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Αλγόριθμοι β’ Λυκείου 
 
 
 

 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
 

Είναι έννοια που αφορά σε μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και η ηλικία της αριθμεί 
χιλιάδες χρόνια. Οι ρίζες της κρατούν από την αρχαιότητα με γνωστότερους αλγορίθμους 
αυτούς του Ευκλείδη (για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών) και 
του Ερατοσθένη (κόσκινο Ερατοσθένη για την εύρεση των πρώτων αριθμών από 1 έως N). 

 

Η λέξη προέρχεται από μια μελέτη του πέρση μαθηματικού Abu Ja’far 
Mohammed ibn Musa al Khwarizmi (825 π.Χ) η οποία αποτελεί την πρώτη 
πλήρη πραγματεία άλγεβρας. 

 

 
Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη ακολουθία βημάτων ή ενεργειών, αυστηρά 
καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο μήκος χρόνου, με σκοπό την 

επίλυση ενός προβλήματος. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βασική ορολογία στο πεδίο των αλγορίθμων αποτελούν οι παρακάτω έννοιες: 

  Εντολή: Είναι καθένα από τα αριθμημένα βήματα (ενέργειες) του αλγορίθμου.
  Εκτελεστής: Είναι αυτός που πρόκειται να εκτελέσει τις κατανοητές σε αυτόν εντολές του 

αλγορίθμου (υπολογιστής ή άνθρωπος).
  Πρόγραμμα: Είναι ένας αλγόριθμος εκφρασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει 

κατανοητός και εκτελέσιμος από τον υπολογιστή.

 

Ο αλγόριθμος δεν συνδέεται αποκλειστικά με προβλήματα πληροφορικής, η μαθηματικά 
και άλλα επιστημονικά προβλήματα. Μπορεί να αποτελεί εργαλείο και για την επίλυση 

κοινών καθημερινών προβλημάτων. 
 

 Παραδείγματα καθημερινών αλγορίθμων 
Η σειρά εκτέλεσης των βημάτων δεν είναι πάντα υποχρεωτική για την επίλυση ενός προβλήματος. 

 

 Δημιουργία Γεύματος 

Συγκέντρωσε τα υλικά 
Προετοίμασε τα σκεύη 

Παρασκεύασε το φαγητό 
Ετοίμασε τη σαλάτα 
Στρώσε το τραπέζι 

Γευμάτισε αυτό που προετοίμασες 
Καθάρισε το τραπέζι 

Πλύνε πιάτα και κουζινικά 

 Ψήσιμο καφέ 

Βάλε νερό στο μπρίκι 
Δώσε ποσότητα καφέ 

Δώσε ποσότητα ζάχαρης 
Βάλε το μπρίκι στο μάτι 

Άναψε το μάτι της κουζίνας 
Ανακάτεψε μέχρι να φουσκώσει 

Βάλε το καφέ στο φλιτζάνι 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Ένας αλγόριθμος χαρακτηρίζεται πλήρης όταν ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 

 ΕΙΣΟΔΟΣ (input) 

Ένας αλγόριθμος δέχεται καμία, μία ή πολλές τιμές δεδομένων που του δίνονται ως 
είσοδοι. Η περίπτωση που έχουμε μηδέν δεδομένα είναι όταν: 
 τα παράγει ο ίδιος ο αλγόριθμος (συναρτήσεις παραγωγής τυχαίων αριθμών για 

δημιουργία ή επεξεργασία πρωτογενών τιμών)
 αποτελούν γνωστές τιμές από την διατύπωση του προβλήματος.

 

 ΕΞΟΔΟΣ (output) 

Κάθε αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μία ή περισσότερες τιμές εξόδου που 
είναι τα αποτελέσματά του. Αυτά τα αποτελέσματα απευθύνονται προς το χρήστη ή προς 
ένα επόμενο αλγόριθμο. 

 
 ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (definiteness) 

Κάθε εντολή θα πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένη, δηλαδή να μην αφήνει καμία 
αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. π.χ. μια εντολή διαίρεσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη και την περίπτωση που ο διαιρέτης έχει την τιμή 0. 

 

Χ  Α*Β 

Χ  Α/Β 

Χ  Α/(Β–3) 
Χ  Τ_Ρ(Α) 

(αυστηρά καθορισμένη εντολή) 
(μη καθορισμένη εντολή, αφού το Β μπορεί να είναι 0) 
(μη καθορισμένη εντολή αφού το Β μπορεί να είναι 3) 
(μη καθορισμένη εντολή, αφού το Α μπορεί να είναι < 0) 

 
 

 ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (finiteness) 

Ο αλγόριθμος θα πρέπει να επιλύει το πρόβλημα με την εκτέλεση πεπερασμένου αριθμού 
εντολών σε πεπερασμένο χρόνο. Μια διαδικασία που δεν τελειώνει μετά από 
πεπερασμένο αριθμό βημάτων ονομάζεται «υπολογιστική διαδικασία» και δεν αποτελεί 
αλγόριθμο. 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (effectiveness) 

Κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή, δηλαδή δεν αρκεί να έχει ορισθεί αλλά 
να είναι και εκτελέσιμη. π.χ. η εκχώρηση πραγματικής τιμής σε ακέραια μεταβλητή δεν 
αποτελεί μια αποτελεσματική εντολή. 

 

Χ  A + ″Hello″ 

Z  5 > ″4″ 
(αναποτελεσματική εντολή, ανεπίτρεπτη αριθμητική έκφραση) 
(αναποτελεσματική εντολή, ανεπίτρεπτη λογική έκφραση) 
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 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

Ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαρασταθεί με τέσσερις τρόπους παρουσίασης : 

 
 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (free text) 

Είναι ο πιο αδόμητος και ανεπεξέργαστος τρόπος παρουσίασης, όπου ο αλγόριθμος 
εκφράζεται χρησιμοποιώντας απλή ελληνική γλώσσα. Με το ελεύθερο κείμενο υπάρχει ο 
κίνδυνος να παραβιασθεί το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. 

