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Χρήσιμα 

 
Μπορούμε να γράφουμε και να εκτελούμε τους αλγορίθμους μας online στο περιβάλλον της 

ψευδογλώσσας στο: https://pseudoglossa.gr/ 
 

ή να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το πακέτο «Αλγοριθμική και Προγραμματισμός» από εδώ: 

http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/ 
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2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

2.2 Αλγόριθμοι 

2.2.7.3 Δομή επιλογής 
Η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει μια από τις δύο 

τιμές Αληθής ή Ψευδής και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας με βάση την τιμή της 

λογικής αυτής συνθήκης. 

Εντολές δομής επιλογής: 

 Απλή εντολή επιλογής αν…τότε. Εκτελεί κάποιες εντολές μόνο αν η συνθήκη είναι αληθής. 

Π.χ.  αν α < 0 τότε 

        α ← -1*α 

   τέλος_αν 

Αν εκτελείται μόνο μία εντολή, τότε μπορεί να γραφτεί δίπλα στο τότε και το τέλος_αν παραλείπεται. 

Π.χ. αν ηλικία ≥ 18 τότε εμφάνισε "ενήλικος" 

             
 

 Σύνθετη εντολή επιλογής αν…τότε…αλλιώς. Εκτελεί κάποιες εντολές αν η συνθήκη είναι αληθής ή 

εκτελεί κάποιες άλλες εντολές αν η συνθήκη είναι ψευδής. 

Π.χ.  αν ηλικία ≥ 18 τότε 

        εμφάνισε "ενήλικος" 

   αλλιώς 
        εμφάνισε "ανήλικος" 

   τέλος_αν 

             
 

συνθήκη 

Εντολές_β 

Αληθής 

Ψευδής 

Διάγραμμα ροής Αν…τότε…αλλιώς 

Εντολές_α 

Σύνταξη εντολής Αν…τότε…αλλιώς 

 

αν συνθήκη τότε 

   εντολή_α1 

       … 

   εντολή_αν 

αλλιώς 
   εντολή_β1 

       … 

   εντολή_βν 

τέλος_αν 

συνθήκη εντολές 

Αληθής 

Ψευδής 

Διάγραμμα ροής Αν…τότε Σύνταξη εντολής Αν…τότε 

 

αν συνθήκη τότε 

   εντολή_1 

       … 

   εντολή_ν 

τέλος_αν 

 

 

Απλή σύνταξη εντολής Αν…τότε 

 

αν συνθήκη τότε εντολή 
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 Εντολή πολλαπλής επιλογής αν…τότε…αλλιώς_αν. Εκτελεί κάποιες εντολές αν η συνθήκη_1 είναι 

αληθής ή εκτελεί κάποιες άλλες εντολές αν η συνθήκη_2 είναι αληθής κλπ. Αν καμία συνθήκη δεν είναι 

αληθής εκτελούνται οι εντολές στο αλλιώς, αν υπάρχουν. 

Π.χ.  αν αριθμός > 0 τότε 

        εμφάνισε "θετικός" 

  αλλιώς_αν αριθμός < 0 τότε 

        εμφάνισε "αρνητικός" 

  αλλιώς  

        εμφάνισε "μηδέν" 

   τέλος_αν 

 

       
 

Εμφωλευμένες εντολές επιλογής έχουμε όταν μια εντολή Αν...τότε βρίσκεται μέσα στις εντολές μίας 

άλλης εντολής Αν...τότε.  

Η λογική αυτή επεκτείνεται, δηλαδή μπορούμε να έχουμε νέα εμφωλευμένη δομή μέσα σε μία 

εμφωλευμένη δομή κοκ. 

Μια συνθήκη μπορεί να είναι πιο σύνθετη από μία σύγκριση, χρησιμοποιώντας τους τρεις λογικούς 

τελεστές: και, ή, όχι. 

Οι εμφωλευμένες διαδικασίες Αν δημιουργούν δυσνόητους αλγορίθμους, γι’ αυτό  είναι προτιμότερο να 

αποφεύγονται και να χρησιμοποιούνται στη θέση τους εντολές  Αν…τότε…αλλιώς_αν με σύνθετες 

συνθήκες π.χ. 

