
  
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

 
1) Ένα Internet Cafe χρεώνει τα πρώτα 30 λεπτά 1.45 €, ενώ κάθε επόμενο 30λεπτο χρεώνεται προς 1.10 €. Να 

επισημανθεί ότι μόλις περάσει έστω και ένα λεπτό χρεώνεται το 30λεπτο. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει 

το χρόνο (σε λεπτά) που παρέμεινε κάποιος πελάτης στο Internet Cafe και να εκτυπώνει το λογαριασμό 

2) Ο υπάλληλος μιας εταιρίας πληρώνεται κάθε εβδομάδα προς 25 € την ώρα. Αν οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας είναι 

περισσότερες από 20, τότε κάθε ώρα πέραν των 20 πληρώνεται επιπλέον με 5 €. Ο αλγόριθμος διαβάζει το σύνολο των 

ωρών μιας εβδομάδας και υπολογίζει και εμφανίζει το σύνολο των εβδομαδιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. 

3) Ο χαρακτηρισμός της βαθμολογίας ενός φοιτητή δίνεται από τον 

παρακάτω πίνακα. Ο αλγόριθμος διαβάζει την βαθμολογία του φοιτητή 

στην κλίμακα 0-10 και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό της 

 

4) Ένα κατάστημα πώλησης σκαφών αναψυχής 

κάνει έκπτωση στην τιμή πώλησης κάθε σκάφους 

ανάλογα με το μήκος του σκάφους και τον 

αριθμό των δόσεων σύμφωνα με τον δίπλα 

πίνακα. Ο αλγόριθμος διαβάζει την αρχική τιμή 

του σκάφους,  το μήκος του και τον αριθμό των 

δόσεων και υπολογίζει το συνολικό κόστος για 

τον αγοραστή  

 

5) Σε ένα συνδρομητικό κανάλι η μηνιαία συνδρομή είναι 30 € και η 

χρέωση ανά ταινία δίνεται από τον κάτωθι πίνακα. Ο αλγόριθμος 

διαβάζει το όνομα του συνδρομητή και τον αριθμό των ταινιών που 

είδε σε ένα μήνα. Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσό πληρωμής για 

τον συνδρομητή ακολουθούμενο από το όνομά του. Θεωρείστε ότι 

η χρέωση των ταινιών είναι κλιμακωτή. 

6) Ο τελικός βαθμός για ένα μάθημα ισούται με το άθροισμα του 70% της γραπτής βαθμολογίας και του 30% της 

προφορικής, αφού όμως πρώτα η προφορική προσαρμοστεί έτσι ώστε η διαφορά της από την γραπτή να μην ξεπερνά 

τις 3 μονάδες. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τις δύο βαθμολογίες και υπολογίζει και εμφανίζει την τελική. Να 

θεωρηθεί ότι όλες οι βαθμολογίες βρίσκονται στην 20βάθμια κλίμακα 

7) Σε ένα parking η χρέωση κάθε αυτοκινήτου γίνεται βάσει του χρόνου στάθμευσης ως εξής: 
 Η 1η ώρα χρεώνεται 4 ευρώ. 

 Η 2η ώρα και κάθε ώρα πέρα από αυτήν χρεώνεται με 1,5 ευρώ 

 Αν ένα αυτοκίνητο παραμείνει περισσότερο από 10 ώρες τότε κάθε ώρα (συμπεριλαμβανομένης και της 1ης) 

χρεώνεται με 1,2 ευρώ 

a) Ο αλγόριθμος να διαβάζει την συνολική παραμονή ενός αυτοκινήτου στο parking σε λεπτά και να υπολογίζει 

Βαθμολογία Χαρακτηρισμός 

0 - 4,9 Κακώς 
5 - 6,9 Καλώς 
7 - 8,4 Λίαν Καλώς 

8,5 - 10 Άριστα 

Μήκος σε m Αριθ. Δόσεων Έκπτωση % 

2-8 
0 10 

1 8 

2 6 

πάνω από 8 
0 12 

1 10 

2 8 

Αριθ. Ταινιών Χρέωση / ταινία ( € ) 
1 - 10 1,5 

11 - 30 1 

31 - άνω 0,80 



  
 

