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Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη λίστα της Σανγκάη (http://www.shanghairanking.com/FieldMED2016.html) η
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατάσσεται και το
2016 μεταξύ των πρώτων 150 Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως, συνεχίζοντας τις υψηλές
επιστημονικές επιδόσεις των τελευταίων ετών. Γίνεται φανερό ότι παρά τις οικονομικές
αντιξοότητες παράγεται επιστημονικό έργο υψηλού επιπέδου το οποίο αναγνωρίζεται
διεθνώς, και το οποίο συνδυάζεται με την καθημερινή προσφορά ιατρικής φροντίδας στα
μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και την εκπαίδευση χιλιάδων προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών.
Όλα αυτά καθιστούν το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ένα σημαντικό
εφόδιο για κάθε απόφοιτο, το οποίο ωστόσο συνεπάγεται και αντίστοιχες δεξιότητες υψηλού
επιπέδου που αναμένεται να κατέχει ο απόφοιτος τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον κλινικό
τομέα.
Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), η βασική δομή του οποίου παραμένει
αμετάβλητη για περίπου 50 χρόνια, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και σε ένα μεγάλο βαθμό
προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια στον μελλοντικό ιατρό. Ωστόσο, κοινή εκτίμηση τόσο των
φοιτητών, όσο και των μελών ΔΕΠ, είναι ότι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του είναι
σήμερα απαραίτητα. Προφανώς, ωστόσο, μια πρόταση βελτίωσης του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών οφείλει να μην αγνοεί την υπάρχουσα δομή της Σχολής, την
διαστρωμάτωση-κατανομή των μελών ΔΕΠ, και τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών.
Όπως φαίνεται από τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Σχολής των 49 υπαρχόντων υποχρεωτικών μαθημάτων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1), η τωρινή
εκπαιδευτική διαδικασία έχει μεγαλύτερη του επιθυμητού έκταση, πολλαπλές επικαλύψεις
και σημαντικές ελλείψεις, ενώ οι φοιτητές στα πρώτα 3 χρόνια των εξαετών Σπουδών τους
είναι ουσιαστικά εκτός της Κλινικής εκπαίδευσης. Κατά κοινή δε ομολογία, ένα βελτιωμένο
Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να περιέχει περισσότερες εκπαιδευτικές ώρες σε Κλινικές
και λιγότερες σε Αμφιθέατρα.
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Η παρούσα πρόταση, η αρχιτεκτονική της οποίας βασίζεται σε μεταφορές αρκετών
υπαρχόντων μαθημάτων σε μικρότερα εξάμηνα συνοψίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2.
Ουσιαστικά το βελτιωμένο πρόγραμμα κινείται στους παραπάνω άξονες, δηλαδή:
α) έχει μικρότερη έκταση,
β) υπάρχει περιορισμός των επικαλύψεων και εκσυγχρονισμός (π.χ. εισαγωγή της Κλινικής
Γενετικής και της Αναισθησιολογίας-Επειγοντολογίας, έκπτυξη της ΑκτινολογίαςΑπεικονιστικής Ιατρικής, ‘τρίμηνο’ επιλογής )
γ) έναρξη της κλινικής εκπαίδευσης στο 3ο έτος-αντί στο 4ο
δ) περισσότερες εκπαιδευτικές ώρες σε Κλινικές και λιγότερες σε Αμφιθέατρα, ειδικά δε για
τους τελειοφοίτους για τους οποίους τα λεγόμενα ‘τρίμηνα’ εκπτύσσονται από δυο εξάμηνα
σπουδών (11ο και 12ο) σε τρία (10ο-11ο και 12ο).
Είναι προφανές ότι επαναδιατύπωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στόχων επιβάλλεται
να γίνει όπου χρειάζεται. Υποχρεωτικά μαθήματα που καταργούνται προτείνεται να υπάρχουν
ως κατ’επιλογην υποχρεωτικά, π.χ. η Παθολογικη Φυσιολογία ΙΙ, ως ‘Κλινικη Ανοσολογία’
Η παρούσα πρόταση τίθεται σε διαβούλευση έως 31/3/2017. Ευκταίο είναι να συμμετέχουν
όλα τα μέλη της Σχολής μας (μέλη ΔΕΠ και φοιτητές) ώστε το βελτιωμένο Πρόγραμμα Σπουδών
να τροποποιηθεί περαιτέρω εάν κριθεί αναγκαίο. Ο στόχος είναι πριν το τέλος της φετινής
ακαδημαϊκής χρονιάς να καθορισθούν οι ώρες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι κάθε μαθήματος,
ώστε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία και να εφαρμοστεί
για τους πρωτοετείς της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, 2017-18

