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1 Σκοπιμότητα λειτουργίας του Τμήματος και του 

Προγράμματος Σπουδών 

Ένα Ψηφιακό Σύστημα (Digital System) βασίζεται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) και συνδυάζει υλικολογισμικό (hardware/software), δίκτυα επικοινωνιών, ανθρώπινες 

διεργασίες και άλλες εξειδικευμένες ψηφιακές υποδομές και συσκευές (π.χ. δίκτυα αισθητήρων, κ.α.) 

σε μια ενιαία οντότητα, με αντικείμενο την επεξεργασία δεδομένων και την παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών. Δημοφιλή παραδείγματα σύγχρονων σύνθετων ψηφιακών συστημάτων είναι τα 

συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, οι έξυπνες πόλεις, τα υπολογιστικά νέφη κ.α. Το προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) της Σχολής Τεχνολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα έχει ως βάση τις ΤΠΕ αλλά η στόχευσή του δεν περιορίζεται σε 

αυτή και μόνο την περιοχή. Στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΨΣ περιλαμβάνεται πληθώρα ειδικών 

μαθημάτων σε διάφορα αντικείμενα των Ψηφιακών Συστημάτων, και στις εφαρμογές τους σε πεδία 

του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation) και γενικότερα της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης. Το χαρακτηριστικό αυτό διαφοροποιεί το ΤΨΣ από άλλα Τμήματα Πληροφορικής στην 

Ελλάδα και καθιστά το Τμήμα ιδιαίτερα ελκυστικό στους υποψηφίους φοιτητές. Το ΤΨΣ με έδρα τη 

Λάρισα είναι μοναδικό Τμήμα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και 

στην κεντρική και στη βόρεια Ελλάδα, στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο καθώς υπάρχουν μόνο 

δύο ομότιτλα και ομοειδή τμήματα στα Πανεπιστήμια της χώρας, που είναι το Τμήμα Ψηφιακών 

Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (με έδρα στον Πειραιά) και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (με έδρα στη Σπάρτη). 

Η σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας έγινε με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας της Πληροφορικής, 

σύμφωνα και με τις υποδείξεις της κοινής επιτροπής της ACM και της ΙΕΕΕ για τα προγράμματα 

σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής (βλ. Computer Engineering Curricula 2016 και 2021). Ιδιαίτερη 

μέριμνα κατά τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών δόθηκε στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής 

κοινωνίας για επαγγελματίες Ψηφιακών Συστημάτων σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς (κυρίως) 

παραγωγής αλλά και των αναγκών της χώρας για επαγγέλματα που σχετίζονται με την Πληροφορική 

και τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό. 

1.1 Σκοπιμότητα λειτουργίας του Τμήματος με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης 

Η περίοδος που διανύουμε αναφέρεται συχνά ως 4η Βιομηχανική Επανάσταση1. Στο επίκεντρο αυτής 

της επανάστασης βρίσκονται οι εξελίξεις στην επιστήμη και τεχνολογία της Πληροφορικής των 

Επικοινωνιών που αφορούν κυβερνοφυσικά συστήματα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 

Υπολογιστικό νέφος και την Τεχνητή Νοημοσύνη. που επιτρέπουν την υλοποίηση έξυπνων ψηφιακών 

συστημάτων. Μέσω της διασύνδεσης, της διαφάνειας στην πληροφόρηση, της μηχανικής 

υποβοήθησης στην λήψη αποφάσεων από ανθρώπους και της δυνατότητας για αυτόνομη λήψη 

αποφάσεων από συστήματα, οι τεχνολογίες αυτές φέρνουν δραστικές βελτιώσεις στο παραγωγικό 

μοντέλο της οικονομίας, αλλά και την ίδια την καθημερινότητα μας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλείται να 

παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Με δεδομένες τις ανάγκες της αγοράς 

 
1 Πηγή: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-
industrial-revolution/?sh=65b737133f90 
 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution/?sh=65b737133f90
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution/?sh=65b737133f90
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εργασίας για επαρκώς εκπαιδευμένους επαγγελματίες πληροφορικής, αλλά και τον εξελισσόμενο 

ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της διοίκησης και της παραγωγής, η ύπαρξη ενός 

σύγχρονου και ποιοτικού Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας.  

