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ΤΕΛΟΣ 

ΑΡΧΗ 

Διάβα

σε a 

Εκτύπ

ωσε a 

 
a  > 0  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 



Σύμβολα διαγράμματος ροής 











 

 

1 Ακέραιος τύπος 

14 0 

-67 



 

 

2 Πραγματικός 
τύπος 

3.28 0.484 

-21.7 



 

 

3 Χαρακτήρας 

‘Βιβλίο’ ‘23’ 

‘Β’ ‘Τα λέμε’ 



 

 

4 Λογικός 

ΑΛΗΘΗΣ 

ΨΕΥΔΗΣ 

















Π.χ:  πίνακας, στοίβα, ουρά = ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
 
Π.Χ: λίστα, δέντρο, -= ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 



Π.Χ:  Δέντρα, γράφοι = ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
 
Π.Χ:  Πίνακες = ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 





Τα δεδομένα που 

επεξεργάζεται ένα 

πρόγραμμα 

διακρίνονται σε… 



 

Σταθερές 
 

Μεταβλητές 



 

Σταθερές 
 

Προκαθορισμένες τιμές που δεν 
μεταβάλλονται κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του 
προγράμματος   



Μεταβλητές 

Παριστάνουν ποσότητες που η 
τιμή τους μπορεί να 

μεταβάλλεται κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του 

προγράμματος   



Τόσο οι μεταβλητές  

όσο και οι σταθερές 

προσδιορίζονται από … 



ΟΝΟΜΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



 
 
 
 

είναι οι κανόνες που πρέπει 
να ακολουθούμε όταν 

δίνουμε ονόματα 

ΟΝΟΜΑΤΑ 





 

 
Αποτελούνται από γράμματα  

πεζά ή κεφαλαία του ελληνικού ή 
του λατινικού αλφαβήτου, 

 ψηφία καθώς και τον 
χαρακτήρα κάτω παύλα ( _ ) 

1 



Πρέπει υποχρεωτικά  
να αρχίζουν με γράμμα 

 

2 

ABC3 Κ_45BCΓ 



Δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι λέξεις που 

χρησιμοποιούνται ήδη για 
άλλους σκοπούς 

3 

Οι λέξεις αυτές ονομάζονται 
δεσμευμένες 



 
 
 
 

 
 

Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούμε το 

κενό 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

Το_Βάρος και όχι Το Βάρος 



 
 
 
 

 
 

Δεν υπάρχει διάκριση 
ανάμεσα σε κεφαλαία 
και μικρά γράμματα 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

ΒΑΡΟΣ  ίδιο με ΒαΡοΣ 



 
 
 
 

Είναι το περιεχόμενο της θέσης 
μνήμης που έχουμε δεσμεύσει και 

της έχουμε δώσει ένα όνομα   

ΤΙΜΕΣ 

1. 
 
 

 

Ακέραιος 

15 

Θέση 

Τιμή Τύπος 
Δεδομένων 

Ποσότητα 
Όνομα 



Ας δούμε λίγο καλύτερα την 

έννοια τη μεταβλητής … 



Παρομοίασε την θέση μνήμης που 
αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή με ένα κουβά   

ΟΝΟΜΑ ΤΙΜΗ 



 
 
 
 

πράγματα πρέπει να 
προσέχουμε όταν 
χρησιμοποιούμε 

μεταβλητές 



Όταν τοποθετούμε μία νέα τιμή σε μία 
μεταβλητή η προηγούμενη τιμή της 

εξαφανίζεται 



Όταν η τιμή μίας μεταβλητής  
χρησιμοποιείται δεν σημαίνει ότι 

εξαφανίζεται 



 
 
 
 

Η διαδικασία της τοποθέτησης  
μίας νέας τιμής σε μία μεταβλητή 

αποτελεί εντολή ενός προγράμματος 
που ονομάζεται εντολή εκχώρηση 

τιμής 

Όνομα_Μεταβλητής  <-   Έκφραση 



 
 
 
 

Υπολόγισε την τιμή της έκφρασης στα 
δεξιά και εκχώρησε το αποτέλεσμα 

στην μεταβλητή που είναι στα 
αριστερά  

ΕΜΒΑΔΟΝ <- Α * Β 



 
 
 
 

 
 

Αριθμητικοί 
τελεστές 

+ Πρόσθεση 

- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

^ Ύψωση σε δύναμη 

DIV Ακέραια διαίρεση 

MOD Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης 



 
 