Η ολοκληρωμένη Πρόταση για το νέο πρόγραμμα, που θα κριθεί στην πράξη και όπου
χρειαστεί θα ξαναγίνουν αλλαγές στο απώτερο μέλλον, ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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1ο και 2ο Εξάμηνο
(υπάρχοντα μαθήματα: 5 και 3,
προτεινόμενα μαθήματα: 4 και 4, αντίστοιχα)
Ιατρική Φυσική Ι και ΙΙ
Προτείνουμε τη συγχώνευση των μαθημάτων Ιατρική φυσική Ι και ΙΙ σε ενιαίο μάθημα με
τίτλο «Ιατρική Φυσική» που θα διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο. Η ύλη της Φυσικής 1 να μειωθεί ως
προς τις τεχνικές λεπτομέρειες και να αποτελεί περισσότερο μια εισαγωγή για την ακτινολογία
του 4ου έτους. Θα μπορούσε να διανθιστεί με πολύ βασικά στοιχεία ανατομίας και να γίνει μια
πρώτη επαφή με την ακτινογραφία θώρακος ή/και βασικές τομές αξονικής και μαγνητικής
τομογραφίας. Επίσης, η ύλη της Φυσικής ΙΙ να είναι αποκλειστικά φυσική του ανθρωπίνου
σώματος και να εμπλουτιστεί η διδασκαλία με κλινικά παραδείγματα, ώστε να αποτελεί μια
καλή προετοιμασία για τη φυσιολογία. Επιπλέον η ύλη μπορεί να εμπλουτιστεί με θέματα
βιοιατρικής τεχνολογίας στα οποία το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει σημαντικό έργο.
Γενική Ιατρική Χημεία Ι και ΙΙ
Τα μαθήματα της Γενικής Iατρικής Xημείας Ι και ΙΙ σε συνδυασμό με τη Bιοχημεία 1 και 2
χαρακτηρίζονται από αλληλοεπικάλυψη της ύλης τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα μαθήματα
του 2ου έτους όπως η Φυσιολογία. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε τη συγχώνευση της Γενικής
Iατρικής Xημείας Ι και ΙΙ σε ενιαίο μάθημα με τίτλο Ιατρική Χημεία (1ο εξάμηνο). Ιδιαίτερη
έμφαση πιστεύουμε πως πρέπει να δοθεί στην εισαγωγή του μελλοντικού ιατρού στον κλινικό
προβληματισμό και στις εφαρμογές των αρχών της ιατρικής χημείας και βιοχημείας στην
καθημερινή κλινική πράξη.
Ιατρική Στατιστική: ως έχει
Βιολογία Ι και ΙΙ: ως έχουν
Γενική Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας: Προτείνεται η μεταφορά του μαθήματος
από το 5ο στο 2ο εξάμηνο σπουδών.
Περιγραφική Ανατομική Ι (Σπλαχνολογία): Προτείνεται η μεταφορά του μαθήματος από το 4ο
στο 2ο εξάμηνο σπουδών.
Βιολογική Χημεία Ι: Προτείνεται η μεταφορά από το 3ο στο 2ο εξάμηνο.
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3ο και 4ο εξάμηνο (υπάρχοντα μαθήματα=4 και 4,
προτεινόμενα μαθήματα= 4 και 4, αντίστοιχα)
Παθολογική Ανατομική Ι: Δεδομένης της μεταφοράς της Περιγραφικής Ανατομικής Ι
(Σπλαχνολογία) από το 4ο στο 2ο εξάμηνο, προτείνεται η διδασκαλία της Παθολογικής
Ανατομικής Ι στο 4ο εξάμηνο.
Βιολογική Χημεία ΙΙ: Μεταφορά από το 4ο στο 3ο εξάμηνο.
Τα υπόλοιπα μαθήματα παραμένουν ως έχουν δεδομένης και της συνοχής των συστημάτων
που διδάσκονται ανά εξάμηνο σε κάθε εξάμηνο [π.χ. διδασκαλία Νευροφυσιολογίας
(Φυσιολογία Χειμερινού) παράλληλα με την ανατομική του ΚΝΣ και ομοίως και για τα
υπόλοιπα συστήματα].
Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής: Μετατροπή σε μάθημα με τίτλο «Ιατρική
Ιστορία-Βιοηθική-Δεοντολογία» που θα διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο. Με στόχο την
ολοκληρωμένη εκπαίδευση του ιατρού όχι μόνο με κλινικές αλλά και με κοινωνικές δεξιότητες
που απαιτούνται, προτείνεται στα πλαίσια του ανανεωμένου μαθήματος να αναπτυχθεί
εκτενώς η θεματολογία: σχέση ιατρού-ασθενούς, ιατρικό απόρρητο, ο «ενημερωμένος»
ασθενής, τα φαινόμενα placebo και nocebo στην κλινική πρακτική.
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5ο και 6ο Εξάμηνο (υπάρχοντα μαθήματα=6 και 4,
προτεινόμενα μαθήματα= 5 και 5, αντίστοιχα)
Παθολογική Ανατομική ΙΙ: Μεταφορά από το 6ο στο 5ο εξάμηνο.
Παθολογική Φυσιολογία Ι και ΙΙ: Προτείνεται η σύμπτυξη σε ενιαίο μάθημα με τίτλο
«Παθολογική Φυσιολογία».