 
 ΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ (natural language) 

Ο αλγόριθμος είναι εκφρασμένος σε ελληνική γλώσσα, όπου οι προτάσεις είναι χωρισμένες 
σε παραγράφους και τα βήματα είναι αριθμημένα. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να παραβιαστεί 
το κριτήριο της καθοριστικότητας. 

 
 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (coding) 

Χρήση ενός προγράμματος (εκφρασμένου σε ψευδογλώσσα ή κάποια γλώσσα 
προγραμματισμού) που όταν εκτελεστεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. 

 
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (diagramming techniques) 

Η πιο γνωστή τεχνική είναι τα Διαγράμματα Ροής, τα οποία και αποτελούν έναν γραφικό 
τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου, σύμφωνα με τον οποίο τα διάφορα βήματα του 
αλγορίθμου παριστάνονται με ειδικά γεωμετρικά σχήματα που παρουσιάζονται παρακάτω 
: 

 
 
 
 
 
 
 

Η έλλειψη 
δηλώνει την αρχή 
και το τέλος του 

αλγορίθμου. 

 

Το παραλληλόγραμμο 
δηλώνει την είσοδο ή 
την έξοδο στοιχείων. 

 

Το ορθογώνιο 

δηλώνει την εκτέλεση 
μίας ή περισσοτέρων 

πράξεων. 

 

Ο ρόμβος δηλώνει μια 
συνθήκη που 

επιδέχεται απάντηση 
Αληθής ή Ψευδής. 

 
 
 
 

Τα Δ.Ρ.Δ είναι η πιο 
παλιά διαγραμματική 

τεχνική αναπαράστασης 
αλγορίθμου που 

ωστόσο δεν αποτελεί 
την καλύτερη λύση. 
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 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Να δοθεί αλγόριθμος που διαβάζει το γραπτό και προφορικό βαθμό ενός μαθητή και ελέγχει αν 
προβιβάζεται στην επόμενη τάξη ή όχι. Ο μαθητής προβιβάζεται, όταν ο μέσος όρος προφορικού 
και γραπτού βαθμού είναι μεγαλύτερος του 9.5. 

 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Πάρε τον γραπτό και προφορικό βαθμό του μαθητή. Πρόσθεσε τους δύο βαθμούς και 
διαίρεσε το άθροισμα με το 2. Αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το 9.5, τότε ο 
μαθητής περνάει την τάξη, διαφορετικά δεν την περνάει 

 

 ΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ 
 

Βήμα 1 Διάβασε το προφορικό και το γραπτό βαθμό 
Βήμα 2 Θέσε άθροισμα = προφορικός + γραπτός 
Βήμα 3 Θέσε ΜΟ = άθροισμα / 2 
Βήμα 4 Αν ΜΟ > 9.5 τότε πήγαινε στο βήμα 7 
Βήμα 5 Εμφάνισε το μήνυμα «δεν περνάει» 
Βήμα 6 Πήγαινε στο βήμα 8 
Βήμα 7 Εμφάνισε το μήνυμα «Περνάει» 
Βήμα 8 Τέλος αλγορίθμου 

 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Αλγόριθμος Μαθητής 
Διάβασε Γραπτός, Προφορικός 
Άθροισμα  Γραπτός + Προφορικός 
ΜΟ  Άθροισμα / 2 
Αν ΜΟ > 9.5 τότε 

Εμφάνισε ″Περνάει″ 
Αλλιώς 

Εμφάνισε ″Δεν Περνάει″ 
Τέλος_αν 
Τέλος Μαθητής 

 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΔΡΔ) 
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Γενική μορφή 
αλγορίθμου 

Αλγόριθμος Όνομα 

Δεδομένα // … // 
εντολή 1 
εντολή 2 
.............. 
εντολή Ν 

Αποτελέσματα // … // 
Τέλος Όνομα 

ώρες  24 
π  3,14 
όνομα  “Maria” 
βρέθηκε  Αληθής 

x  4 
y  2.5 
μάθημα  ″ΑΕΠΠ″ 
x  x * y 

μάθημα  ″ΑΟΘ″ 

 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Ένας αλγόριθμος διατυπωμένος σε ψευδογλώσσα αρχίζει πάντα με τη λέξη «Αλγόριθμος» 
ακολουθούμενη από το όνομα του αλγορίθμου και τελειώνει με την λέξη «Τέλος» 
ακολουθούμενη πάλι από το ίδιο όνομα. 

 
δηλωτικές εντολές 

 
 
 

εκτελεστέες εντολές 
 
 
 

δηλωτικές εντολές 
 

 

Μια εκτελεστέα εντολή εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ μια δηλωτική εντολή 
δηλώνει και δεν εκτελεί κάποια ενέργεια. 
Δηλωτικές εντολές είναι οι: Αλγόριθμος, Τέλος, Δεδομένα // //, Αποτελέσματα // //. 
Εκτελεστέες εντολές είναι οι: Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Διάβασε, εντολές εκχώρησης. 

 
 ΤΕΛΕΣΤΕΟΙ 

Είναι οντότητες του αλγορίθμου που διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές. 

 ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
 

Οι σταθερές (constants) είναι προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν 
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου. 