 
 

 
 

17 3 

5 2 

17 DIV 3 = 5 

17 MOD 3 = 2 

Παράδειγμα 



 
 
 
 

 
 

5 18 

0 5 

5 DIV 18 = 0 

5 MOD 18 = 5 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 



 
 
 
 

 
 

Συναρτήσεις 

ΗΜ( Χ ) Υπολογισμός ημιτόνου 

ΣΥΝ( Χ ) Υπολογισμός συνημιτόνου 

ΕΦ( Χ ) Υπολογισμός εφαπτομένης 

Τ_Ρ( Χ ) Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας 

ΛΟΓ( Χ ) Υπολογισμός φυσικού λογαρίθμου 

Ε( Χ ) Υπολογισμός του ex 

Α_Μ( Χ ) Ακέραιο μέρος του Χ 

Α_Τ( Χ ) Απόλυτη τιμή του Χ 



 
 
 
 

 
 

Όταν χρησιμοποιείς 
συναρτήσεις μην 

ξεχνάς τις παρενθέσεις  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

Α_Μ( 5.32 ) και όχι Α_Μ 5.32 



 
 
 
 

 
 

Ιεραρχία πράξεων 
(Αριθμητικοί τελεστές) 

 
 
 

1 ^ Ύψωση σε δύναμη 

2 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

DIV Ακέραια διαίρεση 

MOD Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης 

3 

+ Πρόσθεση 

- Αφαίρεση 









 
 
 
 

πράγματα πρέπει να 
προσέχουμε ως προς την 

ιεραρχία των πράξεων 



 
 
 
 

 
 

Όταν η ιεραρχία είναι ίδια 
τότε οι πράξεις εκτελούνται 
από αριστερά προς τα δεξιά 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 
ιεραρχία των πράξεων 

χρησιμοποιούμε παρενθέσεις 







ΌΤΑΝ  ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΟΛΑ ΜΑΖΙ… 

Αν  Α=3, Β=5  να βρείτε τι είναι η παρακάτω 
πρόταση: 

 
Πχ1:    Α+3 <5*6   Ή  Α*Β+2>3 ΚΑΙ  6< 5 div 5 
Πχ2:    Α+3 <5*6   Ή  (Α*Β+2>3 ΚΑΙ  6< 5 div 5) 

 



Δομή ακολουθίας 

Η ακολουθιακή 

δομή εντολών 

(σειριακών 

βημάτων) 

χρησιμοποιείται 

για την 

αντιμετώπιση 

απλών 

προβλημάτων, 

όπου είναι 

δεδομένη η σειρά 

εκτέλεσης ενός 

συνόλου 

ενεργειών.  

Παράδειγμα 1 : Να διαβασθούν 

δύο αριθμοί, να υπολογισθεί και 

να εκτυπωθεί το άθροισμά τους 

Αλγόριθμος 

Παράδειγμα_1 

Διάβασε a, b 

c  a + b 

Εκτύπωσε c 

Τέλος Παράδειγμα _1 



Δομή ακολουθίας 

Παράδειγμα :  Με δεδομένη την ακτίνα, να υπολογισθεί το 

εμβαδόν του αντίστοιχου κύκλου και το εμβαδόν του 

τετραγώνου που είναι περιγεγραμμένο στον κύκλο αυτόν 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_1.1 

Διάβασε aktina 

kyklos  3.14 * aktina * aktina 

plevra  2 * aktina  

tetragwno  plevra * plevra  

Εκτύπωσε kyklos, tetragwno  

Τέλος Παράδειγμα _1.1 

 

 



Δομή επιλογής 



 Δομή επιλογής 

Η δομή της 

επιλογής 

χρησιμοποιείται στις 

περιπώσεις που 

χρειάζεται να 

λαμβάνονται 

κάποιες αποφάσεις 

με βάση κάποια 

δεδομένα κριτήρια, 

που μπορεί να είναι 

διαφορετικά για 

κάθε διαφορετικό 

στιγμιότυπο ενός 

προβλήματος.  