1.2 Ανάγκες της οικονομίας σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος 
στην Ελλάδα και διεθνώς και σχετικοί δείκτες 

Υπάρχει αυξημένη ζήτηση σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου και σε προπτυχιακό αλλά και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο γενικότερα, ειδικότερα για τομείς με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και 

εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης όπως τα ψηφιακά συστήματα. Το ΤΨΣ ως ένα τμήμα σ’ αυτή 

την περιοχή παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες απασχόλησης στους αποφοίτους του. Παγκοσμίως το 

πλήθος των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προβλέπονταν να φθάσει τα 55,3 εκατομμύρια φέτος, το 2020-21 (εκτίμηση προ 

COVID-19), μια αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2019 και να ανεβεί στα 62 εκατομμύρια μέχρι το 20232. 

Η Eurostat προβλέπει σε ετήσια βάση μεγάλη έλλειψη μηχανικών λογισμικού στη αγορά εργασίας3. 

Η πρόβλεψη για το 2018, για παράδειγμα, ήταν έλλειψη πάνω 500.000 μηχανικούς λογισμικού. Η 

Φινλανδία, για παράδειγμα, είχε έλλειψη περισσοτέρων από 7.000 μηχανικών λογισμικού το 2018. 

Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε πρακτικές πρόσληψης μηχανικών λογισμικού από άλλες χώρες 

(Παράδειγμα: οι νέες επιχειρήσεις στο Άμστερνταμ, έχουν έως και 70% ξένους μηχανικούς 

λογισμικού, κυρίως από τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Τουρκία, την Ουκρανία και την Ινδία.)4 Οι 

προγραμματιστές/μηχανικοί λογισμικού και οι αναλυτές συστημάτων είναι σημαντικοί ρόλοι 

εργασίας στη βιομηχανία ΤΠΕ σήμερα. Αυτοί οι επαγγελματίες είναι από τους υψηλότερα 

αμειβόμενους διεθνώς. Στην ελληνική αγορά: σύμφωνα με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής 

Ελλάδας, «1 στις 5 επιχειρήσεις στον κόσμο δυσκολεύεται να βρει στελέχη με εξειδίκευση 

τεχνολογίας»5 ενώ «περισσότερο από το 80% των εταιρειών έχει επιταχύνει τις επενδύσεις στην 

ψηφιοποίηση ως αποτέλεσμα της πανδημίας». 

1.3 Το εκπαιδευτικό αντικείμενο (υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και 
εξωτερικό , εξέλιξη και προοπτικές του) διαφοροποίηση του σχετικά με τα ήδη 
υπάρχοντα 

Σε ότι αφορά παρεμφερή προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα θα πρέπει να πούμε πως υπάρχουν 

άλλα δύο τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων: 

1. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της 

Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: (α) τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών 

Συστημάτων και Υπηρεσιών και (β) τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και 

Δικτύων. 

2. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο βασικός στόχος του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι να 

 
2 Πηγή: https://www.statista.com/statistics/1126677/it-employment-worldwide/  
3 Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190327-1), 
4 Πηγή: https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/software-development-services/market-
potential#what-trends-offer-opportunities-in-the-european-market-for-software-developing-services  
5Πηγή: http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/19541213/1-stis-5-etaireies-den-vriskei-
exeidikeumena-stelehi-pliroforikis-/ 

https://www.statista.com/statistics/1126677/it-employment-worldwide/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190327-1
https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/software-development-services/market-potential#what-trends-offer-opportunities-in-the-european-market-for-software-developing-services
https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/software-development-services/market-potential#what-trends-offer-opportunities-in-the-european-market-for-software-developing-services
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/19541213/1-stis-5-etaireies-den-vriskei-exeidikeumena-stelehi-pliroforikis-/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/19541213/1-stis-5-etaireies-den-vriskei-exeidikeumena-stelehi-pliroforikis-/
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παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των 

σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα το 

πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου. Οι 

απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια καθιερωμένα επαγγελματικά 

δικαιώματα με τους αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. 