 
 

Οι σταθερές τιμές μέσα σε ένα αλγόριθμο μπορεί να είναι 
κυριολεκτικές υπό μορφή απλής τιμής (π.χ. 24, 3.14, ″Μαρία″, 
Αληθής) ή συμβολικές υπό μορφή αναγνωριστικών ονομάτων. 

 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 

Οι μεταβλητές (variables) είναι γλωσσικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται 
για να παραστήσουν στοιχεία δεδομένων. 

Η διαφορά τους από τις σταθερές είναι ότι δέχονται μια αρχική 
τιμή η οποία επιτρέπεται και να αλλάξει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του αλγορίθμου. 
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Προτείνεται να 
χρησιμοποιούνται 

ονόματα μεταβλητών 
και σταθερών τέτοια 

που να παραπέμπουν 
στο περιεχόμενο 

 
 

 ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Όλα τα δεδομένα που χειρίζεται ο υπολογιστής δεν είναι ίδια και για να μπορέσει να τα 
επεξεργαστεί, ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Κάθε κατηγορία δεδομένων ονομάζεται 
τύπος δεδομένων. Οι κυριότεροι τύποι δεδομένων της ψευδογλώσσας είναι: 

 

 Αριθμητικός - Ακέραιος (π.χ. 10 , 25 , 0 , -30 , 17 , -41)

 Αριθμητικός - Πραγματικός (π.χ. 2.5 , -6.8 , 3.3 , 0.4 , -1.0)

 Αλφαριθμητικός

 Λογικός

(π.χ. ″Mary30″, ″10″, ″Hello World !!″) 

(π.χ. Αληθής, Ψευδής ) 
 

 Στις αριθμητικές τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι ακέραιοι και πραγματικοί αριθμοί και 
για να δημιουργηθούν χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες + και – καθώς και το κόμμα (,) 
ως δεκαδικό σημείο.

 Οι αλφαριθμητικές τιμές αποτελούνται από συμβολοσειρές (strings) μέσα σε διπλά 
εισαγωγικά που περιέχουν γράμματα, ψηφία ή σημεία στίξης.

 Οι λογικές τιμές, σε αντίθεση με τους άλλους δύο τύπους, είναι μόνο δύο, Αληθής και 
Ψευδής.

 

Για παράδειγμα, η αριθμητική τιμή 10 δεν έχει καμία σχέση με την αλφαριθμητική τιμή 
"10" που είναι μία συμβολοσειρά αποτελούμενη από τα ψηφία 1 και 0. 

X  10 
Y  "10" 

Z   X + 2 (επιτρεπτή εντολή) 
Z   Y + 2 (λάθος, μη αποτελεσματική εντολή) 

 
 
 
 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Τα αναγνωριστικά (identifiers) που επιλέγουμε για το όνομα ενός αλγορίθμου, όπως 
και για τα συμβολικά ονόματα των σταθερών και μεταβλητών του, πρέπει να 
πληρούν τους εξής περιορισμούς: 

 Αποτελούνται μόνο από επιτρεπτά σύμβολα 

 γράμματα ελληνικά (Α..Ω, α..ω) ή λατινικά (A..Z, a..z) 
 ψηφία (0..9) 
 χαρακτήρας _ (κάτω παύλα, underscore) 

 Πρέπει υποχρεωτικά να αρχίζουν με γράμμα 

 Δεν αποτελούν δεσμευμένες λέξεις της ψευδογλώσσας 

 Δεν περιέχουν κενά ή άλλα μη αποδεκτά σύμβολα 

Παραδείγματα εσφαλμένων ονομάτων : 100Α, Κόστος$, Διάβασε, Μέση Τιμή 
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 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 

Οι δεσμευμένες λέξεις (reserved words) είναι λέξεις που έχουν αυστηρά 
προκαθορισμένη σημασία στον αλγόριθμο. 

 

Οι δεσμευμένες λέξεις έχουν διπλή χρησιμότητα μέσα σε έναν αλγόριθμο: 

 Κάνουν πιο ομοιόμορφη τη γλώσσα του κώδικα (π.χ. Αλγόριθμος, Τέλος, Δεδομένα, 
Αποτελέσματα) 

 Περιγράφουν τις εντολές της ψευδογλώσσας (π.χ. Διάβασε, Εμφάνισε, Εκτύπωσε, 
Αντιμετάθεσε κλπ.). 

 

 ΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Είναι τα σύμβολα που υλοποιούν τις διάφορες πράξεις. Διακρίνονται σε τρία είδη : 
 

Αριθμητικοί + , - , * , / , div, mod, ^ 

 

Συγκριτικοί 
= ,   , ,   ,   ,  τελεστές ψευδογλώσσας 

= , <> , ,   , >= , <= τελεστές γλώσσας 

Λογικοί ΚΑΙ , Ή , ΟΧΙ 

 
Οι αριθμητικοί τελεστές (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, πραγματική διαίρεση, 
ακέραιο πηλίκο, ακέραιο υπόλοιπο και ύψωση σε δύναμη) χρησιμοποιούνται στις πράξεις 
μεταξύ αριθμητικών σταθερών και μεταβλητών. 

 

Τελεστής Εξήγηση Παράδειγμα 

+ Πρόσθεση 12 + 7 = 19 

- Αφαίρεση 5 – 8 = -3 

* Πολλαπλασιασμός 3 * 5 = 15 

/ Πραγματική διαίρεση 17 / 5 = 3.4 

 

div 
 

Ακέραιο πηλίκο 
17 div 5 = 3 
5 div 17 = 0 

mod Ακέραιο υπόλοιπο 
17 mod 5 = 2 
5 mod 17 = 5 

^ Ύψωση σε δύναμη 5^3 = 125 

 Οι τελεστές div και mod μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε θετικούς ακέραιους 
αριθμούς. Η πρακτική χρήση του τελεστή mod είναι για να ελεγχθεί αν ένας αριθμός Χ 
είναι πολλαπλάσιο ενός αριθμού α με την πράξη Χ mod α = 0.
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 Ο τελεστής div υπολογίζει το ακέραιο πηλίκο μιας διαίρεσης ενώ ο τελεστής mod το 
ακέραιο υπόλοιπο μιας διαίρεσης π.χ.

