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για το χειρισμό της πανδημίας του COVID-19. 

 
• Θα εστιάζει σε θέματα ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής των φοιτητών. 
• Θα εστιάζει σε θέματα οικονομικών της εκπαίδευσης. 
• Θα μελετά την πορεία των δεικτών της  Πολιτικής Ποιότητας του ΠΔΜ, κλπ. 
• Θα μελετά δείκτες ενέργειας, βιοδείκτες, εκπομπών ρύπων, ποιότητας διαβίωσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
• Θα μελετά τα χρονοδιαγράμματα για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στην ευρύτερη 

περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
• Θα μελετά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της μεταλιγνιτικής εποχής.  
• Θα μελετά τις οικονομικές επιπτώσεις και τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης της 

μεταλιγνιτικής εποχής. 
 
Η συντονιστική ομάδα θα μπορεί να διοργανώνει ανά τακτά διαστήματα επιστημονικές ημερίδες, 
στρογγυλά τραπέζια ή άλλες εκδηλώσεις για θέματα ευθύνης του Παρατηρητηρίου. Το Παρατηρητήριο 
θα αναρτά αποτελέσματα των ερευνών του, καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις των Μελών ΔΕΠ 
του ΠΔΜ στην Ιστοσελίδα του. Επιπρόσθετα στην Ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου θα μπορούν να 
αρθρογραφούν και φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. 
Το Παρατηρητήριο θα μπορεί να συνεργάζεται με Εργαστήρια του ΠΔΜ, Επιστημονικές Ενώσεις, με 
την Ελληνική Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων, με Πανεπιστήμια της Ημεδαπής με Πανεπιστήμια της 
Αλλοδαπής κλπ.   
To Παρατηρητήριο θα μπορεί να χρηματοδοτεί τις έρευνές του από τον προϋπολογισμό του ΠΔΜ, τον 
ΕΛΚΕ του ΠΔΜ, από Θεσμοθετημένα Εργαστήρια, άλλους φορείς, δωρεές κλπ.  
 
Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη 
Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ,  Πρόεδρος Τμήματος 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, sanastasiadou@uowm.gr. 
 
ΜΕΛΗ: 

• Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
ΠΔΜ. paggelidis@uowm.gr 

• Κοντέος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ΠΔΜ, gkonteos@uowm.gr 

• Κώντσας Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
ΠΔΜ,  skontsas@uowm.gr 
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• Λοϊζου Στράτος, Καθηγητής, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, ΠΔΜ, 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΔΜ, 
eloizou@uowm.gr 

• Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής,  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης 
ΠΔΜ,  nsariannidis@uowm.gr 

• Χατζηθεοδωρίδης  Φώτης, Καθηγητής, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, 
ΠΔΜ, fxtheodoridis@uowm.gr 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

• Ανδρέας Μασούρας, Υ. Μεταδιδάκτορας του ΠΤΝ του ΠΔΜ 
• Σταύρος Σουραβλάς, Υ. Μεταδιδάκτορας του ΠΤΝ του ΠΔΜ 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 
πρακτικό ως ακολούθως: 
Κοζάνη, 21-05-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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	 Θα απαρτίζεται από συντονιστική ομάδα, μελών ΔΕΠ του ΠΔΜ που θα διαμορφώνει τη γενική πολιτική του και θα διασφαλίζει την ποιότητα των δεδομένων και αποτελεσμάτων τω αναλύσεων που παρέχονται στην ιστοσελίδα του με Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθ...
	 Θα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα τα οποία συνδέονται με την ακαδημαϊκή́ πορεία των φοιτητών, με προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές που ανήκουν σε Ευαίσθητές...
	 Θα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση αναγκών των φοιτητών καθώς και με την ικανοποίηση φοιτητών και αποφοίτων από τις σπουδές τους.
	 Θα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με τον COVID-19 και θα αφορά σε γνώσεις φοιτητών και προσωπικού του ΠΔΜ για την πανδημία, τους τρόπους προφύλαξης από λοίμωξη με κορωναϊούς, καθώς και την άποψή τους για την αντιμετώπιση μίας πανδημίας.
	Επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά στον Koρωνοϊό COVID-19, η ακαδημαϊκή κοινότητα  του ΠΔΜ, θα μπορεί να λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς την μελέτη, αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από το Παρατηρητήριο. Θα πραγματοποιηθούν εστιασμένες δράσεις κ...
	Ακόμη, θα πραγματοποιείται παρουσίαση δεδομένων:
	o Για τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
	o Για τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά Περιφέρεια.
	o Για τα συνολικά περιστατικά ανάρρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
	o Για τα ποσοστά % θανάτων ως προς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
	o Για τα ποσοστά % θανάτων ως προς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανά Περιφέρεια.
	o Για τα ποσοστά % επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους.
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	o Για τα ποσοστά περιστατικών ανάρρωσης % στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
	o Για τη θνησιμότητα από τον COVID-19 μεταξύ των χωρών που βίωσαν και εξακολουθούν να βιώνουν τη νόσο.
	o Για τον κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
	o Για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τις στάσεις των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στην πανδημία του COVID-19.
	o Για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τις στάσεις των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το χειρισμό της πανδημίας του COVID-19.
	 Θα εστιάζει σε θέματα ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής των φοιτητών.
	 Θα εστιάζει σε θέματα οικονομικών της εκπαίδευσης.
	 Θα μελετά την πορεία των δεικτών της  Πολιτικής Ποιότητας του ΠΔΜ, κλπ.
	 Θα μελετά δείκτες ενέργειας, βιοδείκτες, εκπομπών ρύπων, ποιότητας διαβίωσης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
	 Θα μελετά τα χρονοδιαγράμματα για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
	 Θα μελετά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της μεταλιγνιτικής εποχής.
	 Θα μελετά τις οικονομικές επιπτώσεις και τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης της μεταλιγνιτικής εποχής.
	Η συντονιστική ομάδα θα μπορεί να διοργανώνει ανά τακτά διαστήματα επιστημονικές ημερίδες, στρογγυλά τραπέζια ή άλλες εκδηλώσεις για θέματα ευθύνης του Παρατηρητηρίου. Το Παρατηρητήριο θα αναρτά αποτελέσματα των ερευνών του, καθώς και επιστημονικές δη...
	Το Παρατηρητήριο θα μπορεί να συνεργάζεται με Εργαστήρια του ΠΔΜ, Επιστημονικές Ενώσεις, με την Ελληνική Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων, με Πανεπιστήμια της Ημεδαπής με Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής κλπ.
	To Παρατηρητήριο θα μπορεί να χρηματοδοτεί τις έρευνές του από τον προϋπολογισμό του ΠΔΜ, τον ΕΛΚΕ του ΠΔΜ, από Θεσμοθετημένα Εργαστήρια, άλλους φορείς, δωρεές κλπ.
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