Παράδειγμα 2 : Να διαβαστεί ένας αριθμός 

και να εκτυπωθεί η απόλυτη τιμή του    

Αλγόριθμος Παράδειγμα_2 

Διάβασε a 

  Αν a < 0 τότε a  a*(-1) 

Εκτύπωσε a 

Τέλος Παράδειγμα _2 



Δομή επιλογής 



Δομή επιλογής 

Παράδειγμα 3:  

Να διαβασθούν 

δύο αριθμοί και σε 

περίπτωση που ο 

πρώτος αριθμός 

είναι μικρότερος 

του δεύτερου, να 

υπολογισθεί και να 

εκτυπωθεί το 

άθροισμά τους, 

διαφορετικά να 

υπολογισθεί και να 

εκτυπωθεί το 

γινόμενό τους 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_3 

Διάβασε a, b 

  Αν a < b τότε 

   c  a + b 

  αλλιώς 

   c  a * b 

  τέλος_αν 

Εκτύπωσε c 

Τέλος Παράδειγμα _3 



Δομή επιλογής 



Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών 

Οι διαδικασίες των 

πολλαπλών  

επιλογών 

χρησιμοποιούνται 

στα προβλήματα 

όπου μπορεί να 

ληφθούν 

διαφορετικές 

αποφάσεις ανάλογα 

με την τιμή που 

παίρνει μία 

μεταβλητή 

Παράδειγμα 4: Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να 

εκτυπωθεί το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν 

ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 3 διαφορετικά να 

εκτυπωθεί η λέξη “άγνωστος”.  

Αλγόριθμος Παράδειγμα_4 

Διάβασε a 

  Αν a = 1 τότε εκτύπωσε “Α” 

  αλλιώς_Αν a = 2 τότε εκτύπωσε “Β” 

  αλλιώς_Αν a = 3 τότε εκτύπωσε “Γ” 

  αλλιώς εκτύπωσε “άγνωστος” 

  Τέλος_αν 

Τέλος Παράδειγμα _4 
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Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών 

Παράδειγμα 4: Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το 

αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 

3 διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη “άγνωστος”.  







Εμφωλευμένες Δομές 

6 

“ “ 

“ “ 

“ 

“ 

“ 

“ 



Εμφωλευμένες Δομές 



Δομή επανάληψης 

Όσο συνθήκη  επανάλαβε  

  εντολή ή εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Για μεταβλητή από τ1 μέχρι  τ2 με_βήμα  β  

 εντολή ή εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Επαναληπτικές Διαδικασίες 

Αρχή_επανάληψης 

  εντολή ή εντολές 

Μέχρις_ότου 

συνθήκη  

Η δομή της 

επανάληψης  

χρησιμοποιείτ

αι στις 

περιπώσεις 

όπου μία 

ακολουθία 

εντολών 

πρέπει να 

εφαρμοσθεί 

σε ένα 

σύνολο 

περιπτώσεων

, που έχουν 

κάτι κοινό 



Δομή επανάληψης 

Παράδειγμα 7 : Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τους 

αριθμούς από 1 έως 100 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_7 

 i  1 

 Όσο i <= 100 επανάλαβε 

Εμφάνισε i 

i  i + 1 

 Τέλος_επανάληψης 

Τέλος Παράδειγμα _7 

 



Δομή επανάληψης 
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Παράδειγμα 8:  

Να διαβάζονται 

και να 

εκτυπώνονται 

όσοι θετικοί 

αριθμοί δίνονται 

από το 

πληκτρολόγιο. 

Ο αλγόριθμος 

τελειώνει όταν 

δοθεί ένας 

αρνητικός 

αριθμός. 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_8 

Διάβασε x 

Όσο x > 0 επανέλαβε 

Eμφάνισε x 

Διάβασε x 

Τέλος_επανάληψης 

Τέλος Παράδειγμα_8 

Δομή επανάληψης 



Δομή επανάληψης 



Αλγόριθμος Παράδειγμα_9 

 Αρχή_επανάληψης  

 Διάβασε x 

Eμφάνισε x 

 Μέχρις_ότου x < 0 

Τέλος Παράδειγμα_9 

Δομή επανάληψης 



Αλγόριθμος Παράδειγμα_10 

 Sum  0 

 Για i από 1 μέχρι 100 

  Sum  Sum +1 

 Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε Sum 

Τέλος Παράδειγμα_10 

Δομή επανάληψης 



Δομή επανάληψης 



Αλγόριθμος Παράδειγμα_11 

 Sum  0 

 Για i από 2 μέχρι 100 με_βήμα 2 

  Sum  Sum + i 

 Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε Sum 

Τέλος Παράδειγμα_11 

Δομή επανάληψης 




