Σε σχέση με τα δύο παραπάνω τμήματα το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας καταρχήν βρίσκεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, προσφέροντας την δυνατότητα 

σε νέους και νέες της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας να σπουδάσουν το αντικείμενο των Ψηφιακών 

Συστημάτων κοντά στο σπίτι τους. Εκτός αυτού, το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, δίνει έμφαση πέρα από τη θεωρητική θεμελίωση της βασικής επιστήμης, σε 

ανερχόμενους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Τransformation), όπως είναι η 

πρωτογενής παραγωγή ακριβείας, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η 

τεχνητή νοημοσύνη, κ.α. Οι τομείς αυτοί έχουν ήδη μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία και 

χαρακτηρίζονται από συνεχή και αυξημένη ζήτηση για επιστήμονες υψηλής κατάρτισης. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν στους απόφοιτους του Τμήματος εξαιρετική προοπτική 

απασχόλησης. 

Πέρα από τα δύο αναφερόμενα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

υπάρχουν και άλλα τμήματα τα οποία βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής αν και 

βρίσκονται στις πόλεις του Βόλου και της Λαμίας και όχι στην Λάρισα. 

1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο: To Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μέσα από ένα συνεχώς 

ανανεούμενο πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της 

Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας, 

επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα: (α) 

Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, (β) Τεχνολογιών Λογισμικού 

και Πληροφοριακών Συστημάτων, (γ) Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, (δ) Σημάτων, 

Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και (ε) Ενέργειας. 

2. Τμήμα Πληροφορικής Και Τηλεπικοινωνιών στην Λαμία: Τα γνωστικά αντικείμενα που 

θεραπεύει καλύπτουν όλο το φάσμα της Επιστήμης της Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα τις περιοχές της Ασφάλειας Συστημάτων, της Διαχείρισης 

Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση-Διδακτική της 

Πληροφορικής, τις Προσωπικές Επικοινωνίες, τα Ασύρματα, Οπτικά και Ενσύρματα Δίκτυα 

και τις εφαρμογές τους. 

3. Τμήμα Πληροφορικής Με Εφαρμογές Στη Βιοϊατρική στην Λαμία: Το Τμήμα παρέχει στους 

φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής αλλά και μία παράλληλη εξειδίκευση, που περιλαμβάνει την 

αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας, την ανάπτυξη λογισμικού 

για μεγάλες ιατρικές μονάδες, καθώς και την έρευνα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και 

Βιοπληροφορική. 

Είναι προφανές πως τα παραπάνω τμήματα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι 

συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά σε σχέση με το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στην 

Λάρισα το οποίο καλύπτει πλήρως όλο το βασικό φάσμα γνώσεων στο γνωστικό πεδίο των 



Έκθεση Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
 

7 
 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά δεν σταματά εκεί. Αξιοποιεί αυτές τις 

γνώσεις, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευρύτερων Ψηφιακών Συστημάτων, δηλαδή συστημάτων 

που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή 

μορφή, ενώ εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις σε τομείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως η πρωτογενής 

παραγωγή, κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτό είναι και η 

ειδοποιός διαφορά με τα άλλα τμήματα Πληροφορικής της Ελλάδας και αυτό που καθιστά το 

τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μοναδικό και αναγκαίο. 

2 Βιωσιμότητα του νέου Τμήματος 

2.1 Εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές και Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός 

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διαθέτει τις εξαιρετικές υποδομές του τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας το οποίο καταργήθηκε με την συγχώνευση του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις και τις υποδομές αυτές δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Υποδομές 

Τμήματος 

Κτήρια 2 

Αίθουσες Διδασκαλίας 6 

Αμφιθέατρα 2 

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια 11 

Ερευνητικά Εργαστήρια 2 

Γραφεία Καθηγητών / ΕΤEΠ / ΕΔΙΠ / Συνεργατών 12 

Γραφεία Διοίκησης 3 

Βοηθητικοί χώροι 6 

Κοινόχρηστοι χώροι 3 

Αριθμός 

Η/Υ  

Η/Υ σε χρήση από το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος 24 

Η/Υ σε χρήση από τους φοιτητές στα εκπαιδευτικά εργαστήρια 150 

 

Συνολικά οι εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι 

επαρκής για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

καθώς και των μεταπτυχιακών. Επίσης υπάρχουν δύο πλήρως εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια. 