 
 
 
 
 
 

Οι συγκριτικοί τελεστές χρησιμοποιούνται στις λογικές εκφράσεις για να συγκρίνουν δύο 
αριθμητικές, αλφαριθμητικές ή λογικές τιμές π.χ. 

 

Τελεστής Εξήγηση Παράδειγμα Τιμή 

> Μεγαλύτερο 
5 > 2 

″Γιώργος″ > ″Μαρία″ 
Αληθής 
Ψευδής 

< Μικρότερο 
34 < 2 

″Κ″ < ″Αλέξανδρος″ 
Ψευδής 
Ψευδής 

= Ίσο με 
15 = 30 div 2 

″Β″ = ″Β″ 
Αληθής 
Αληθής 

≥ Μεγαλύτερο ή ίσο 
20 div 4 ≥ 10 mod 2 

″Καλημέρα″ ≥ ″Καλησπέρα″ 
Αληθής 
Ψευδής 

≤ Μικρότερο ή ίσο 
3 * 5 ≤ 100 div 20 

″Γιάννης″ ≤ ″Ελένη″ 
Ψευδής 
Αληθής 

≠ Διάφορο 
42 ≠ 7 * 6 

″ΝΙΚΟΣ″ ≠ ″Νίκος″ 
Ψευδής 
Αληθής 

 Ένα αλφαριθμητικό δεδομένο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερους χαρακτήρες. Η 
σύγκριση μεταξύ αλφαριθμητικών δεδομένων γίνεται βάσει αλφαβητικής σειράς των 
χαρακτήρων και γενικότερα βασίζεται στη διάταξη των χαρακτήρων βάσει του κώδικα ASCII.

 Όταν συγκρίνουμε λογικές τιμές, η μόνη σύγκριση που επιτρέπεται να γίνει είναι η περίπτωση 
του ίσου (=) και του διαφόρου (≠). Αυτό συμβαίνει διότι οι μόνες τιμές που παίρνουν τα λογικά 
δεδομένα είναι οι λογικές τιμές Αληθής και Ψευδής και άρα δεν έχει νόημα η σύγκριση 
μεγαλύτερο (>) ή μικρότερο (<) μεταξύ τους.

Οι λογικοί τελεστές ΚΑΙ (σύζευξη), Ή (διάζευξη) και ΌΧΙ (άρνηση) χρησιμοποιούνται στις 
λογικές εκφράσεις για την δημιουργία πιο σύνθετων συνθηκών και έχουν πάντα ως 
αποτέλεσμα την λογική τιμή Αληθής ή Ψευδής π.χ. 

 

Τελεστής Εξήγηση Παράδειγμα Τιμή 

ΚΑΙ Σύζευξη 
5 > 2 ΚΑΙ 5 < 12 

″Γ″ < ″Μ″ ΚΑΙ ″Γ″ > ″Δ″ 

Αληθής 
Ψευδής 

Ή Διάζευξη 
3 < 20 Ή 3 > 1 

″Κ″ = ″Α″ Ή ″Κ″ = ″Χ″ 

Αληθής 
Ψευδής 

ΟΧΙ Άρνηση 
ΟΧΙ(5 > 2) 

ΟΧΙ(″Α″ > ″ΑΕΠΠ″) 

Ψευδής 
Αληθής 
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 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

Είναι προτάσεις που αποτελούνται από τελεστέους (σταθερές και μεταβλητές), τελεστές, 
συναρτήσεις και παρενθέσεις. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την αποτίμηση της 
έκφρασης, μπορεί να αποδίδεται σε μία μεταβλητή, ή να συνιστά στην εκτέλεση μιας 
πράξης. Η τελική τιμή της έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και την 
χρήση των παρενθέσεων. 

 

 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

1) Από τα αριστερά προς τα δεξιά 

2) Παρενθέσεις ( ) αρχικά οι εσωτερικές 

3) Δυνάμεις ( ^ ) 

4) Πολλαπλασιασμοί ( * ) – Διαιρέσεις ( /, div, mod ) 

5) Προσθέσεις ( + ) – Αφαιρέσεις ( - ) 

6) Συγκρίσεις ( = ,  , ,  ,  ,  ) 

7) Λογικές ( ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η ) 
 

Για να προκύψει η τιμή μιας έκφρασης θα πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι μεταβλητές 
με τις τιμές τους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο όλες οι μεταβλητές σε μία έκφραση 
να έχουν από πριν κάποια τιμή (να είναι ορισμένες). 

Οι εκφράσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Αριθμητικές εκφράσεις 

 Υλοποιούν απλές ή σύνθετες μαθηματικές πράξεις και μετά την εκτέλεση των 
πράξεων παράγουν πάντα μια αριθμητική τιμή. 

 Για τη σύνταξη μιας αριθμητικής έκφρασης χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων 
αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμητικούς τελεστές και 
παρενθέσεις. 

 

α + β + γ 

α^2 + Τ_Ρ(γ) 

β/(γ-2) – Α_Τ(β) 

(β+2)^(1/2)/3 

Λογικές Εκφράσεις 

 Είναι εκφράσεις που υλοποιούν συγκρίσεις και δίνουν ως αποτέλεσμα μια λογική 
τιμή Αληθής ή Ψευδής. 