πόσες ώρες θα χρεωθούν (π.χ. για συνολική παραμονή 3 ώρες και 15 λεπτά, η παραμονή θεωρείται 4 ώρες) 

b) Υπολογίζει και εμφανίζει την χρέωση ανάλογα με τις ώρες παραμονής 

8) Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι το κόστος προβολής μιας διαφήμισης υπολογίζεται 

κλιμακωτά βάσει του κάτωθι πίνακα. Να Γραφεί  αλγόριθμος που : 

 διαβάζει τη διάρκεια του διαφημιστικού σε δευτερόλεπτα και το ποσοστό 

της έκπτωσης που κάνει το κανάλι στην εταιρία 

 Τυπώνει το μήνυμα «Κόστος Διαφήμισης : » και το τελικό κόστος 

προβολής 

9) Ένα πολυκατάστημα διαθέτει 4 είδη (συσκευασίες) γάλακτος με 

διαφορετικές τιμές το καθένα. Οι τιμές αυτές φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. Να γραφεί αλγόριθμος που υπολογίζει και εμφανίζει το είδος 

του γάλακτος που έχει την πλέον συμφέρουσα τιμή για τον πελάτη 

10) Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται τους βαθμούς ενός μαθητή σε ένα μάθημα (για 3 τρίμηνα) και θα 

υπολογίζει αν αυτός περνάει την τάξη, ή πρέπει να δώσει εξετάσεις τον Σεπτέμβρη. Να θεωρηθεί ότι ο μαθητής 

περνάει την τάξη σε περίπτωση που σε όλα τα τρίμηνα έχει περάσει την βάση ή όταν ο μέσος όρος των τριών τριμήνων 

είναι πάνω από 13 

11) Ένας κλιματισμός διαθέτει 3 αισθητήρες και ενεργοποιείται μόνο αν ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στα 3 σημεία 

είναι μικρότερος από 8°C ή αν και στα τρία σημεία είναι μικρότερο από 12 °C.                                                                            

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τις θερμοκρασίες σε καθένα από τα 3 σημεία και θα εκτυπώνει αν πρέπει 

να ενεργοποιηθεί ο κλιματισμός ή όχι 

12) Να γραφεί  αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει την τιμή ενός έτους και υπολογίζει αν το έτος αυτό είναι δίσεκτο ή όχι, 

εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα. (Ένα έτος είναι δίσεκτο είτε όταν διαιρείται με το 400, είτε όταν διαιρείται με το 4 και 

όχι με το 100) 

13) Να γραφεί αλγόριθμος που δέχεται σαν είσοδο δύο ακέραιους αριθμούς. Αν και οι δύο αριθμοί είναι άρτιοι ή 

περιττοί τότε να εμφανίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση να εμφανίζει τον μικρότερο από 

αυτούς 

14) Να γίνει αλγόριθμος που θα δέχεται τρεις πραγματικούς αριθμούς και θα εμφανίζει τον μεσαίο από αυτούς τους 

τρεις. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί μεσαίος εμφανίζει σχετικό μήνυμα π.χ. αν δοθούν οι αριθμοί 2, 8 και 5 θα 

πρέπει να δώσει σαν αποτέλεσμα τον μεσαίο δηλαδή τον 5 αν δοθούν οι αριθμοί 5, 7 και 5 θα πρέπει να εμφανίζει 

μήνυμα «Δεν υπάρχει μεσαίος» 

15) Σύμφωνα με το Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών ΔΙΑΣ, κάποιος καταθέτης μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη 

από κάποια άλλη τράπεζα πέραν αυτής που συνεργάζεται από ένα μηχάνημα ΑΤΜ. Για την υπηρεσία αυτή υπάρχει 

χρέωση η οποία ισούται με το 1% του ποσού της ανάληψης. Η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10 € 

αλλά ούτε να υπερβαίνει τα 30 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