2.2 Εργαστήρια 

Το τμήμα έχει δύο ερευνητικά εργαστήρια. 

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (CSLAB) 

Το ερευνητικό εργαστήριο CSLAB  δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ τ.Β’,αρ.Φ.4024/21-

9-2020) και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2020 μετά την εκλογή Δ/ντή (ΦΕΚ 

τ.Υ.Ο.Δ.Δ.,αρ.Φ.971/17-11-2020) και την τοποθέτηση μελών σε αυτό από τη Συνέλευση του 
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Τμήματος. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση 

της έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών, την υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, και ευρύτερα τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από την παροχή 

υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων, με απώτερο όφελος την τεχνολογική αλλά και οικονομική 

ανάπτυξη γενικότερα του Ιδρύματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την προώθηση 

της τεχνολογικής ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία, την περιφέρεια και τη χώρα. Ειδικότερα, το 

Εργαστήριο δραστηριοποιείται και διεξάγει έρευνα εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και τεχνικές 

σχεδίασης, προγραμματισμού, ανάπτυξης  και εφαρμογής υπολογιστικών συστημάτων, τόσο για 

συγκεκριμένα προβλήματα και εφαρμογές όσο και για τη δημιουργία και προώθηση νέων 

αρχιτεκτονικών και υπολογιστικών συστημάτων στην επίλυση προβλημάτων σε επιχειρήσεις και στη 

βιομηχανία. 

Ο ιστότοπος του εργαστηρίου είναι στην διεύθυνση: https://cslab.ds.uth.gr/ όπου υπάρχει και 

αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του εργαστηρίου. 

Εργαστήριο Ασύρματων & Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (WiMoTS) 

Το ερευνητικό εργαστήριο WiMoTS δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 (ΦΕΚ 
τ.Β’,αρ.Φ.663/22-2-2021) και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2021 μετά την εκλογή Δ/ντή 
και την τοποθέτηση μελών σε αυτό από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν, όπως και αυτές του CSLAB, στην 
ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας, την υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στο τμήμα καθώς και στην μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών 
και άλλων δραστηριοτήτων, με απώτερο όφελος την τεχνολογική αλλά και οικονομική ανάπτυξη 
γενικότερα του Ιδρύματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την προώθηση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία, την περιφέρεια και τη χώρα. 
Ειδικότερα το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 
Α) Την εκτενή κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, αλλά και άλλων Τμημάτων τόσο της Σχολής 
Τεχνολογίας όσο και ευρύτερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντικείμενα και μαθήματα που 
σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο και εμπίπτουν στις ερευνητικές του δραστηριότητες.  

Β) Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις τεχνολογίες ασύρματων και κινητών 
επικοινωνιών και παροχή υποδομής για την εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.  

Γ) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ.).  

Δ) Συμμετοχή και διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς 
οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς φορείς.  

Ε) Διασπορά και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού του έργου μέσα από τη 
διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων άρθρων και βιβλίων, 
καθώς και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.  

Ζ) Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων 
με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.  

Η) Συνεργασία με επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας. 

 
Ο ιστότοπος του εργαστηρίου είναι στην διεύθυνση: https://wimots.ds.uth.gr/ όπου υπάρχει και 

αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του εργαστηρίου. 

https://cslab.ds.uth.gr/
https://wimots.ds.uth.gr/
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2.3 Προσωπικό 

Στο ΤΨΣ υπηρετούν 14 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ, 3 μέλη ΕΤΕΠ και 3 μέλη διοικητικού προσωπικού. Το 

μόνιμο προσωπικό του ΤΨΣ συμπληρώνεται με 8 συμβασιούχους διδάσκοντες και 4 διδάσκοντες από 

άλλα Τμήματα του ΠΘ. Το ανθρώπινο δυναμικό αυτό καλύπτει πλήρως τις τρέχουσες ανάγκες 

διδασκαλίας και έρευνας. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο Παράρτημα Β14. 