 Για τη σύνταξη μιας λογικής έκφρασης χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων συγκριτικούς 
και λογικούς τελεστές, σταθερές, μεταβλητές, παρενθέσεις και αριθμητικές 
εκφράσεις. 

 

x+1 > y-2 

όνομα = ″ΑΕΠΠ″ 

x>5 KAI x<10 

ΟΧΙ(α>0) 
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 ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
Η σύνταξη της εντολής εκχώρησης έχει την γενική μορφή: 

 

μεταβλητή  έκφραση 

 

Το σύμβολο  διαβάζεται «γίνεται» ή «εκχώρησε» και δεν έχει καμία σχέση με το 
σύμβολο της ισότητας (=), αφού δεν πρόκειται για εξίσωση. Το σύμβολο του βέλους δείχνει 
την φορά της εκχώρησης. 

Η έκφραση που τοποθετείται στα δεξιά του τελεστή εκχώρησης () μπορεί να είναι 
αριθμητική ή λογική π.χ. 

Α  5 

Χ   Α + 3 (αριθμητική έκφραση, Χ = 8) 
Υ   Α > 10 (λογική έκφραση, Υ = Ψευδής) 

 

 

Η σημασιολογία της εντολής είναι ότι υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης που 
βρίσκεται στα δεξιά του συμβόλου  και το αποτέλεσμα που βρίσκουμε 

εκχωρείται στην μεταβλητή που βρίσκεται στα αριστερά του συμβόλου . 
 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Στο αριστερό μέρος μιας εντολής εκχώρησης επιτρέπεται να υπάρχει μόνο μία 
μεταβλητή π.χ. 

 

Σωστές εντολές: Χ  Α*Β όνομα  ″Μαρία″ 

Λάθος εντολές: Α*Β  Χ ″Μαρία″  όνομα 
 

Η ίδια μεταβλητή μπορεί να βρίσκεται και δεξιά και αριστερά του τελεστή εκχώρησης 
π.χ. 

Στην εντολή   Χ   Χ + 2 η μεταβλητή Χ αυξάνεται κατά 2. 

Στην εντολή   Α   ΟΧΙ(Α) η μεταβλητή Α αλλάζει λογική τιμή. 

 

Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ιδίου τύπου 
δεδομένων π.χ. 

 

Στην εντολή Χ A div Β η μεταβλητή Χ είναι ακεραίου τύπου 

Στην εντολή Υ A / Β η μεταβλητή Υ είναι πραγματικού τύπου 

Στην εντολή Α Αληθής η μεταβλητή Α είναι λογικού τύπου 

Στην εντολή   Z   ″Καλημέρα″ η μεταβλητή Ζ είναι αλφαριθμητικού τύπου 
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 ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Είσοδος δεδομένων σε έναν αλγόριθμο γίνεται με την εκτελεστέα εντολή Διάβασε που 
συντάσσεται ως εξής: 

Διάβασε μεταβλητή 1, μεταβλητή 2, …, μεταβλητή Ν 
 

Με την εντολή Διάβασε διακόπτεται η ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου, μέχρι τη στιγμή 
που ο χρήστης θα εισάγει (από το πληκτρολόγιο) τόσα δεδομένα όσα χρειάζονται για τις 
μεταβλητές που βρίσκονται δεξιά της εντολής Διάβασε. 

Η έξοδος των αποτελεσμάτων γίνεται με την εκτελεστέα εντολή Εμφάνισε (ή την εντολή 
Εκτύπωσε ή την εντολή Γράψε) που συντάσσεται ως εξής: 

 

Εμφάνισε αποτέλεσμα 1, αποτέλεσμα 2, …, αποτέλεσμα Ν 
 

Το κάθε αποτέλεσμα που εμφανίζεται μπορεί να είναι μεταβλητή, σταθερά, μαθηματική 
παράσταση ή συμβολοσειρά π.χ. οι παρακάτω εντολές εμφανίζουν τα διπλανά 
αποτελέσματα στην οθόνη. 

 

Α   7 
Β   5 
Εμφάνισε 10 
Εμφάνισε ″Α = ″,Α 
Εμφάνισε ″Β = ″,Β 
Εμφάνισε ″Α+Β = ″,Α+Β 

 
 
 
 

Εμφάνιση 
στην 

 
 

10 
Α = 7 
Β = 5 
Α+Β = 12 

 

Εναλλακτικά της εντολής Διάβασε, τα δεδομένα εισόδου (αν υπάρχουν) περιγράφονται στη 
δεύτερη γραμμή του αλγορίθμου με τη δηλωτική εντολή Δεδομένα // // 

Εναλλακτικά της εντολής Εμφάνισε (στην οθόνη) ή Εκτύπωσε (στον εκτυπωτή), τα 
αποτελέσματα εξόδου δίνονται στην προτελευταία γραμμή του αλγορίθμου με τη δηλωτική 
εντολή Αποτελέσματα // // 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εισόδου - εξόδου  
Αν στην διατύπωση ενός προβλήματος 
ζητείται να διαβαστούν τα δεδομένα του ή 
να εμφανιστούν τα αποτελέσματά του, 
τότε ακολουθούμε την μέθοδο των 
εντολών Διάβασε, Εμφάνισε. 

Διαφορετικά αν η διατύπωση του 
προβλήματος δεν ζητά κάτι τέτοιο, τότε 
μπορούν να εφαρμοστούν οι εντολές 
Δεδομένα//…// και 
Αποτελέσματα//…// για τη διαχείριση 
εισόδου και εξόδου. 

