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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΩΣΟ, 

αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση.  
2. Η διάσταση ενός πίνακα ορίζεται μόνο στο τμήμα δήλωσης των 
σταθερών του προγράμματος.  
3. Οι τυπικές παράμετροι καθορίζουν τις παραμέτρους στην κλήση του 
υποπρογράμματος ενώ οι πραγματικές παράμετροι στη δήλωση του. 
4. Μία δομή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ που έχει ίδια αρχική και τελική τιμή και βήμα 
διαφορετικό από το 0, θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά. 
5. Οι φυσικές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα ενώ αντίθετα οι 
τεχνητές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς. 

(Μονάδες 10) 
 
Α2.  Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 1-4 κάθε πρότασης και δίπλα το 

γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή. 

         1. Αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης αποτελεί:  

α. Η προσπέλαση  

β. Η διαγραφή  

γ. Η αντιγραφή  

δ. Ο διαχωρισμός 

 

  2. Ο πιο απλός και ταυτόχρονα πιο αργός αλγόριθμος ταξινόμησης είναι:  
α. Η ταξινόμηση με ευθεία ανταλλαγή  
β. Η ταξινόμηση με εισαγωγή  
γ. Η ταξινόμηση με επιλογή  
δ. Η γρήγορη ταξινόμηση  
 

3. Σο σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων και κατά 
επέκταση των εκφράσεων και προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μια 
γλώσσα καλείται:  

α. Αλφάβητο  
β. ημασιολογία  

 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ’ Λυκείου 
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γ. Λεξιλόγιο  
δ. Γραμματική   

 
4. Σο πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή λέγεται:  

α. Πηγαίο  
β. Εκτελέσιμο 
γ. Αντικείμενο  
δ. Τποπρόγραμμα 

                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 
Α3.  Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα του δομημένου 
προγραμματισμού. 

   (Μονάδες 6) 

Α4.  

Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΑ στο οποίο εισάγεται η 
ηλικία 500 ατόμων και ελέγχεται η ορθή καταχώριση της τιμής αυτής:  

 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500  

       ΔΙΑΒΑΕ ΗΛ  

       ΟΟ (ΗΛ < 2) Ή (ΗΛ > 95) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

                ΓΡΑΨΕ ' Άκυρη τιμή ηλικίας. Ξαναπροσπαθήστε.'  

               ΔΙΑΒΑΕ ΗΛ  

       ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 Να γραφεί ξανά σε ισοδύναμο αντικαθιστώντας τη δομή ΟΟ με ισοδύναμη 
ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ. 

(Μονάδες 6) 

A5.  

Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΑ:  

[1]  0  

[2]  0  

[3]  0  

[4]  0  

ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 28  



 

 

    ΑΝ Μ <= 7 ΣΟΣΕ  

          [1]  [1] + Α[3, Μ]  

    ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Μ <= 14 ΣΟΣΕ  

          [2]  [2] + Α[3, Μ]  

    ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Μ <= 21 ΣΟΣΕ   

          [3]  [3] + Α[3, Μ]  

    ΑΛΛΙΩ  

          [4]  [4] + Α[3, Μ]  

  ΣΕΛΟ_ΑΝ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

Να γράψετε στο τετράδιο σας το παραπάνω τμήμα σε ισοδύναμο έτσι ώστε να 
περιέχει  μία (1) μόνο μη  εμφωλευμένη  εντολή  επανάληψης  « ΓΙΑ … ΑΠΟ … 
ΜΕΧΡΙ …» 

(Μονάδες 10) 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

Για την αναζήτηση ενός δοθέντος στοιχείου σε ταξινομημένο μονοδιάστατο 

πίνακα Ν στοιχείων κατά αύξουσα σειρά ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

o Βρίσκουμε το μεσαίο στοιχείο του πίνακα.  

o Εάν το προς αναζήτηση στοιχείο είναι ίσο με το μεσαίο στοιχείο τότε 

σταματάμε την αναζήτηση αφού το στοιχείο βρέθηκε. 

o Εάν δεν βρέθηκε τότε ελέγχουμε αν το στοιχείο που αναζητούμε είναι 

μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μεσαίο στοιχείο του πίνακα. Αν είναι 