Για τη διαμόρφωση της πρότασης του Τμήματος για την εξέλιξη της στελέχωσής του την επόμενη 

πενταετία λήφθηκε υπόψη: 

• Το πλήθος των εισακτέων που, συνυπολογίζοντας μετεγγραφές, κατατάξεις και εγγραφές 

φοιτητών από ειδικές κατηγορίες υπερβαίνει τους 300 φοιτητές/τριες ανά έτος. 

• Το γεγονός ότι έως το ακαδ. έτος 2025-2026 θα έχουν αφυπηρετήσει τρία μέλη ΔΕΠ. 

• Το γεγονός ότι αναμένεται η προκήρυξη μίας θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες 

Δρομολόγησης Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση 

Υδατικών και Περιβαλλοντικών Πόρων» (ο φάκελος βρίσκεται στο ΥΠΑΙΘ) και η μετακίνηση 

ενός μέλους ΔΕΠ από το Γενικό Τμήμα Λάρισας 

• Το γεγονός ότι το ΤΨΣ λόγω της φύσης των σπουδών του έχει πολλά μαθήματα με 

εργαστηριακό μέρος για τα οποία θα πρέπει να δημιουργούνται ολιγομελείς ομάδες. 

• Οι ανάγκες υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού των εργαστηρίων. 

• Η υποχρέωση του Τμήματος να θεραπεύσει τις νέες γνωστικές περιοχές που δημιουργούνται 

στην Πληροφορική, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις οδηγίες για τα προγράμματα 

σπουδών που συνέταξαν από κοινού η ACM και η IEEE (ενότητα 2.2, Landscape of Computing 

Disciplines, 2.2.2, Contemporary Advances, Computer Curricula 2020, IEEE-ACM).  

• Η πρόθεση του Τμήματος να θεραπεύσει σε πιο μεγάλη έκταση περιοχές που σχετίζονται με 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της πρωτογενούς παραγωγής και της 

διαχείρισης περιβάλλοντος. 

Με βάση τα παραπάνω διατυπώθηκε η ακόλουθη θέση προς τη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων για την εξέλιξη της στελέχωσής του τα επόμενα πέντε ακαδ. έτη (έως δηλαδή και το 

ακαδ. έτος 2026-2027): 

1. Να ζητηθούν 10 θέσεις μελών ΔΕΠ, όλες στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με τα 

ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (σε σειρά προτεραιότητας): 

i. Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

ii. Μηχανική Μάθηση 

iii. Κβαντικός Υπολογισμός 

iv. Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου 

v. Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων 

vi. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

vii. Κρυπτογράφηση 

viii. Κατανεμημένα Συστήματα 

ix. Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων 

x. Δίκτυα Δεδομένων 

Οι θέσεις 1-5 ζητούνται για προκήρυξη έως το ακαδ. έτος 2023-2024 για την κάλυψη των 

άμεσων αναγκών του Τμήματος σε διδασκαλία αλλά και προκειμένου να μπορέσει το Τμήμα 

να ακολουθήσει τις εξελίξεις της επιστημονικής περιοχής του. 
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2. Να ζητηθούν 2 θέσεις μελών ΕΔΙΠ, σε γνωστικά αντικείμενα που θα αποφασιστούν και θα 

εξαρτώνται από το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων μελών ΔΕΠ που θα προκηρυχθούν. 

3. Να ζητηθούν 2 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, ένα για κάθε θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος. 

4. Να ζητηθούν δύο επιπλέον μέλη διοικητικού προσωπικού για την υποστήριξη των φοιτητών 

και το χειρισμό των Πληροφοριακών Συστημάτων (Ηλεκτρονική Γραμματεία, ΜΟΔΙΠ, 

Εύδοξος, ΑΠΕΛΛΑ). 

Η παρούσα πρόταση έχει εγκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος και διαβιβαστεί προς την 

Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογίας και τη Σύγκλητο, που αποτελούν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα 

χάραξης πολιτικής όσον αφορά την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα. 