συνθήκη_α 

Εντολές_ν 

Αληθής 

Ψευδής 

Διάγραμμα ροής Αν…τότε…αλλιώς_αν 

Εντολές_α 

Εντολές_αλλιώς 

συνθήκη_ν 

Αληθής 

Ψευδής 

………... 

Σύνταξη εντολής Αν…τότε…αλλιώς_αν 
 

αν συνθήκη_α τότε 

   εντολή_α1 

       … 

   εντολή_αν 

αλλιώς_αν συνθήκη_β τότε 

   εντολή_β1 

       … 

   εντολή_βν 

………………… 

αλλιώς_αν συνθήκη_ν τότε 

   εντολή_ν1 

       … 

   εντολή_νν 

αλλιώς 
   εντολή_αλλιώς1 

       … 

   εντολή_αλλιώςν 

τέλος_αν 
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Συνθήκες που χρησιμοποιούνται συχνά σε δομή επιλογής 

 

α > 0 ! αν αληθής ο α είναι θετικός 

 

α mod β = 0 ! αν αληθής ο β είναι διαιρέτης του α ή αλλιώς ο α είναι πολλαπλάσιο του β 

 

α mod 2 = 0 ! αν αληθής ο α είναι άρτιος (ζυγός) αφού διαιρείται με το 2 χωρίς να αφήνει υπόλοιπο, 

διαφορετικά είναι περιττός (μονός) 

 

Αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τη δομή επιλογής 

 

 
 

 
 

Αλγόριθμος μεγαλύτερος 

Διάβασε α, β 

Αν α > β τότε       ! για μικρότερο η συνθήκη γίνεται α < β 

 Εμφάνισε "μεγαλύτερο είναι το ", α 

Αλλιώς                 ! αν  α = β δεν έχει σημασία ποια από τις δυο μεταβλητές θα εμφανίσουμε 

 Εμφάνισε "μεγαλύτερο είναι το ", β 

Τέλος_αν 

Τέλος μεγαλύτερος 

Αλγόριθμος απόλυτη_τιμή ! |α| = α αν α ≥ 0 ή –α αν α < 0 

Διάβασε α 

Αν α < 0 τότε  ! αν α  0 δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο 

 α ← -α      ! αντιστρέφουμε το πρόσημο της α και την κάνουμε θετική 

Τέλος_αν 

Εμφάνισε α 

Τέλος απόλυτη_τιμή 

Απλή Αν…τότε…αλλιώς_αν με σύνθετες συνθήκες 

 

Αν βάρος < 80 και ύψος < 1.70 τότε 

      εκτύπωσε "Ελαφρύς, κοντός" 

αλλιώς_αν βάρος < 80 και ύψος >= 1.70 τότε 

      εκτύπωσε "ελαφρύς, ψηλός" 

αλλιώς_αν βάρος ≥ 80 και ύψος < 1.70 τότε 

      εκτύπωσε "Βαρύς, κοντός" 

αλλιώς_αν βάρος ≥ 80 και ύψος ≥ 1.70 τότε 

      εκτύπωσε "βαρύς, ψηλός" 

Τέλος_αν 

 

Εμφωλευμένες Αν…τότε 

 

Αν βάρος < 80 τότε 

   Αν ύψος < 1.70 τότε 

      εκτύπωσε "Ελαφρύς, κοντός" 

   αλλιώς 

      εκτύπωσε "ελαφρύς, ψηλός" 

   Τέλος_αν 

αλλιώς 

   Αν ύψος < 1.70 τότε 

      εκτύπωσε "Βαρύς, κοντός" 

   αλλιώς 

      εκτύπωσε "βαρύς, ψηλός" 

   Τέλος_αν 

Τέλος_αν 
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Λυμένες Ασκήσεις 

 

Α15. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ροής για τον επόμενο αλγόριθμο: 