μικρότερο περιορίζουμε την αναζήτηση στο πρώτο μισό του πίνακα, ενώ 

αν είναι μεγαλύτερο περιορίζουμε την αναζήτηση στο δεύτερο μισό του 

πίνακα,  

o Η διαδικασία αυτή λοιπόν επαναλαμβάνεται για το κατάλληλο πρώτο ή 

δεύτερο μισό του πίνακα, μετά για το 1/4 του πίνακα κοκ. μέχρι είτε να 

βρεθεί το στοιχείο, είτε να μην είναι δυνατό να χωρισθεί ο πίνακας σε δύο 

νέα μέρη.  
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Ο παρακάτω ημιτελής αλγόριθμος σε «ψευδογλώσσα» κωδικοποιεί την 

παραπάνω διαδικασία:  

Αλγόριθμος Αναζήτηση  

Δεδομένα //Α, Ν, key // ! Α ο πίνακας, Ν το πλήθος των στοιχείων του, key το 

στοιχείο που ψάχνουμε Left1  

RightN  

Pos0  

FlagΨευδής  

Όσο (Left __(1)__ Right) και (Flag = __(2)__) επανάλαβε  

     Medium (_____(3)______ + ______(4)_____) div 2  

    Αν Α[_(5)_] = key τότε  

          Pos_____(6)______  

          Flag______(7)______  

    Αλλιώς Αν Α[_(8)_] ___(9)___ key τότε  

           ___(10)____  Medium + 1  

    Αλλιώς  

          ___(11)____  Medium ___(12)____ 1  

    Σέλος_αν  

Σέλος_αν  

Σέλος_επανάληψης  

Αν ______(13)_______ τότε  

     Εμφάνισε ‚Σο στοιχείο:‛, ___(14)____, ‚υπάρχει στη θέση:‛, __(15)__  

Αλλιώς  

     Εμφάνισε ‚Σο στοιχείο: δεν υπάρχει στον πίνακα‛  

Σέλος_αν  

Σέλος Αναζήτηση 

 

 



 

 

 

 Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς (1) έως (15) που αντιστοιχούν στα 

κενά του αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό, ότι πρέπει να συμπληρωθεί 

ώστε αν γίνει σωστά η αναζήτηση. 

(Μονάδες 15) 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΑ και ο τετραγωνικός 
πίνακας Π[20, 20] : 

 

0  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  

        ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  

              ΑΝ i + j = 51 ΣΟΣΕ  

                     + Π[i, j]  

              ΣΕΛΟ_ΑΝ  

       ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ   

 
Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα με μια μόνο δομή επανάληψης ΓΙΑ και 

χωρίς τη χρήση της δομής επιλογής, έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία.                                                                                         

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σο επτέμβριο του 2017 στο αρωνικό κόλπο βυθίστηκε ένα δεξαμενόπλοιο με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πετρελαιοκηλίδα. Η εταιρία που ανέλαβε την 
απορρύπανση της περιοχής, κάνει τακτικά μετρήσεις μόλυνσης σε διάφορα 
σημεία της θαλάσσιας περιοχής αλλά και σε συγκεκριμένες ακτές της Αττικής 
ώστε να αποφασίσει σε ποια σημεία πρέπει να συνεχιστεί η απορρύπανση, σε 
ποια πρέπει να επαναληφθεί η μέτρηση και σε ποια πρέπει να σταματήσει τις 
μετρήσεις. 
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Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΑ χωρίς τη χρήση πίνακα, το οποίο 

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. 

(Μονάδες 2) 

Γ2. Θα διαβάζει τα ονόματα των 53 περιοχών ελέγχου. 

(Μονάδες 1) 

Γ3. Για κάθε περιοχή θα διαβάζει επαναληπτικά μετρήσεις (σε μικρογραμμάρια 

ανά λίτρο) μέχρι η τιμή της μέτρησης να πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια 

των 30 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο. 

(Μονάδες 2) 

Γ4. Για κάθε μέτρηση θα εμφανίζει ένα μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

μέτρηση ( μικρογραμμάρια ανά λίτρο) εμφανιζόμενο μήνυμα 

κάτω από 30 παύση μετρήσεων 

κάτω από 100 επανάληψη μέτρησης 

από 100 και πάνω εργασία απορρύπανσης 

(Μονάδες 4) 

Γ5. Για κάθε περιοχή θα υπολογίζει και εμφανίζει το όνομά της και δίπλα το 

μέσο όρο μετρήσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία μέτρηση. Αν για 

κάποια περιοχή η πρώτη μέτρηση που διαβάστηκε, ήταν και η τελευταία, δε θα 

υπολογίζει, ούτε εμφανίζει μέσο όρο, αλλά θα εμφανίζει το μήνυμα ‘Δεν 

υπάρχει μέσος όρος’. (Θεωρήστε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένας μέσος όρος 

από τις 53 περιοχες 

(Μονάδες 4) 

Γ6. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το μεγαλύτερο μέσο όρο μετρήσεων και σε 

ποια περιοχή παρατηρήθηκε. (Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός.) 