λογαριασμού του πελάτη, θα διαβάζει το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ΔΙΑΣ, να ελέγχει αν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και να εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη χρέωση που θα έχει ο πελάτης 

σύμφωνα με το ΔΙΑΣ 

Διάρκεια σε 
sec Κόστος € / sec 

1 - 15" 280 
16" - 30" 230 
31" - 40" 200 
41" - άνω 150 

Είδος Τιμή ( € ) Ποσότητα ( ml ) 
ΔΕΛΤΑ 0,70 300 
ΦΑΓΕ 0,80 400 

ΟΛΥΜΠΟΣ 1,20 500 
ΕΒΓΑ 1,40 550 



  
 

 

16) Σε μία ιδιωτική εταιρεία η μισθοδοσία του προσωπικού υπολογίζεται ως εξής: Ο βασικός μισθός είναι 1200 €. Για 

τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ υπάρχει επίδομα 20% ενώ αν κάποιος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο τότε το επίδομα 

σπουδών γίνεται 29%. Επιπρόσθετα, κάθε υπάλληλος λαμβάνει χρονοεπίδομα 15% επί του βασικού μισθού αν 

βρίσκεται μέχρι και 5 χρόνια στην εταιρεία, 25% αν βρίσκεται μέχρι και 15 χρόνια ενώ 35% αν εργάζεται περισσότερα 

από 15 χρόνια στην εταιρεία.  

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική εκπαίδευση, 2. 

ΑΕΙ/ΤΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και στη συνέχεια να υπολογίζει και να εκτυπώνει 

τις μηνιαίες αποδοχές του 

17) Μια εταιρεία καρτοκινητής τηλεφωνίας προσφέρει σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυό της χωρίς πάγιο, συμβόλαιο και 

άλλες δεσμεύσεις. Η χρέωση κάθε κλήσης πραγματοποιείται κάθε 30 δευτερόλεπτα (μια κλήση που διαρκεί 33" θα 

στοιχίσει όσο μια των 60"). Το κόστος για κάθε μισό λεπτό είναι 0.09 €, ωστόσο αν μια κλήση διαρκέσει πέραν των 3 

λεπτών η χρέωση του επιπλέον χρόνου είναι 0.065 €/30" κλήσης. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το 

όνομα του πελάτη και τη χρονική διάρκεια (ακέραια) μιας κλήσης και υπολογίζει την χρέωση της κλήσης αυτής, (Να 

σημειωθεί ότι υπάρχει και επιβάρυνση ΦΠΑ = 19%) 

18) Σύμφωνα με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών οι μεγαλοοφειλέτες μπορούν να προσέλθουν στις  κατά τόπους 

εφορίες και να προβούν σε διακανονισμό για την πληρωμή των οφειλών τους. Έτσι, αν κάποιος χρωστά περισσότερα 

από 500.000 € θα έχει έκπτωση 20%, ενώ διαφορετικά θα έχει έκπτωση 30%. Αν κάποιος πληρώσει μετρητοίς τότε θα 

έχει επιπλέον έκπτωση 5% επί του ποσού της οφειλής. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα του 

οφειλέτη, το ποσό της οφειλής του καθώς και το πλήθος των δόσεων που θα εξοφλήσει (δόσεις = 1 σημαίνει 

πληρωμή μετρητοίς] και θα εκτυπώνει το ποσό κάθε δόσης στην εφορία 

19) Μια εταιρία διενεργεί διαγωνισμό που υπόσχεται μεγάλα 

δώρα με κλήρωση. Όσους πόντους συγκεντρώσει κάθε 

συμμετέχων τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει 

μεγάλα δώρα. Ο πόντοι κάθε συμμετέχοντα εξαρτώνται από 

το πλήθος των μηνυμάτων sms που έχει αποστείλει σε ειδικό 

τηλεφωνικό αριθμό, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

(κλιμακωτός υπολογισμός):  

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το πλήθος των 

μηνυμάτων που έστειλε κάποιος διαγωvιζόμεvoc και να 

εκτυπώνει τους πόντους με τους οποίους συμμετέχει στην 

κλήρωση 

20) Ένα παρκινγκ χρεώνει κλιμακωτά τη στάθμευση ως εξής:  

 παραμονή έως 2 ώρες δεν χρεώνεται ενώ για παραμονή από 2 ώρες και πάνω κάθε ώρα χρεώνεται 3€ για όλες 

τις ώρες.  

