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ΚΕΦ. 4 – ΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κάθε αλγόριθμος που είναι διατυπωμένος σε ψευδογλώσσα έχει την παρακάτω δομή, 
δηλαδή αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος ακολουθούμενη από το όνομα του 
αλγορίθμου και τελειώνει με την λέξη Τέλος ακολουθούμενη πάλι από το ίδιο όνομα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι εντολές του αλγορίθμου γράφονται σε ξεχωριστές γραμμές και είναι λέξεις (συνήθως 
ρήματα σε προστακτική όπως Διάβασε, Εμφάνισε κλπ) ή συμβολισμοί που προσδιορίζουν 
μία σαφή ενέργεια. Οι λέξεις που έχουν αυστηρά καθορισμένο νόημα στην ψευδογλώσσα 
καλούνται δεσμευμένες λέξεις. 

Μέσα στο σώμα του αλγορίθμου μπορούμε οπουδήποτε να προσθέσουμε επεξηγηματικά 
σχόλια, τα οποία κάνουν πιο αναγνώσιμο τον κώδικα, ξεκινούν με το χαρακτήρα 
θαυμαστικό (!) και δεν λαμβάνονται υπόψη ως εντολές. 

 

ΤΕΛΕΣΤΕΟΙ 

Τα δεδομένα του αλγορίθμου τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, αντιπροσωπεύονται 
από κυριολεκτικές τιμές ή συμβολικά ονόματα που ονομάζονται τελεστέοι. Οι τελεστέοι 
διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές. 
 

 
 
Για τις ακέραιες σταθερές χρησιμοποιούνται οι 
αριθμητικοί χαρακτήρες με ενδεχόμενη τη χρήση ενός 
ακόμα χαρακτήρα ως πρόσημο (+, -). Για τις πραγματικές 
σταθερές η υποδιαστολή παριστάνεται με το κόμμα για 
το δεκαδικό σημείο.  

Οι αλφαριθμητικές σταθερές είναι μια σειρά από 
χαρακτήρες (γράμματα, ψηφία, σημεία στίξης) που 
οφείλουν να τοποθετούνται μέσα σε διπλά εισαγωγικά ″″. 
Τέλος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κατηγορίες, οι 
λογικές σταθερές είναι μόνο δύο: Αληθής και Ψευδής. 
 

Οι σταθερές (constants) είναι τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση του 
αλγορίθμου και μπορεί να είναι αριθμητικές, αλφαριθμητικές ή λογικές. 

 

Αλγόριθμος Όνομα_Αλγορίθμου 

   Εντολή 1 

   Εντολή 2 

… 

   Εντολή Ν 

Τέλος Όνομα_Αλγορίθμου 

Ακέραιες Σταθερές   
23, 0, -17, 20000000 

Πραγματικές Σταθερές 
43,123   3,14   -15,89 

Αλφαριθμητικές Σταθερές 
″Hello!″ ″10″ ″Μαρία 2014″ 

Λογικές Σταθερές 
Αληθής  Ψευδής 
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Για το σχηματισμό του ονόματος μιας μεταβλητής 
χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε αριθμός αλφαβητικών ή 
αριθμητικών χαρακτήρων καθώς και ο χαρακτήρας κάτω παύλα 
(underscore). Ο πρώτος χαρακτήρας της μεταβλητής πρέπει να 
είναι αλφαβητικός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
δεσμευμένη λέξη ως όνομα μεταβλητής.  

Οι μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως αριθμητικές, αλφαριθμητικές ή λογικές ανάλογα με 
την τιμή που θα αποδοθεί σε αυτές. Πριν από την απόδοση κάποιας τιμής σε μια μεταβλητή 
(με εντολή εισόδου ή εκχώρησης) η μεταβλητή έχει απροσδιόριστη τιμή. 
 

 

ΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 
 

Οι τελεστές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: 

 

 

 

 

 Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. 
 