(Μονάδες 3) 

 



 

 

 

Γ7. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των περιοχών με μέσο όρο 

μετρήσεων κάτω από 50, στο σύνολο των περιοχών που είχαν μέσο όρο. 

(Μονάδες 4) 

ημείωση: Δε χρειάζεται να κάνετε έλεγχο ορθότητας τιμών για τα δεδομένα 

εισόδου. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ένας δήμος έχει συλλέξει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία της 

περιοχής του και την πορεία των περσινών μαθητών της Γ’ Λυκείου στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει έναν 

πίνακα ΜΟΡΙΑ [ 8, 5 ] με μέσους όρους μορίων εισαγωγής όπου, οι γραμμές 

αντιστοιχούν στα 8 σχολεία του δήμου, ενώ οι δύο πρώτες στήλες 

αντιστοιχούν στα 2 τμήματα των Θετικών σπουδών κάθε σχολείου, η τρίτη και 

η τέταρτη στήλη στα 2 τμήματα των σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 

κάθε σχολείου και η πέμπτη στήλη στα τμήματα Θεωρητικών σπουδών κάθε 

σχολείου. Για παράδειγμα, στη θέση ΜΟΡΙΑ [ 5, 2 ] θα υπάρχει ο μέσος όρος 

μορίων των μαθητών του 2ου τμήματος Θετικών σπουδών του 5ου 

σχολείου, ενώ στη θέση ΜΟΡΙΑ [ 7, 3 ] θα υπάρχει ο μέσος όρος μορίων των 

μαθητών του 1ου τμήματος Οικονομίας & Πληροφορικής του 7ου σχολείου.  

Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών. 
(Μονάδες 2) 

Δ2. Θα διαβάζει για κάθε σχολείο το όνομά του και θα το αποθηκεύει σε 
μονοδιάστατο πίνακα. 

(Μονάδες 1) 

Δ3. Θα διαβάζει τον πίνακα ΜΟΡΙΑ κάνοντας έλεγχο τιμών ώστε οι τιμές του 
να είναι θετικές. 

(Μονάδες 2) 

Δ4. Θα υπολογίζει και θα εκχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ 
8 ] το μέσο όρο μορίων όλων των τμημάτων για κάθε σχολείο ξεχωριστά. 

(Μονάδες 4) 
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Δ5. Θα διαβάζει μία από τις τιμές ‘ΘΕΣ’ , ‘ΟΙΚ-ΠΛΗΡ’ , ‘ΘΕΩΡ’ 
(πραγματοποιώντας έλεγχο τιμών εισόδου) και ανάλογα με το ποια από τις 
τρεις τιμές έδωσε ο χρήστης, θα υπολογίζει και εμφανίζει τον αντίστοιχο μέσο 
όρο από όλα τα σχολεία μαζί αλλά μόνο για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. 
Για παράδειγμα, αν ο χρήστης δώσει ‘ΘΕΩΡ’ , θα εμφανίσει το μέσο όρο των 
τμημάτων Θεωρητικών σπουδών και από τα 8 σχολεία μαζί. 

(Μονάδες 6) 

Δ6. Θα εμφανίζει τα ονόματα των σχολείων ταξινομημένα με βάση το μέσο 
όρο σχολείου κατά φθίνουσα σειρά. Αν δύο σχολεία έχουν ίδιους μέσους 
όρους, θα τα εμφανίζει αλφαβητικά. 

(Μονάδες 5) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 1- ΩΣΟ   2- ΛΑΘΟ       3- ΛΑΘΟ       4- ΩΣΟ   5- ΛΑΘΟ       

Α2. 1-δ      2-α      3-β      4-γ 

Α3. Πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού:  

o Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων. 

o  Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα. 

o Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα. 

o  Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος. 

o Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από 

τρίτους. 

o Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση. 