 

Αλγόριθμος Αθροισμα 
Διάβασε Α, Β 
Σ  Α + Β 
Εμφάνισε Σ 
Τέλος Αθροισμα 

Αλγόριθμος Αθροισμα 
Δεδομένα // Α, Β // 
Σ  Α + Β 
Εμφάνισε Σ 
Τέλος Αθροισμα 

 
Αλγόριθμος Αθροισμα 
Διάβασε Α, Β 
Σ  Α + Β 
Αποτελέσματα //Σ// 
Τέλος Αθροισμα 

 
Αλγόριθμος Αθροισμα 
Δεδομενα // Α, Β // 
Σ  Α + Β 
Αποτελέσματα //Σ// 
Τέλος Αθροισμα 
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 ΑΛΗΘΕΙΣ 

5 > 2 
″A″ < ″F″ 
10 ≤ 15 

″John″ ≠ ″john″ 

 ΨΕΥΔΕΙΣ 

-3 > 10 
″Β″ > ″Δ″ 
35 = 10 

″ΑΒΓ″ = ″ΑΒC″ 

α   5 

β   7 

γ  -3 

α > 0 και α < 10 

α > β ή α < 10 

β ≠ α και β ≠ γ 

όχι(β > α) 

γ ≥ α και α < β 

α = β ή α = γ 

(Αληθής) 

(Αληθής) 

(Αληθής) 

(Ψευδής) 

(Ψευδής) 

(Ψευδής) 

 
 

 ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

Συνθήκη είναι μια λογική έκφραση η οποία μπορεί πάντα να πάρει δύο 
εναλλακτικές τιμές, Αληθής ή Ψευδής. 

 

 ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Μια απλή συνθήκη βασίζεται στη σύγκριση 
δύο τιμών με χρήση κατάλληλων 
συγκριτικών τελεστών (=, >, <, ≥, ≤, ≠). 
 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε σύνθετες συνθήκες χρησιμοποιώντας τους λογικούς 
τελεστές ΚΑΙ (σύζευξη), Ή (διάζευξη), ΟΧΙ (άρνηση). 

Τα αποτελέσματα κάθε πράξης, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα αληθείας. 
Θεωρούμε ότι τα Α, Β είναι λογικές μεταβλητές ή λογικές εκφράσεις (συνθήκες). 

 

Α Β Α ΚΑΙ Β Α ‘Η Β ΟΧΙ(Α) 

Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής 

Αληθής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψευδής 

Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Αληθής 

Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής 

 

 ΣΥΖΕΥΞΗ : Το αποτέλεσμα είναι Αληθής όταν και οι 

δύο συνθήκες είναι Αληθής. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

είναι Ψευδής. 

 ΔΙΑΖΕΥΞΗ : Το αποτέλεσμα είναι Αληθής όταν 

τουλάχιστον μία από τις δύο συνθήκες είναι Αληθής. 

Σε διαφορετική περίπτωση είναι Ψευδής. 

 ΑΡΝΗΣΗ : Το αποτέλεσμα είναι Αληθής αν η 

συνθήκη είναι Ψευδής και Ψευδής αν η συνθήκη 

είναι Αληθής. 

Οι τελεστές ΚΑΙ, ‘Η χρειάζονται δύο τελεστέους (συνθήκες) για να εφαρμοστούν. 
Αντιθέτως, ο τελεστής ΟΧΙ εφαρμόζεται σε έναν τελεστέο. 

 

Παρατήρηση: Τις συνθήκες τις συναντάμε κυρίως μέσα στις δομές επιλογής και επανάληψης ή 
ακόμα και σε εντολές εκχώρησης (αρκεί η μεταβλητή στην οποία εκχωρείται μια λογική 
έκφραση, να είναι μία λογική μεταβλητή) π.χ. 

α  10 ( α ακέραια μεταβλητή με τιμή 10 ) 
y  α > 5 ( y λογική μεταβλητή με τιμή Αληθής ) 
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 ΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

Στον Δομημένο Προγραμματισμό όλες οι διαδικασίες ακολουθούν τρία βασικά 
σχήματα δομών εντολών για τη κατασκευή του αλγορίθμου. Αυτές οι δομές εντολών 
ονομάζονται και αλγοριθμικές δομές ή συνιστώσες και μας επιτρέπουν ναλύσουμε 
το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτές είναι: 

 
 ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 
Σύμφωνα με την δομή αυτή, που χρησιμοποιείται πρακτικά για την αντιμετώπιση 
απλών προβλημάτων, οι εντολές του αλγορίθμου εκτελούνται σειριακά 
(ακολουθιακά), δηλαδή η μία μετά την άλλη. Ο αλγόριθμος ξεκινάει με την 
επικεφαλίδα, ακολουθεί η είσοδος των δεδομένων, η επεξεργασία τους, η έξοδος 
των αποτελεσμάτων και τέλευταία η εντολή του τέλους του αλγορίθμου. 

 

 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Με την δομή αυτή καταργείται η ακολουθιακή ροή εκτέλεσης των εντολών του 
αλγορίθμου. Αυτό γίνεται βάσει του αποτελέσματος της συνθήκης μιας εντολής 
επιλογής, που μπορεί να πάρει δύο εναλλακτικές τιμές, (Αληθής ή Ψευδής). Βάσει 
του αποτελέσματος, μόνο ένα τμήμα της εντολής επιλογής εκτελείται κάθε φορά. 

 
 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου μία 
ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν 
κάτι κοινό. 