Αλγόριθμος Απόλυτη_Τιμή 

Διάβασε α 

Αν α < 0 τότε 

 α  -1 * α 

Τέλος_αν 

Εμφάνισε "Απ. Τιμή=", α 

Τέλος Απόλυτη_Τιμή 

 

 
 

Α16. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ροής για τον επόμενο αλγόριθμο: 

Αλγόριθμος Διαίρεση 

Διάβασε α, β 

Αν β ≠ 0 τότε 

 Απ  α / β 

 Εμφάνισε Απ 

Αλλιώς 

 Εμφάνισε "Αδύνατη" 

Τέλος_αν 

Τέλος Διαίρεση 

 

 
 

Αρχή 

Διάβασε α, β 

Απ ← α / β 

Εμφάνισε Απ 

Τέλος 

β ≠ 0 
Αληθής 

Εμφάνισε "Αδύνατη" 

Ψευδής 

Αρχή 

Διάβασε α 

α  -1 * α 

Εμφάνισε "Απ. Τιμή=", α 

Τέλος 

α < 0 
Αληθής Ψευδής 
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Α17. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ροής για τον επόμενο αλγόριθμο: 

Αλγόριθμος Πάρκιν 

Διάβασε ώρες 

Αν ώρες < 3 τότε 

 τιμή  ώρες * 4 

Αλλιώς_αν ώρες < 5 τότε 

 τιμή  ώρες * 3 

Αλλιώς 

 τιμή  ώρες * 2 

Τέλος_ Αν 

Εμφάνισε τιμή 

Τέλος Πάρκιν 

 

 
 

 

Α18. Για τον επόμενο αλγόριθμο κατασκευάστε τον πίνακα τιμών και απαντήστε τι εμφανίζει στην οθόνη: 

1:  Χ  10 div 4 

2:  Σ  10 / 4 

3:  Αν Χ = Σ τότε 

4:   Εμφάνισε Χ,"=",Σ 

 αλλιώς 

5:   Εμφάνισε Χ,"< >",Σ 

 Τέλος_Αν 

  

 

Λύση 

 

2 < > 2.5 

 

Λύση 

Αρ. 

Εντολής 

Χ Σ Συνθήκη Έξοδος 

1 2    

2  2.5   

3   Ψευδής  

5    2 < > 2.5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Αρχή 

Διάβασε ώρες 

τιμή  ώρες * 4 

Τέλος 

ώρες < 3 

Αληθής 

Εμφάνισε τιμή 

Ψευδής 

τιμή  ώρες * 3 

ώρες < 5 

Αληθής 

Ψευδής 

τιμή  ώρες * 2 
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Α19. Για τον επόμενο αλγόριθμο κατασκευάστε τον πίνακα τιμών και απαντήστε τι εμφανίζει στην οθόνη: 

1:  α  3 

2:  β  1 

3:  γ  5 

4:  Αν α mod 2 = 1 ή β >= 2 τότε 

5:   γ  γ + 2 

6:  Αν γ < β τότε 

7:   α α ^ 3 

  αλλιώς 

8:   β 4 * β 

  Τέλος_Αν 

 Τέλος_Αν 

9: α α mod β 

10: β β mod γ 

11: γ γ mod α 

12:  Εμφάνισε β, γ, α 

  

Λύση 

 

4 1 3 

Λύση 

Αρ. 

Εντολής 

α β γ Συνθήκη Έξοδος 

1 3     

2  1    

3   5   

4    Αληθής  

5   7   

6    Ψευδής  

8  4    

9 3     

10  4    

11   1   

12     4 1 3 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

Α20. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

α. Θα διαβάζει το όνομα και το άλμα τριών 

αθλητών του ύψους. 

β. Θα εμφανίζει το όνομα κάθε αθλητή 

που το άλμα του είναι μεγαλύτερο από 2 

μέτρα. 