Γενική Μικροβιολογία-Ανοσολογία, Ιατρική Μικροβιολογία, Φαρμακολογία Ι & ΙΙ: ως έχουν
Ψυχολογία: Προτείνεται η μεταφορά από το 1ο στο 5ο εξάμηνο με τον τίτλο «Ιατρική
Ψυχολογία» , ώστε οι φοιτητές να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας
του νευρικού συστήματος και να κατανοούν καλύτερα τις έννοιες που εξετάζονται στα πλαίσια
του μαθήματος. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενότητα της σχέσης του ιατρού με τον
ασθενή. Πρακτικά παραδείγματα -με ενεργό συμμετοχή των φοιτητών- θα τους εξοικειώσουν
με όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής κλινικής πρακτικής που περιλαμβάνει και την
επεξήγηση στον άρρωστο, την ενημέρωση των συγγενών, την αναγγελία δυσάρεστων
ειδήσεων κ.α.
Σημειολογία-Νοσολογία: Με γνώμονα την ταχύτερη ένταξη των φοιτητών στην κλινική
εκπαίδευση, το οποίο κρίνεται απαραίτητο τόσο από τα μέλη ΔΕΠ όσο και από τους φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής, η Σημειολογία-Νοσολογία μεταφέρεται από το 7ο στο 6ο εξάμηνο. Η
αλλαγή αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη συνολική τροποποίηση που προτείνεται με τους
φοιτητές να ξεκινούν τη διδασκαλία Ανατομίας από το 2ο κιόλας εξάμηνο.
Χειρουργική Παθολογία Ι και Ακτινολογία Ι: Στον ίδιο γνώμονα με τη μετακίνηση της
Σημειολογίας-Νοσολογίας, προτείνεται η μεταφορά την Χειρουργικής Παθολογίας Ι (που
εμπεριέχει και τη Χειρουργική σημειολογία) από το 7ο στο 6ο εξάμηνο, καθώς και της
Ακτινολογίας Ι στο 6ο εξάμηνο δεδομένης της εκπτυξης της διδασκαλίας της Ακτινολογίας σε
δύο μαθήματα
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7ο και 8ο Εξάμηνο (υπάρχοντα μαθήματα=3 και 4,
προτεινόμενα μαθήματα= 5 και 5, αντίστοιχα)
Παθολογία: Μεταφορά από το 8ο στο 7ο εξάμηνο
Χειρουργική Παθολογία ΙΙ: Μεταφορά από το 8ο στο 7ο εξάμηνο
Ακτινολογια ΙΙ: Εκπτυξη της διδασκαλίας της Ακτινολογίας σε 2 εξάμηνα (6ο και 7ο). Δεδομένης
της καθοριστικής πλέον σημασίας των απεικονιστικών τεχνικών στην Κλινική ιατρική πραξη.
Ιδιαίτερη έμφαση στις νέες απεικονιστικές τεχνικές με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών.
Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία: Μεταφορά από το 8ο στο 7ο εξάμηνο.
Ουρολογία: Μεταφορά από το 9ο 10ο στο 7ο εξάμηνο.
Ιατρική της Εργασίας: Προτείνεται η μετατροπή του σε μάθημα κατ’επιλογήν, λόγω
αλληλοεπικάλυψης της διδακτέας ύλης με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα ( το μέρος της
ιατρικής εργασίας με την Προληπτική Ιατρική και την Επιδημιολογία, της Πνευμονολογίας με
την Πνευμονολογία και της Τοξικολογίας με την Ιατροδικαστική-Τοξικολογία).
Ιατροδικαστική – Τοξικολογία: Προτείνεται η μεταφορά του μαθήματος από το 11ο-12ο
εξάμηνο στο 8ο εξάμηνο.
Πνευμονολογία-Εντατική θεραπεία, Καρδιολογία, Νευρολογία: προτείνεται η μεταφορά των
μαθημάτων από το 9ο 10ο στο 8ο εξάμηνο.
Κλινική Γενετική: Προσθήκη νέου μαθήματος στο 8ο εξάμηνο με στόχο την εξοικείωση των
εκπαιδευόμενων ιατρών με τις εξελισσόμενες γνώσεις σχετικά με το γενετικό υπόβαθρο
νοσημάτων και την ενδεχόμενη εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.
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9ο -12ο Εξάμηνα
9ο Εξάμηνο (υπάρχοντα μαθήματα μαζι με το 10ο εξάμηνο =10, προτεινόμενα μαθήματα για
το 9ο εξαμ.= 6, διότι στο 10ο εξαμ. ξεκινούν τα τρίμηνα)
Οφθαλμολογία, ΩΡΛ, Ορθοπαιδική – Τραυματολογία, Δερματολογία, Θεραπευτική θα
διδάσκονται στο 9ο εξάμηνο (Η Ουρολογία μεταφέρεται στο 7ο εξάμηνο).
Αναισθησιολογία-Επείγουσα Ιατρική: Προτείνεται η προσθήκη ενιαίου μαθήματος στο 9ο
εξάμηνο, και αφού έχουν ήδη διδαχθεί Παθολογία-Χειρουργική-Καρδιολογία-Πνευμονολογίακαι Εντατική. Στο νέο αυτό μάθημα είναι δυνατή και η διδασκαλία βασικών αρχώναλγορίθμων όπως ALS και ATLS.