2.4 Χρηματοδότηση και βιωσιμότητα υπηρεσιών 

Η χρηματοδότηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του Τμήματος γίνεται από τον κεντρικό 

προϋπολογισμό του Ιδρύματος και κρίνεται επαρκής. Η δημόσια χρηματοδότηση επαρκεί για τη 

συντήρηση των υπαρχουσών υπολογιστικών και κτιριακών υποδομών του Τμήματος, ενώ 

υπολείπεται της αναγκαίας για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών 

του. Τα δύο εν λειτουργία ΠΜΣ του Τμήματος χρηματοδοτούν μέρος των αναγκών εκσυγχρονισμού 

εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διεκδικεί 

ανταγωνιστικά χρηματοδότηση από όλες τις πηγές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων, ενίσχυση νέων μελών ΔΕΠ, κ.λπ.). 

Το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες χρηματοδότησης από εθνικούς και διεθνείς πόρους μέσω της 

υποβολής προτάσεων σε προκηρύξεις προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης (Horizon, Erasmus+, 

ΕΣΠΑ κλπ.). Από την ίδρυση του Τμήματος 7 μέλη συμμετείχαν σε 31 ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

έργα, ενώ 6 μέλη διετέλεσαν επιστημονικοί υπεύθυνοι σε 20 έργα, ένα εκ των οποίων αφορά μία 

Σύμπραξη Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα Β23). Αυτή η 

χρηματοδότηση αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, όσο το Τμήμα θα δραστηριοποιείται όλο και 

περισσότερο και θα αναπτύσσει τις συνεργασίες του. Τέλος, έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για την 

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η έγκριση 

των οποίων θα αποτελέσει ένα επιπλέον πόρο για την αναγκαία βελτίωση εργαστηριακών και 

ερευνητικών υποδομών. Με δεδομένες τις ανάγκες της αγοράς που περιεγράφηκαν παραπάνω, οι 

παρεχόμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες του Τμήματος αναμένεται ότι θα 

παραμείνουν βιώσιμες στο ορατό μέλλον και θα διευρυνθούν περαιτέρω. 

2.5 Προσέλκυση φοιτητών 

Ως προς τους εισακτέους  από όλες τις κατηγορίες για κάθε έτος λειτουργίας του ΤΨΣ έχουμε: 

• Ακαδ. έτος 2019-2020: 259 

• Ακαδ. έτος 2020-2021:287 

• Ακαδ. έτος 2021-2022: 290 

 

Σε σχέση με το τελευταίο έτος 2021-2022, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ από 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με το προφίλ των εισακτέων: 

• Καλύφθηκαν ΟΛΕΣ οι προσφερόμενες θέσεις (228 από ΓΕΛ και 28 από ΕΠΑΛ – 100% κάλυψη 
θέσεων). 

• Ανέβηκε η βάση εισαγωγής σε σχέση με το 2020 κατά 17.8% (συνέβαλε σε αυτό η Ελάχιστη 
Βάσης Εισαγωγής – ΕΒΕ που για το πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 
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διαμορφώθηκε φέτος στο 8.27 για υποψήφιους ΓΕΛ), αλλά έγινε και υπέρβαση της ΕΒΕ από 
τον τελευταίο επιτυχόντα ΓΕΛ κατά 6.5% (μικρή ένδειξη προτίμησης στο Τμήμα από 
καλύτερους απόφοιτους Λυκείου). 

• Το εύρος βαθμολογίας των επιτυχόντων στο ΤΨΣ ήταν από 8806 ως 17488 μόρια για 
προερχόμενους από ΓΕΛ (με ΕΒΕ 8.27) και από 14400 ως 17545 μόρια για προερχόμενους 
από ΕΠΑΛ (με ΕΒΕ 6.96). 

 

• Αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2020 το πλήθος των υποψηφίων που δήλωσαν το ΤΨΣ 
στις πρώτες 3 θέσεις επιλογής όπως και όσων τελικά ήταν και επιτυχόντες, που σημαίνει ότι 
οι επιτυχόντες στο Τμήμα έρχονται συνειδητά, γιατί το επιλέγουν και όχι γιατί έτσι έτυχε. 

