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Α5. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα κώδικα της ΓΛΩΣΣΑΣ από εμφωλευμένο σε πολλαπλό: 
ΑΝ Χ>0 ΤΟΤΕ 
    ΑΝ Χ>5 ΤΟΤΕ 
         Υ  1 
    ΑΛΛΙΩΣ 
         Υ  18 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΛΛΙΩΣ 
     Χ  Χ - 1 
     ΑΝ Χ>=-5 ΤΟΤΕ 
          Υ  3 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

(Μονάδες 7) 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου: 

ΔΙΑΒΑΣΕ α 
k 2 
ΌΣΟ α>1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΑΝ α mod k = 0 ΤΟΤΕ 
   ΓΡΑΨΕ k 
   αα div k 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   kk+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 
(Μονάδες 8) 

Β2.  Να μετατραπεί η Δομή του ΟΣΟ (εφόσον αυτό είναι εφικτό) σε ισοδύναμη δομή 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και ΓΙΑ. Εάν δεν μπορεί να μετατραπεί να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 6) 
Β3.  Να γίνει ο πίνακας τιμών του προηγούμενου κώδικα αν δοθεί σαν τιμή εισόδου α=4 

(Μονάδες 6) 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Μια εταιρεία στην οποία εργάζονται 250 υπάλληλοι, αποφάσισε λόγω οικονομικών δυσχερειών 

να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών κλιμακωτά ως εξής: 
 

Μηνιαίος Μισθός σε Ευρώ (€ )  Μείωση % 

Μέχρι και 1000.00  2 

Από 1000.01 μέχρι και 2500.00  5 

Από 2500.01 μέχρι και 4000.00  10 

Πάνω από 4000.00  15 

Να γράψετε πρόγραμμα που: 
Γ1. Να περιέχει επικεφαλίδα και τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 2) 
Γ2. Για κάθε έναν υπάλληλο, να δέχεται το όνομα και το σημερινό του μισθό. 

(Μονάδες 2) 
Γ3. Για τον κάθε υπάλληλο να υπολογίζει και να εμφανίζει  

i. το σημερινό μισθό του  
ii. το ποσό της μείωσης που θα έχει, καθώς επίσης  
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iii. το νέο μισθό που θα παίρνει από τώρα και στο εξής. 
(Μονάδες 6) 

Επίσης για το σύνολο των υπαλλήλων να υπολογίζει και να εμφανίζει τα πιο κάτω: 
Γ4. Το πλήθος των υπαλλήλων που καταχωρήθηκαν  

(Μονάδες 3) 
Γ5. Το συνολικό ποσό που πληρώνει σήμερα η εταιρεία για τους μισθούς αυτών των 

υπαλλήλων (χωρίς τις μειώσεις). 
(Μονάδες 3) 

Γ6. Το συνολικό ποσό που θα εξοικονομήσει η εταιρεία (σύνολο μειώσεων) από αυτούς τους 
υπαλλήλους κάθε μήνα 

(Μονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Δ 
Ένα super market κάνει προσφορές στους κατόχους της κάρτας μέλους του, ανάλογα με 

τους πόντους που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για κάθε αγορά αξίας 3€ αντιστοιχεί 
ένας πόντος, ενώ μόλις συμπληρωθούν 200 πόντοι τότε γίνεται έκπτωση 6€ στο ποσό 
αγορών και μηδενίζεται ο αριθμός των πόντων στην κάρτα.  

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 
Δ1.  Να περιέχει επικεφαλίδα και τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 2) 
Δ2. α. Να διαβάζει το ποσό αγορών για έναν πελάτη 

(Μονάδες 2) 
Δ2. β. Να διαβάζει την πληροφορία αν είναι κάτοχος κάρτας μέλους ή όχι  

(Μονάδες 2) 
Δ3. σε περίπτωση που ο πελάτης είναι κάτοχος κάρτας μέλους τότε 

Δ3. α. να διαβάζει τους πόντους που είναι καταγεγραμμένοι στην κάρτα πριν την 
συγκεκριμένη αγορά 

(Μονάδες 2) 
Δ3.   β. να υπολογίζει τους πόντους που αναλογούν από τη συγκεκριμένη αγορά 

(Μονάδες 4) 
Δ3.   γ. να υπολογίζει το σύνολο των πόντων μετά τη συγκεκριμένη αγορά  

(Μονάδες 2) 
Δ3.  δ. να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που θα πληρώσει καθώς και το σύνολο 

των πόντων που υπάρχουν στην κάρτα μετά την αγορά 
(Μονάδες 4) 

Δ4. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει κάρτα να εμφανίζει το ποσό των αγορών που 
θα πληρώσει 

(Μονάδες 2) 
Σημείωση : Να θεωρήσετε ότι οι τιμές της μεταβλητής για την κάρτα μέλους είναι 

αλφαριθμητική και παίρνει αποκλειστικά τις τιμές ‘Ναι’ ή ‘Όχι’. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.   

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 

αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη 

σημείωση.  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.   

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.   

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.    

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