Για την ομαλότερη διδασκαλία και κατανομή των φοιτητών σε ομάδες προτείνεται η
«ενοποίηση» 8ου και 9ου εξαμήνου όπως ίσχυε για το 9ο και 10ο εξάμηνο μέχρι σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό τα «ΤΡΙΜΗΝΑ» (Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Μαιευτική και
Γυναικολογία, Ψυχιατρική) ξεκινούν από το 10ο εξάμηνο σπουδών επιτρέποντας και τη
διενέργεια 3μηνου σε Κλινική ή Εργαστήριο επιλογής.

11ο και 12ο Εξάμηνο (υπάρχοντα μαθήματα=6, προτεινόμενα μαθήματα=6, ξεκινώντας από
το 10ο εξάμηνο ώστε να τελειώνει και νωρίτερα η διδακτική και εξεταστική περίοδος του 6ου
έτους, και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της ορκωμοσίας των τελειοφοίτων.)
‘Τρίμηνα’ Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Μαιευτική-Γυναικολογία και Ψυχιατρική: ως
έχουν με ενδεχόμενη μικρή έκπτυξη
‘Τρίμηνο’ Rotation επιλογής. Προτείνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση στα πλαίσια
προκαθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων, και συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας Κλινικής
στην οποία είτε διενεργείται άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος Σπουδών (π.χ. Παθολογία
κ.λ.π.) είτε όχι (π.χ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Αιματολογική, Νεφρολογική,
Γαστρεντερολογική, Νευροχειρουργική, Θώρακο-Καρδιο-Άγγειο-Χειρουργική, ή ακόμη και σε
Δια-κλινικό Πρόγραμμα Σπουδών που θα διαμορφωθεί από τους καθηγητες του αντικειμενου,
π.χ. Ογκολογία, Ρευματολογία, Ενδοκρινολογία, κ.α.), ή ακόμη και Ιατρικού Εργαστηρίου της
επιλογής κάθε τελειοφοίτου καθημερινά ώστε να έρθει σε ουσιαστικότερη επαφή και να
αποκτήσει εμπειρία με το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών: (n=49 εξεταζόμενα υποχρεωτικά μαθήματα)
1ο εξάμηνο (n=5)
Ιατρική Φυσική Ι

2ο εξάμηνο (n=3)
Ιατρική Φυσική ΙΙ

Γενική Ιατρική Χημεία Γενική Ιατρική Χημεία
Ι
ΙΙ
Βιολογία Ι
Βιολογία ΙΙ
Ιατρική Στατιστική

3ο εξάμηνο (n=4)
Περιγραφική
Ανατομική ΙΙ
(Μυοσκελετικό-ΚΝΣ)
Φυσιολογία
Χειμερινού
Βιολογική Χημεία Ι
Ιστολογία –
Εμβρυολογία Ι