Και στη δομή αυτή καταργείται η ακολουθιακή ροή εκτέλεσης των εντολών. Βάσει 
του αποτελέσματος μιας συνθήκης, επαναλαμβάνεται για κάποιες φορές ένα 
συγκεκριμένο τμήμα εντολών του αλγορίθμου. Στις εντολές επανάληψης χρειάζεται 
προσοχή ώστε να μην καταστρατηγηθεί η ιδιότητα της περατότητας του αλγορίθμου 
(ατελείωτες επαναλήψεις). 
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 ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελούνται οι εντολές, διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

 
Αν Συνθήκη τότε εντολή 

Αν Συνθήκη τότε 

εντολές 

Τέλος_αν 

 

 

 

 
Διάβασε α 
Αν α < 0 τότε 

α  α * (-1) 
Τέλος_αν 
Εμφάνισε α 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελούνται οι εντολές 1, διαφορετικά οι εντολές 2. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Αν Συνθήκη τότε 

Εντολές 1 

Αλλιώς 

Εντολές 2 

Τέλος_αν 

 

 

 
Διάβασε α 
Αν α mod 2 = 0 τότε 

Εμφάνισε ″άρτιος″ 
Αλλιώς 

Εμφάνισε ″περιττός″ 
Τέλος_αν 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Οι συνθήκες ελέγχονται με τη σειρά και η πρώτη που βρεθεί Αληθής εκτελούνται οι εντολές της. 

Αν καμία δεν βρεθεί Αληθής, τότε εκτελούνται οι εντολες του Αλλιώς (προαιρετικό τμήμα). 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Αν Συνθ 1 τότε 
Εντολές 1 

Αλλιώς_αν Συνθ 2 τότε 
Εντολές 2 

Αλλιώς_αν Συνθ 3 τότε 
Εντολές 3 

..… 
Αλλιώς 

Εντολές 
Τέλος_αν 

 

 

 
Διάβασε χ 
Αν χ = 1 τότε 

Εμφάνισε ″Α″ 
Αλλιώς_αν χ = 2 τότε 

Εμφάνισε ″Β″ 
Αλλιώς_αν χ = 3 τότε 

Εμφάνισε ″Γ″ 
Αλλιώς 

Εμφάνισε ″Λάθος″ 
Τέλος_αν 
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 ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
Όσο η συνθήκη είναι Αληθής, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μέσα στο σώμα της εντολής 

ΟΣΟ. 
Όταν η συνθήκη γίνει Ψευδής, η εντολή ΟΣΟ τερματίζει την εκτέλεσή της. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

 
 

Όσο Συνθήκη επανάλαβε 

εντολές 
Τέλος_επανάληψης 

 

 

 
α  1 
Όσο α <= 100 επανάλαβε 

Εμφάνισε α 
α   α + 1 

Τέλος_Επανάληψης 

 
 
 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
Οι εντολές της επανάληψης εκτελούνται τουλάχιστον 1 φορά. Η επαναληπτική τους εκτέλεση 

συνεχίζεται όσο η συνθήκη είναι Ψευδής. Όταν η συνθήκη γίνει Αληθής, η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
τερματίζει την εκτέλεσή της. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

 
 

Αρχή_Επανάληψης 
εντολές 

Μέχρις_ότου Συνθήκη 

 

 

 
α  1 
Αρχή_Επανάληψης 

Εμφάνισε α 
α  α + 1 

Μέχρις_Ότου α > 100 

 
 
 

ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ … 
Η μεταβλητή παίρνει όλες τις τιμές από το τ1 μέχρι το τ2, μεταβαλλόμενη κάθε φορά κατά β. 
Ο αριθμός των τιμών που παίρνει κάθε φορά η μεταβλητή προσδιορίζει και το πλήθος των 

επαναλήψεων εκτέλεσης της εντολής ΓΙΑ. Όταν το βήμα είναι 1, το τμήμα με_βήμα μπορεί να 
παραλειφθεί 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

 
Για μετ από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα 

β 
εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

 
 

Ίδιο με της 
εντολής 

Όσο…επανάλαβε 

 
 

Για α από 1 μέχρι 100 
Εμφάνισε α 

Τέλος_επανάληψης 
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 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (αντιστοιχίες εντολών επανάληψης) 

 
 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 Οι εντολές ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χρησιμοποιούνται επιβεβλημένα μέσα σε ένα 
αλγόριθμο, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι άγνωστος. Αντιθέτως, όταν ο 
αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός, τότε η χρήση της εντολή ΓΙΑ είναι η καλύτερη 
δυνατή. 

 Η εντολή ΟΣΟ εκτελείται επαναληπτικά όσο η συνθήκη της είναι αληθής. Μόλις η 
συνθήκη της γίνει ψευδής, σταματά την εκτέλεσή της. Αντιθέτως, η εντολή 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται επαναληπτικά όσο η συνθήκη της είναι ψευδής. Μόλις η 
συνθήκη της γίνει αληθής, σταματά η εκτέλεσή της. 

 Η εντολή ΟΣΟ μπορεί να μην εκτελεστεί και καμία φορά, αν την πρώτη φορά που θα 
ελέγξουμε την συνθήκη της, την βρούμε ψευδή. Αυτό γίνεται γιατί η συνθήκη 
προηγείται των εντολών. Αντιθέτως, η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ θα εκτελεστεί τουλάχιστον 
μια φορά, αφού οι εντολές προηγούνται της συνθήκης. 

 

Σε μια εντολή επανάληψης, το τμήμα που επαναλαμβάνεται καλείται βρόχος 
(loop). Όταν ένας αλγόριθμος ξεκινήσει μια επανάληψη και δεν καταφέρει να 
βγει από αυτή, τότε η άπειρη αυτή ανακύκλωση ονομάζεται ατέρμων βρόχος. 