 Για περισσότερες από 6 ώρες στάθμευσης η χρέωση είναι 5 € για κάθε επιπλέον ώρα.  

 Τέλος, αν κάποιο όχημα είναι σταθμευμένο άνω των 10 ωρών τότε υπάρχει 20% προσαύξηση στη χρέωση.  

ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΠΟΝΤΟΙ 

0-50 10 

51 - 100 1 ανά SMS 

101 - 199 2 ανά SMS 

200 - 500 4 ανά SMS 

501 -1000 6 ανά SMS 

1001 - άνω 
Διπλασιασμός προηγούμενων 

πόντων + 1 πόντος για κάθε 
SMS πέραν των 500 



  
 

Στα παραπάνω ποσά είναι ενσωματωμένος δημοτικός φόρος 10%.  

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το πλήθος των ωρών που ένα όχημα έμεινε σταθμευμένο στο παρκινγκ 

και θα εκτυπώνει το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο οδηγός του, το ποσό που θα εισπράξει το παρκινγκ καθώς 

και το ποσό που θα πρέπει να αποδοθεί στο δήμο 

21) Ένα κατάστημα προσφέρει εκπτώσεις ανάλογα με το ποσό των αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί. Έτσι, αν το 

ποσό των αγορών είναι πάνω από 500€, τότε το ποσό της έκπτωσης είναι 80€ αυξημένο κατά 2% του συνολικού 

ποσό αγορών που έχει πραγματοποιήσει ο πελάτης. Διαφορετικά, το ποσό της έκπτωσης είναι 60€. Ωστόσο, αν το 

συνολικό ποσό αγορών είναι μικρότερο από 150€ η έκπτωση είναι 2% του συνολικού ποσό αγορών. Να αναπτυχθεί 

αλγόριθμος που θα διαβάζει το συνολικό ποσό αγορών ενός πελάτη και θα εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης καθώς 

και το ποσό που καλείται τελικά να πληρώσει για τις αγορές του. 

22) Σε μία εταιρεία κάθε εργαζόμενος αμείβεται σύμφωνα με τις μηνιαίες ώρες εργασίας κλιμακωτά (πίνακας 1). 

Επιπρόσθετα, ο μισθός προσαυξάνεται σύμφωνα με την προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου και υπολογίζεται επίσης 

με βαθμιαία αύξηση (πίνακας 2). Στις συνολικές μικτές αποδοχές υπάρχουν κρατήσεις της τάξης του 12%. Να 

αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το όνομα, τις ώρες και τα έτη υπηρεσίας ενός εργαζομένου και θα 

εμφανίζει το όνομα και τις καθαρές αποδοχές 

Ώρες εργασίας (Ω) Ωρομίσθιο € 

Ω < 30 32 
30 < Ω < 100 42 

100 < Ω 55 
 

23) Μια ταχυδρομική εταιρία προσφέρει αποστολή 

τηλεγραφημάτων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το 

κοστολόγιο της νέας αυτής υπηρεσίας υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον πίνακα κλιμακωτά. Το παραπάνω ποσό 

υπόκειται σε ΦΠΑ 19%. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα 

διαβάζει το πλήθος των λέξεων που ενός τηλεγραφήματος 

και θα εκτυπώνει το κόστος αποστολής του 

 

 

 

Έτη εργασίας Αύξηση ανά έτος (€) 

περισσότερα από 15 40 
περισσότερα από 9 30 
περισσότερα από 3 20 

Κείμενο (σε λέξεις) Κόστος (€ ανά λέξη) 

1 - 10 0.20 
11 - 20 0.23 

21 και άνω 0.25 