 

https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2021/09/2021-score-range.png
https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2021/09/2021-2020-preference-candidates.png
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Εξετάζοντας τα δεδομένα υποψηφίων και επιτυχόντων σε σχέση με 39 άλλα τμήματα (πανελλαδικά) 

με γνωστικό αντικείμενο στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής (Πληροφορική, Η/Υ, Ψηφιακά 

Συστήματα – για ευκολία θα τα αποκαλούμε στη συνέχεια όλα με τον όρο “Τμήματα 

Πληροφορικής“), διαπιστώσαμε επιπρόσθετα θετικά στοιχεία για το ΤΨΣ. Ειδικότερα: 

1. Το ΤΨΣ είναι ψηλά στην προτίμηση των υποψηφίων που ενδιαφέρονται για σπουδές 
στην Πληροφορική καθώς:  

o ανήκει στα 12 από τα 39 “Τμήματα Πληροφορικής” πανελλαδικά (δηλαδή στο άνω 
31%), που τα δήλωσαν στην 1η θέση του μηχανογραφικού περισσότεροι από 150 
υποψήφιοι από ΓΕΛ, 

o ανήκει στα 15 από τα 39 “Τμήματα Πληροφορικής” πανελλαδικά (δηλαδή στο άνω 
38.5%), που τα δήλωσαν στις πρώτες 3 θέσεις του μηχανογραφικού τους 
περισσότεροι από 400 υποψήφιοι ΓΕΛ, 

o ανήκει στα 5 από τα 39 “Τμήματα Πληροφορικής” πανελλαδικά (δηλαδή στο άνω 
12%), που συγκέντρωσαν περισσότερες από 4000 προτιμήσεις αποφοίτων ΓΕΛ. 

2. Οι επιτυχόντες στο ΤΨΣ έρχονται συνειδητά στο Τμήμα καθώς:  
o Το ΤΨΣ ανήκει στο 10% των “Τμημάτων Πληροφορικής” πανελλαδικά (είναι 

ανάμεσα σε 4 από τα 39), όπου περισσότεροι από 100 επιτυχόντες από ΓΕΛ είχαν το 
τμήμα στην 1η θέση στο μηχανογραφικό τους. 

o Το ΤΨΣ ανήκει στο 10% των “Τμημάτων Πληροφορικής” πανελλαδικά (είναι 
ανάμεσα σε 4 από τα 39), όπου περισσότεροι από 170 επιτυχόντες από ΓΕΛ είχαν το 
τμήμα στην 3 πρώτες προτιμήσεις. 

o Τα 3/4 των επιτυχόντων στο ΤΨΣ από ΓΕΛ (75% ή 172 από τους 228) δήλωσαν το 
Τμήμα στις πρώτες 3 θέσεις του μηχανογραφικού τους. 

o Σχεδόν οι μισοί (47% ή 107 από τους 228) από τους επιτυχόντες στο Τμήμα από ΓΕΛ, 
δήλωσαν το Τμήμα στην 1η θέση του μηχανογραφικού τους. 

https://www.minedu.gov.gr/news/49816-27-08-21-sxetika-me-ta-apotelesmata-eisagogis-a-ypopsifion-ton-panelladikon-eksetaseon-etous-2021-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-v-ypopsifion-sta-dimosia-iek-2021
https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2021/09/2021-2020-preference-successful.png


Έκθεση Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
 

13 
 

 

3. Το ΤΨΣ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές Πανελλαδικά.  
o Σε σχέση με όλα τα τμήματα ΑΕΙ πανελλαδικά (ανεξαρτήτως γνωστικού 

αντικειμένου), διαπιστώνει κανείς ότι το ΤΨΣ βρίσκεται στο άνω 20% των τμημάτων 
που αποτελούν πρώτη προτίμηση στο μηχανογραφικό των υποψήφιων φοιτητών. 
Αν δε δει κανείς τα αντίστοιχα νούμερα στους επιτυχόντες, το ΤΨΣ ανεβαίνει στο 
άνω 7% των πιο δημοφιλών τμημάτων, πανελλαδικά. 

Σε ότι αφορά τις μετεγγραφές, το μοναδικό αντίστοιχο τμήμα είναι το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

(Σπάρτη) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2021/09/2021-preference-successful-pie.png