 
 

 
i  1 
Όσο (i  100) επανέλαβε 

Εμφάνισε i 

i  1 
Αρχή_Επανάληψης 

Εμφάνισε i 

Για i από 1 μέχρι 100 με_βήμα 1 

Εμφάνισε i 
Τέλος_επανάληψης 

i  i + 1 i  i + 1  

Τέλος_επανάληψης Μέχρις_ότου (i > 100)  

 
 

Και οι τρεις παραπάνω εντολές κάνουν το ίδιο πράγμα (εμφανίζουν τους αριθμούς από 1 έως 100). 

Οι δύο πρώτες (ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) για να εξασφαλίσουν την περατότητα, προσαυξάνουν τον δείκτη i κατά 
1 μέσα σε κάθε επανάληψη, πράγμα που στην τρίτη εντολή (ΓΙΑ) γίνεται αυτόματα από το βήμα. 

Η ΟΣΟ έχει την συνθήκη στην αρχή και η ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ στο τέλος της επανάληψης. 

Οι συνθήκες περιέχουν εντελώς αντίθετους συγκριτικούς τελεστές, αλλά όμως κάνουν το ίδιο πράγμα, 
δηλαδή ελέγχουν τον δείκτη i να μην υπερβεί το πάνω όριο που είναι 100. 

 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (εντολής ΓΙΑ) 

 Εντολή  Φορές - Επαναλήψεις  Τιμές δείκτη ι 
 

Για ι από 1 μέχρι 10 10 φορές 1,2,3,...,10 
Για ι από 10 μέχρι 1 με_βήμα –1 10 φορές 10,9,8,...,1 
Για ι από 0 μέχρι 1 με_βήμα 0.1 11 φορές 0.0, 0.1, ..., 1.0 
Για ι από 5 μέχρι 5 1 φορά 5 
Για ι από 5 μέχρι 1 0 φορές --- 
Για ι από 0 μέχρι 10 11 φορές 0,1,2,...,10, 
Για ι από 0 μέχρι 10 με_βήμα 2 6 φορές 0,2,4,6,8,10 
Για ι από 1 μέχρι 2 με_βήμα 0 άπειρες φορές 1,1,1,1,…. 
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 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (μετατροπή εντολής ΓΙΑ σε ΟΣΟ και αντίστροφα) 
 

Έστω ότι θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους άρτιους αριθμούς από το 1 έως το 100 

 
 

Για A από 2 μέχρι 100 με_βήμα 2 

Εμφάνισε A 

Τέλος_επανάληψης 

i  2 
Όσο i <= 100 επανάλαβε 

Εμφάνισε i 

i  i + 2 
Τέλος_επανάληψης 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟ 

Αρχικοποίηση μεταβλητής Α από 2 Α  2 

Έλεγχος τελικής τιμής μέχρι 100 Α ≤ 100 

Βήμα προσαύξησης ή μείωσης με_βήμα 2 Α  Α + 2 

 

(*) Οι ενέργειες είναι ανάλογες στην περίπτωση που το βήμα είναι αρνητικό 
 

 

 ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Είναι σύνθετες δομές εντολών, σύμφωνα με τις οποίες, μέσα στο σώμα μιας δομής 
εντολών ανοίγει και ολοκληρώνεται μια άλλη δομή εντολών, του ιδίου ή άλλου 
τύπου. Οι εντολές που ανοίγουν τελευταίες πρέπει να κλείνουν πρώτες π.χ. 

 
 
 
 
 
 

Παραδείγματα εμφωλευμένων δομών: 
 
 

Αν (Συνθ) τότε 

Αν (Συνθ) τότε 

εντολές 

Αλλιώς 

εντολές 

Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

Για i από 1 μέχρι 10 

Όσο (j<20) επανάλαβε 

εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Αρχή_Επανάληψης 

Αν (Συνθ) τότε 

εντολές 

αλλιώς 

εντολές 

Τέλος_αν 

Μέχρις_Ότου (Συνθ) 
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 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 

 ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝ..ΑΛΛΙΩΣ 
 

Αν (Συνθ 1) τότε 

Εντολές 1 

αλλιώς 

Αν (Συνθ 2) τότε 

Εντολές 2 

αλλιώς 

Αν (Συνθ 3) τότε 

Εντολές 3 

αλλιώς 

Εντολές 4 

Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

Τέλος_αν 
 
 

 ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΕΣ ΌΣΟ 
 
Όσο (Συνθ 1) επανάλαβε 

εντολές 1 

Όσο (Συνθ 2) επανάλαβε 

εντολές 2 

Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_επανάληψης 

 ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
 

Αρχή_Επανάληψης 

εντολές 1 

Αρχή_επανάληψης 

εντολές 2 

Μέχρις_ότου (Συνθ 2) 

Μέχρις_ότου (Συνθ 1) 
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 ΣΧΟΛΙΑ (Comments) 

Είναι επεξηγηματικές φράσεις του αλγορίθμου, οι οποίες για να διαχωριστούν από τις 
λέξεις κλειδιά του αλγορίθμου (δεσμευμένες λέξεις και εντολές), γράφονται αρχίζοντας με 
τον χαρακτήρα ! 

Δηλαδή ότι ακολουθεί τον χαρακτήρα ! μέσα στον αλγόριθμο και μέχρι το τέλος της 
τρέχουσας γραμμής, θεωρείται ως σχόλιο (επεξηγηματική φράση) και δεν λαμβάνεται 
υπόψη ως εντολή από τον αλγόριθμο. 

 
 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Ο σκελετός ενός αλγορίθμου υπό μορφή ψευδογλώσσας έχει ως εξής: 
 

Αλγόριθμος Όνομα_Αλγορίθμου 

Δεδομένα // ........ // 
... 
... 

εντολές 
... 
... 

Αποτελέσματα // ......... // 
Τέλος Όνομα_Αλγορίθμου 




