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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60510/Β7 (1)
  Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελο−

ποννήσου και του Πανεπιστημίου Νεαπολις Πάφου 
Κύπρου (Neapolis University−Cyprus) για εκπόνηση δι−
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

10, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ 
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−
08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση .Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων− Παράρτημα Διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης (αριθμ. 25/06−03−2013).

6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου 
Νεαπολις Πάφου Κύπρου (Neapolis University−Cyprus) 
που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συνερ−
γαζόμενων Ιδρυμάτων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Νεαπολις 
Πάφου Κύπρου (Neapolis University−Cyprus), για εκπό−
νηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων 
με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

      Αριθμ.61019/Γ2 (2)
Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και Γεωμετρίας γενι−

κής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 εδαφ. δ. του 

Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1, 2 του Ν. 2525/97 
(ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. 
ββ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τη με αριθμ. 76051/Η/04−07−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

5. Την με αριθμ. 11/08−04−2013 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και 
Γεωμετρίας γενικής παιδείας B΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
ως εξής:

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στη Β΄ Λυκείου έχει 
ως κεντρικό στόχο το πέρασμα τόσο σε έναν πιο προ−
ωθημένο, θεωρητικό μαθηματικό τρόπο σκέψης, όσο και 
στη διεύρυνση των δυνατοτήτων της χρήσης τους ως 
εργαλείου κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου. Στην 
προσέγγιση αυτού του στόχου συμβάλλουν:

• Η ένταξη των προϋπαρχουσών μαθηματικών γνώσε−
ων των μαθητών σ’ ένα θεωρητικό πλαίσιο, η επέκταση 
και η εμβάθυνσή τους.

• Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διερεύνηση 
προβλημάτων, στη δημιουργία και τον έλεγχο εικασιών, 
στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και 
πολλαπλών αποδεικτικών προσεγγίσεων, στην ανάπτυ−
ξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγική, παραγωγική).

• Η κατανόηση και χρήση της μαθηματικής γλώσσας, 
των συμβόλων και των αναπαραστάσεων των μαθη−
ματικών αντικειμένων, η ανάπτυξη της ικανότητας με−
τάφρασης από τη φυσική στη μαθηματική γλώσσα και 
αντίστροφα καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των 
μαθητών να επικοινωνούν μαθηματικά.

• Οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των Μαθηματικών 
αλλά και μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών 
περιοχών.

• Η θεώρηση των Μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστο−
ρικά εξελισσόμενο ανθρώπινο δημιούργημα.

Η υποβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών 
σε απλή εκμάθηση διαδικασιών και τεχνικών επίλυσης 
ασκήσεων δεν είναι συμβατή με τους παραπάνω στό−
χους. Αντίθετα, αναγκαία προϋπόθεση για την προσέγ−
γιση αυτών των στόχων είναι η προσπάθεια για εννοιο−
λογική κατανόηση των Μαθηματικών. Για το σκοπό αυτό 
χρειάζεται να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην 
κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών μέσα από την 
ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων τους, καθώς και 
τη χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων. Το αναλυ−
τικό πρόγραμμα των Μαθηματικών της Β΄ Λυκείου απο−
τελείται από τις ενότητες «Άλγεβρα» και «Γεωμετρία».

Η ενότητα «Άλγεβρα» περιλαμβάνει τα παρακάτω κε−
φάλαια:

α) Γραμμικά Συστήματα. Γίνεται μια επανάληψη των 
γραμμικών συστημάτων δύο εξισώσεων με δύο αγνώ−
στους, τα οποία οι μαθητές έχουν μελετήσει στο Γυ−
μνάσιο, και εισάγεται η χρήση της ορίζουσας για την 

επίλυση και διερεύνηση τέτοιων συστημάτων. Επίσης, 
επιλύονται και γραμμικά συστήματα με τρείς αγνώ−
στους, καθώς και μη γραμμικά συστήματα.