 

 

 

 



 

 

Α4. 1 ος τρόπος  

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500  

        ΓΡΑΨΕ 'Δώστε την ηλικία του', Κ, 'ου ατόμου:'  

        ΔΙΑΒΑΕ ΗΛ  

        ΑΝ (ΗΛ < 2) Ή (ΗΛ > 95) ΣΟΣΕ  

               ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

                            ΓΡΑΨΕ ’ Άκυρη τιμή ηλικίας. Ξαναπροσπαθήστε.'  

                            ΔΙΑΒΑΕ ΗΛ  

               ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (ΗΛ >= 2) ΚΑΙ (ΗΛ <= 95)  

         ΣΕΛΟ_ΑΝ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

2 ος τρόπος  

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500  

          ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

                       ΓΡΑΨΕ 'Δώστε την ηλικία του', Κ, 'ου ατόμου:'  

                       ΔΙΑΒΑΕ ΗΛ  

                   ΑΝ (ΗΛ < 2) Ή (ΗΛ > 95) ΣΟΣΕ  

                          ΓΡΑΨΕ 'Άκυρη τιμή ηλικίας. Ξαναπροσπαθήστε.'  

                   ΣΕΛΟ_ΑΝ  

               ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (ΗΛ >= 2) ΚΑΙ (ΗΛ <= 95)  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Α5.  

[1]  0  

[2]  0  

[3]  0  

[4]  0  

ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7  

        [1]  [1] + Α[3, Μ]  

        [2]  [2] + Α[3, Μ+7]  

        [3]  [3] + Α[3, Μ+14]  

        [4]  [4] + Α[3, Μ+21]  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Θέμα Β  

Β1. 

(1) <=  

(2) Ψευδής  

(3) Left  

(4) Right  

(5) Medium  

(6) Medium  

(7) Αληθής  

(8) Medium  

(9) <  

(10) Left ( 



 

 

11) Right  

(12) –  

(13) Flag = Αληθής  

(14) key  

(15) Pos     

Β2. 

0  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 

       + Π[i, 21-i]  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ  

 

ΘΕΜΑ Γ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΩΝΙΚΟ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: ΜΑΧ, ΑΘΡ, ΜΕΣΡ, ΜΟ, ΠΟ  

ΑΚΕΡΑΙΕ: ΠΛ_ΠΕΡ, Ι , ΠΛ_ΜΕΣΡ, ΠΛ_Π  

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: ΟΝ, ΟΝΜΑΧ 

ΑΡΧΗ 

ΜΑΧ  -1   

ΠΛ_ΠΕΡ 0    

ΠΛ_Π0  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 53 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ  

 ΑΘΡ  0 

 ΠΛ_ΜΕΣΡ  0 
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 ΔΙΑΒΑΕ ΜΕΣΡ  

 ΟΟ ΜΕΣΡ >= 30 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

  ΑΝ ΜΕΣΡ <= 100 ΣΟΣΕ 

   ΓΡΑΨΕ ‘επανάληψη μέτρησης’  

  ΑΛΛΙΩ 

   ΓΡΑΨΕ ‘εργασία απορρύπανσης’  

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΑΘΡ ΑΘΡ + ΜΕΣΡ  

   ΠΛ_ΜΕΣΡ  ΠΛ_ΜΕΣΡ + 1  

   ΔΙΑΒΑΕ ΜΕΣΡ  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΓΡΑΨΕ ‘παύση μετρήσεων’  

 ΑΝ ΠΛ_ΜΕΣΡ <> 0 ΣΟΣΕ  

  ΜΟ  ΑΘΡ / ΠΛ_ΜΕΣΡ 

  ΓΡΑΨΕ ‘Περιοχή’ , ΟΝ, ‘Μέσος Όρος’ , ΜΟ  

  ΑΝ ΜΟ > ΜΑΧ ΣΟΣΕ  

   ΜΑΧ  ΜΟ 

   ΟΝΜΑΧ  ΟΝ  

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΑΝ ΜΟ < 50 ΣΟΣΕ 

   ΠΛ_ΠΕΡ  ΠΛ_ΠΕΡ + 1  

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΠΛ_Π  ΠΛ_Π + 1  

 ΑΛΛΙΩ 

  ΓΡΑΨΕ ‘Περιοχή’, ΟΝ,  ‘Δεν υπάρχει μέσος όρος’  

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 



 

 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΡΑΨΕ ‘Μεγαλύτερος μέσος όρος’ , ΜΑΧ , ‘στην περιοχή’ , ΟΝΜΑΧ  

ΠΟ  ΠΛ_ΠΕΡ / ΠΛ_Π * 100 

ΓΡΑΨΕ ‘Σο’ , ΠΟ  , ‘%’ , ‘των περιοχών είχαν μέσο όρο κάτω από 50.’  