 

Λύση 

Αλγόριθμος Άλμα_σε_ύψος 

 Διάβασε ον1, αλ1, ον2, αλ2, ον3, αλ3 

 Αν αλ1 > 2 τότε 

  Εμφάνισε ον1 

 Τέλος_αν 

 Αν αλ2 > 2 τότε 

  Εμφάνισε ον2 

 Τέλος_αν 

 Αν αλ3 > 2 τότε 

  Εμφάνισε ον3 

 Τέλος_αν 

Τέλος Άλμα_σε_ύψος 

Α21. Ένας μαθητής όταν ξεπεράσει συνολικά τον αριθμό 

των 114 απουσιών στο διδακτικό έτος, πρέπει να 

επαναλάβει την τάξη χωρίς δικαίωμα στις 

εξετάσεις, ενώ αν δεν ξεπεράσει τον αριθμό αυτών 

των απουσιών έχει το δικαίωμα να εξεταστεί. Να 

γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: 

α. Θα διαβάζει το πλήθος των απουσιών του μαθητή. 

β. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Επανάληψη τάξης» αν οι 

απουσίες του είναι άνω των 114 ή το μήνυμα «Μπορεί να 

εξεταστεί» αν οι απουσίες του είναι από 114 και κάτω. 

 

Λύση 

Αλγόριθμος Μαθητής 

 Διάβασε απουσίες 

 Αν απουσίες > 114 τότε 

  Εμφάνισε "Επανάληψη τάξης" 

 αλλιώς 

  Εμφάνισε "Μπορεί να εξεταστεί" 

 Τέλος_αν 

Τέλος Μαθητής 
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Α22. Σε τρία διαφορετικά σημεία της 

Αθήνας καταγράφηκαν στις 12 το 

μεσημέρι οι θερμοκρασίες α, β, γ. 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

α. Θα διαβάζει τις τρεις θερμοκρασίες. 

β. Θα υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία. 

γ. Θα εμφανίζει το μήνυμα 

«ΚΑΥΣΩΝΑΣ» αν η μέση θερμοκρασία 

είναι μεγαλύτερη από 37 βαθμούς, 

«ΠΑΓΕΤΟΣ» αν είναι μικρότερη από 8 

και «ΚΑΝΟΝΙΚΗ» αν είναι ενδιάμεσα. 

 

Λύση 

Αλγόριθμος Θερμοκρασία 

 Διάβασε θ1, θ2, θ3 

 ΜΟ (θ1+θ2+θ3) /3 

 Αν ΜΟ > 37 τότε 

  Εμφάνισε "ΚΑΥΣΩΝΑΣ" 

 Αλλιώς_αν ΜΟ >= 8 τότε 

  Εμφάνισε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" 

 αλλιώς 

  Εμφάνισε "ΠΑΓΕΤΟΣ" 

 Τέλος_αν 

Τέλος Θερμοκρασία 

Α23. Για να κηρυχθεί απεργία πρέπει να είναι παρόντες 

στη συνέλευση τουλάχιστον το 50% του συνόλου 

των εργαζομένων και να ψηφίσει υπέρ τουλάχιστον 

το 75% των παρόντων. Να γράψετε αλγόριθμο ο 

οποίος: 

α. Θα διαβάζει το σύνολο των εργαζομένων και τους 

παρόντες. 

β. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Επανάληψη ψηφοφορίας» 

αν οι παρόντες είναι λιγότεροι από το 50% του συνόλου, 

διαφορετικά θα διαβάζει τις ψήφους υπέρ. 

γ. Αν ψήφισαν υπέρ τουλάχιστον το 75% των παρόντων 

θα εμφανίζει «Απεργία», αλλιώς «ΟΧΙ απεργία». 

 

Λύση 

Αλγόριθμος απεργία 

 Διάβασε παρόντες, σύνολο 

 Αν παρόντες < σύνολο * 50 /100 τότε 

  Εμφάνισε "Επανάληψη ψηφοφορίας" 

 Αλλιώς 

  Διάβασε ψήφοι 

  Αν ψήφοι < παρόντες * 75 /100 τότε 

   Εμφάνισε "ΟΧΙ απεργία" 

  Αλλιώς 

   Εμφάνισε "Απεργία" 

  Τέλος_αν 

 Τέλος_αν 

Τέλος απεργία 

 

 