β) Ιδιότητες Συναρτήσεων. Εξετάζονται ιδιότητες των 
συναρτήσεων και των γραφικών παραστάσεών τους, 
όπως η μονοτονία, τα ακρότατα και οι συμμετρίες μιας 
συνάρτησης, καθώς και η κατακόρυφη και οριζόντια με−
τατόπιση της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

γ) Τριγωνομετρία. Επεκτείνονται οι τριγωνομετρικοί 
αριθμοί με την εισαγωγή του τριγωνομετρικού κύκλου 
και αποδεικνύονται στη γενικότητά τους οι τριγωνο−
μετρικές ταυτότητες. Επίσης, ορίζονται οι τριγωνομε−
τρικές συναρτήσεις, γίνεται η σύνδεση αυτών με φαι−
νόμενα που εμφανίζουν περιοδικότητα και επιλύονται 
τριγωνομετρικές εξισώσεις. Τέλος χρησιμοποιούνται 
οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών τριγώνου για τον 
υπολογισμό των στοιχείων του.

δ) Πολυώνυμα − Πολυωνυµικές εξισώσεις. Στο κεφά−
λαιο αυτό τίθενται οι βάσεις για μια πιο συστηματική 
μελέτη των πολυωνύμων και αναπτύσσονται διάφορες 
μέθοδοι επίλυσης πολυωνυμικών εξισώσεων και ανι−
σώσεων.

ε) Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση. Εισάγονται η 
εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση, οι οποίες έχουν 
σημαντικές εφαρμογές σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Η ενότητα «Γεωμετρία» περιλαμβάνει τα παρακάτω 
κεφάλαια:

α) Αναλογίες. Εισάγεται η έννοια του λόγου ευθύ−
γραμμων τμημάτων, απ’ όπου θα προκύψει η έννοια της 
μέτρησης και του μέτρου ευθύγραμμου τμήματος. Θε−
ώρημα του Θαλή − Θεώρημα των Διχοτόμων Τριγώνου. 

β) Ομοιότητα. Μελετώνται οι ιδιότητες των όμοιων ευ−
θύγραμμων σχημάτων. Κριτήρια Ομοιότητας Τριγώνων. 
Η ομοιότητα επεκτείνεται στο σύνολο των στοιχείων 
των ευθύγραμμων σχημάτων. Παρουσιάζεται η στενή 
σχέση της ομοιότητας με την Τριγωνομετρία.

γ) Μετρικές σχέσεις. Προσδιορισμός των στοιχείων 
τριγώνου αν είναι γνωστές οι πλευρές. Μετρικές σχέσεις 
στον κύκλο. Πυθαγόρειο Θεώρημα και γενίκευσή του. 

δ) Εμβαδά. Η έννοια του εμβαδού ευθύγραμμου σχή−
ματος ή μιας πολυγωνικής επιφάνειας. Υπολογισμός 
των εμβαδών του τετραγώνου, του ορθογωνίου, του 
παραλληλογράμμου, του τριγώνου και του τραπεζίου. 
Σχέση των εμβαδών δύο όμοιων ευθύγραμμων σχη−
μάτων. 

ε) Μέτρηση Κύκλου. Κανονικά πολύγωνα και βασικές 
τους ιδιότητες. Η «προσέγγιση» του κύκλου με κανονικά 
πολύγωνα εγγεγραμμένα ή περιγεγραμμένα σε αυτόν. 
Ο αριθμός π. Μήκος κύκλου και τόξου, εμβαδόν κύκλου 
και κυκλικού τομέα. 

στ) Ευθείες και επίπεδα στο χώρο. Βασικοί ορι−
σμοί και αξιώματα της Γεωμετρίας του Χώρου και 
βασικές σχέσεις μεταξύ των θεμελιωδών στοιχείων 
του χώρου. 

ζ) Στερεά σχήματα. Εξετάζονται δύο οικογένειες στε−
ρεών σχημάτων, τα πολύεδρα και τα στερεά εκ πε−
ριστροφής. Ειδικότερα, από τα πολύεδρα μελετώνται 
τα πρίσματα και οι πυραμίδες, ενώ από τα στερεά εκ 
περιστροφής ο κύλινδρος, ο κώνος και η σφαίρα.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 
βασικοί μαθησιακοί στόχοι κάθε ενότητας, τα περιεχό−
μενά της, καθώς και ενδεικτικές οδηγίες προσέγγισης 
αυτών των περιεχομένων.  
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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