
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον  

 

 Σελίδα 1 

 

Δομή Επιλογής – Ασκήσεις 1 

1. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνευ στο άλμα εις μήκος 

ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος : 

Α) να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a, b, c. 

Β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω τιμών. 

Γ) να εμφανίζει «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων. 

 

2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να υπολογίζει το μέγιστο τριών πραγματικών αριθμών. 

 

3. Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα έτος και να αποφασίζει αν είναι δίσεκτο ή όχι, με 

βάση το ότι ένα έτος είναι δίσεκτο, εάν διαιρείται με το 4, αλλά όχι με το 100 και όταν διαιρείται 

με το 400. 

 

4. Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εάν είναι άρτιος να εμφανίζει το 

μήνυμα ‘άρτιος’ ενώ εάν είναι περιττός να εμφανίζει το μήνυμα ‘περιττός’. 

 

5. Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος να εμφανίζει το μήνυμα «ΕΝΑ» αν το άθροισμα των ψηφίων ενός 

θετικού διψήφιου είναι μεγαλύτερο του 12, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα «ΔΥΟ». 

 

6. Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει τα χρόνια εργασίας ενός ασφαλισμένου του ΙΚΑ, τον 

αριθμό των παιδιών του και το εισόδημα που έχει δηλώσει την προηγούμενη χρονιά στην 

εφορία. Έπειτα να εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα σχετικά με την αίτηση του για τη χορήγηση 

στεγαστικού δανείου αν ισχύουν τα παρακάτω. 

Ένας ασφαλισμένος παίρνει στεγαστικό δάνειο όταν : 

Α) Έχει περισσότερα από 4 παιδιά 

Β) Έχει περισσότερα από 3 παιδιά και 10 χρόνια εργασίας τουλάχιστον 

Γ) Έχει 2 παιδιά, 10 χρόνια εργασίας τουλάχιστον και δηλωθέν εισόδημα μικρότερο από 10.000 

Ευρώ. 

Εισέρχεται στη λίστα αναμονής όταν : 

Α) Έχει 4 παιδιά τουλάχιστον και 5 χρόνια εργασίας. 

Β) Έχει 1 παιδί, 20 χρόνια εργασίας τουλάχιστον και δηλωθέν εισόδημα μικρότερο από 10.000 

Ευρώ. 

Διαφορετικά το αίτημα του ασφαλιζόμενου για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου απορρίπτεται 

με το αιτιολογικό ότι δεν πληρεί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

 

7. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών που φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα : 

Πάγιο 1500 δρχ. 

Χρόνος τηλεφωνημάτων (seconds)  Χρονοχρέωση 

  1 – 500     1,5 

  501 – 800    0,9 

  801 και άνω    0,5 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος : 

Α) να διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε διάστημα ενός 

μήνα 

Β) να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή 

Γ) να εμφανίζει (τυπώνει) τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση 

     του συνδρομητή. 

 

8. Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει το βασικό μισθό ενός υπαλλήλου καθώς και τις 

υπερωρίες που έχει κάνει. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος να υπολογίζει και να τυπώνει τις 

κρατήσεις (φόρο) ενός υπαλλήλου και τον καθαρό μισθό που παίρνει. Έτσι αν ο υπάλληλος έχει 

μισθό κάτω από 800 Ευρώ, ο φόρος που του αναλογεί είναι 5%. Αν ο μισθός του είναι μεταξύ 

800 Ευρώ και 1000 Ευρώ ο φόρος είναι 20% ενώ αν είναι πάνω από 1000 Ευρώ, ο φόρος είναι 

30%. Ο μισθός προκύπτει αν προσθέσουμε το βασικό μισθό του με τα χρήματα από τις 

υπερωρίες, τα οποία προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τις υπερωρίες που εργάστηκε επί 10 

Ευρώ. 