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΘΕΜΑ Δ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΔ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: ΜΟΡΙΑ[8, 5],ΑΘΡ,ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ[8] ,ΜΟ_ΘΕΣ ,   

   ΜΟ_ΟΙΚ_ΠΛΗΡ ,ΜΟ_ΘΕΩΡ,TEMP 

ΑΚΕΡΑΙΕ: Ι , J  

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: ΟΝ [ 8 ] , ΚΤΚΛΟ, TEMPO 

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ [ Ι ]  

 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

   ΔΙΑΒΑΕ ΜΟΡΙΑ [ Ι , J ]  

  ΜΕΧΡΙ _ΟΣΟΤ ΜΟΡΙΑ [ Ι , J ] > 0  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 

 ΑΘΡ  0  

 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5  

  ΑΘΡ  ΑΘΡ + ΜΟΡΙΑ [ Ι , J ]  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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 ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ Ι ]  ΑΘΡ / 5  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΔΙΑΒΑΕ ΚΤΚΛΟ 

ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ ΚΤΚΛΟ = ‘ΘΕΣ’ Ή ΚΤΚΛΟ = ‘ΟΙΚ-ΠΛΗΡ’ Ή ΚΤΚΛΟ   

 = ‘ΘΕΩΡ’  

ΑΝ ΚΤΚΛΟ = ‘ΘΕΣ’ ΣΟΣΕ 

 ΑΘΡ  0 

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 

  ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2 

   ΑΘΡ  ΑΘΡ + ΜΟΡΙΑ [ Ι , J ] 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΜΟ_ΘΕΣ  ΑΘΡ / 16 

 ΓΡΑΨΕ ‘Μέσος όρος Θετικών σπουδών’ , ΜΟ_ΘΕΣ  

ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ΚΤΚΛΟ = ‘ΟΙΚ-ΠΛΗΡ’ ΣΟΣΕ 

 ΑΘΡ  0 

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 

  ΓΙΑ J ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 4 

   ΑΘΡ  ΑΘΡ + ΜΟΡΙΑ [ Ι , J ] 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΜΟ_ΟΙΚ_ΠΛΗΡ  ΑΘΡ / 16 

 ΓΡΑΨΕ ‘Μέσος όρος σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής’ ,  

 ΜΟ_ΟΙΚ_ΠΛΗΡ  

ΑΛΛΙΩ 

 ΑΘΡ  0 



 

 

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 

  ΑΘΡ  ΑΘΡ + ΜΟΡΙΑ [ Ι , 5 ]  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΜΟ_ΘΕΩΡ  ΑΘΡ / 8 

 ΓΡΑΨΕ ‘Μέσος όρος Θεωρητικών σπουδών’ , ΜΟ_ΘΕΩΡ  

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 8 

 ΓΙΑ J ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1  

  ΑΝ ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ J ] > ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ J - 1 ] ΣΟΣΕ 

   TEMP  ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ J ] 

   ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ J ]  ΜΟ _ΧΟΛΕΙΟΤ [ J – 1 ]  

   ΜΟ _ΧΟΛΕΙΟΤ [ J – 1 ]  TEMP 

   TEMPO  ON [ J ]  

   ON [ J ]  ON [ J – 1 ] 

   ON [ J – 1 ]  TEMPO  

  ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ J ] = ΜΟ_ΧΟΛΕΙΟΤ [ J - 1 ]   

          ΣΟΣΕ   

   ΑΝ ON [ J ] < ON [ J – 1 ] ΣΟΣΕ 

    TEMPO  ON [ J ]  

    ON [ J ]  ON [ J – 1 ]  

    ON [ J – 1 ]  TEMPO 

   ΣΕΛΟ_ΑΝ  

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
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 ΓΡΑΨΕ ΟΝ [ Ι ] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

               Από το τμήμα Πληροφορικής  

των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου  

συνεργάστηκαν: Ε.Βισκαδουράκη, Γ.Βουράκης 