4ο εξάμηνο (n=4)
Περιγραφική
Ανατομική
Ι
(Σπλαχνολογία)
Φυσιολογία Εαρινού

7ο εξάμηνο (n=3)
ΣημειολογίαΝοσολογία
Χειρουργική
Παθολογία Ι
Ακτινολογία

8ο εξάμηνο (n=4)
Παθολογία

Βιολογική Χημεία ΙΙ
Ιστολογία –
Εμβρυολογία ΙΙ

Ψυχολογία
5ο εξάμηνο (n=6)
Παθολογική
Ανατομική Ι
Παθολογική
Φυσιολογία Ι
Γενική Μικροβιολογία
– Ανοσολογία
Φαρμακολογία Ι

6ο εξάμηνο (n=4)
Παθολογική
Ανατομική ΙΙ
Παθολογική
Φυσιολογία ΙΙ
Ιατρική
Μικροβιολογία
Φαρμακολογία ΙΙ

Γενική Επιδημιολογία
& Μεθοδολογία
Έρευνας
Αρχές Φιλοσοφίας &
Ιστορία τις Ιατρικής
9ο και 10ο εξάμηνο (n=10)
Νευρολογία
Καρδιολογία
Πνευμονολογία
Δερματολογία
Ουρολογία
Οφθαλμολογία
ΩΡΛ
Ορθοπαιδική – Τραυματολογία
Θεραπευτική
Παθολογία- Εντατική Θεραπεία
Μαιευτική και Γυναικολογία (χωρίς εξετάσεις)

Εισαγωγή στην
Ψυχοπαθολογία
(χωρίς εξετάσεις)

Χειρουργική
Παθολογία ΙΙ
Προληπτική Ιατρική
και Δημόσια Υγεία
Ιατρική τις Εργασίας

11ο και 12ο εξάμηνο (n=6)
Παθολογία
Παιδιατρική
Χειρουργική
Μαιευτική και Γυναικολογία
Ψυχιατρική
Ιατροδικαστική – Τοξικολογία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών: (n=48 εξεταζόμενα υποχρεωτικά
μαθήματα)

1ο εξάμηνο (n=4)

2ο εξάμηνο (n=4)

Βιολογία Ι

Βιολογία ΙΙ

Ιατρική Φυσική

Περιγραφική
Ανατομική Ι
(Σπλαχνολογία)

Ιατρική Χημεία

Βιολογική Χημεία Ι

5ο εξάμηνο (n=5)
Παθολογική
Ανατομική ΙΙ
Παθολογική
Φυσιολογία

Γενική Επιδημιολογία
& Μεθοδολογία
Έρευνας
6ο εξάμηνο (n=5)
ΣημειολογίαΝοσολογία
Χειρουργική
Παθολογία Ι

Φαρμακολογία Ι

Φαρμακολογία ΙΙ

Ιατρική Στατιστική

Γενική Μικροβιολογία Ιατρική
– Ανοσολογία
Μικροβιολογία
Ιατρική Ψυχολογία

Ακτινολογία Ι

9ο εξάμηνο (n=6)
Οφθαλμολογία
ΩΡΛ
Ορθοπαιδική - Τραυματολογία
Αναισθησιολογία –Eπείγουσα Ιατρική (ΝΕΟ)
Δερματολογία
Θεραπευτική

3ο εξάμηνο (n=4)
Περιγραφική
Ανατομική ΙΙ
(Μυοσκελετικό-ΚΝΣ)

4ο εξάμηνο (n=4)
Παθολογική
Ανατομική Ι

Φυσιολογία
Χειμερινού

Φυσιολογία Εαρινού

Βιολογική Χημεία ΙI

Ιατρική Ιστορία
ΒιοηθικήΔεοντολογία

Ιστολογία –
Εμβρυολογία Ι

Ιστολογία –
Εμβρυολογία ΙΙ

7ο εξάμηνο (n=5)

8ο εξάμηνο (n=5)
ΠνευμονολογίαΕντατική Θεραπεία

Παθολογία

Χειρουργική
Καρδιολογία
Παθολογία ΙΙ
Προληπτική Ιατρική
Νευρολογία
και Δημόσια Υγεία
Κλινική Γενετική
Ουρολογία
(ΝΕΟ)
Ιατροδικαστική Ακτινολογία ΙΙ (ΝΕΟ)
Τοξικολογία
ΤΡΙΜΗΝΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ
10ο και 11ο και 12ο εξάμηνο (n=6)
Παθολογία
Παιδιατρική
Χειρουργική
Μαιευτική και Γυναικολογία
Ψυχιατρική
Κλινική-Εργαστήριο επιλογής (ΝΕΟ)

Με μπλε επισημαίνονται τα τροποποιημένα προϋπάρχοντα μαθήματα του Προγράμματος
Σπουδών, ενώ με κόκκινο τα μαθήματα που εισάγονται. Για τα μαθήματα που
μετακινούνται βλ. αντιπαραβολή με Πίνακα 1
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