Τελεστής Εξήγηση Παράδειγμα 

+ Πρόσθεση 12 + 7 = 19 

- Αφαίρεση 5 – 8 = -3 

* Πολλαπλασιασμός 3 * 5 = 15 

/ Πραγματική διαίρεση 17 / 5 = 3.4 

div Ακέραιο πηλίκο 
17 div 5 = 3 
5 div 17 = 0 

mod Ακέραιο υπόλοιπο 
17 mod 5 = 2 
5 mod 17 = 5 

^ Ύψωση σε δύναμη 5^3 = 125 

 
 

Οι μεταβλητές (variables) είναι συμβολικά ονόματα που δέχονται κάποια τιμή την 
οποία επιτρέπεται και να αλλάξουν κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

 

Οι τελεστές (operands) είναι τα σύμβολα και οι λέξεις που υλοποιούν τις διάφορες 
πράξεις μεταξύ των τελεστέων. 

 

Αριθμητικοί  + , - , * , / , div, mod, ^ 

Σχεσιακοί  = ,  , ,  ,  ,  

Λογικοί  ΚΑΙ , Η , ΟΧΙ 
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Η σχέση 0 < x <= 10 μπορεί 
ναγραφεί ως: 

x > 0 KAI x ≤ 10 

 
 Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία απλών λογικών εκφράσεων 

(συνθήκες) μέσω της σύγκρισης δύο τιμών. Το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης είναι είτε 
Αληθής είτε Ψευδής.  

Εναλλακτικά των τελεστών  ,  και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι >=, <= και  <>. 

 

Τελεστής Εξήγηση Παράδειγμα Τιμή 

> Μεγαλύτερο 
5 > 2 

″Γιώργος″ > ″Μαρία″ 
Αληθής 
Ψευδής 

< Μικρότερο 
34 < 2 = Ψευδής 

″Κ″ < ″Αλέξανδρος″ 
Ψευδής 
Ψευδής 

= Ίσο με 
15 = 30 div 2  

″Β″ = ″Β″ 
Αληθής 
Αληθής 

≥ Μεγαλύτερο ή ίσο 
20 div 4 ≥ 10 mod 2  

″Καλημέρα″ ≥ ″Καλησπέρα″ 
Αληθής 
Ψευδής 

≤ Μικρότερο ή ίσο 
3 * 5 ≤ 100 div 20 

″Γιάννης″ ≤ ″Ελένη″ 
Ψευδής 
Αληθής 

≠ Διάφορο 
42 ≠ 7 * 6 

″ΝΙΚΟΣ″ ≠ ″Νίκος″ 
Ψευδής 
Αληθής 

 

 Οι λογικοί τελεστές ΚΑΙ (σύζευξη), Ή (διάζευξη) και ΟΧΙ (άρνηση) χρησιμοποιούνται για 
τη δημιουργία σύνθετων λογικών εκφράσεων. Το αποτέλεσμα των λογικών τελεστών 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αληθείας, όπου Χ και Υ δύο λογικές εκφράσεις. 

 

 

Τέλος, άλλη μια κατηγορία τελεστών είναι και οι συναρτησιακοί τελεστές με τους οποίους 
ο αλγόριθμος μπορεί να αποδώσει συγκεκριμένες μαθηματικές συναρτήσεις, όπως: 

Τελεστής Εξήγηση Τελεστής Εξήγηση 

ΗΜ(Χ) Ημίτονο Α_Μ(Χ) Ακέραιο μέρος 

ΣΥΝ(Χ) Συνημίτονο Ε(Χ) ex 

ΕΦ(Χ) Εφαπτομένη ΛΟΓ(Χ) logx 

Τ_Ρ(Χ) Τετραγωνική ρίζα ΛΝ(Χ) lnx 

Α_Τ(Χ) Απόλυτη τιμή   

 

 

Χ Υ Χ ΚΑΙ Υ Χ ‘Η Υ ΟΧΙ (Χ) 

Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής 

Αληθής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψευδής 

Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Αληθής 

Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής 
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Οι τελεστές έχουν διαφορετική μεταξύ τους ιεραρχία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες πράξεις 
μπορεί να προηγούνται από κάποιες άλλες σε μια έκφραση. 

1)  Από τα αριστερά προς τα δεξιά 
2)  Παρενθέσεις (  ) αρχικά οι εσωτερικές 
3)  Δυνάμεις  ( ^ ) 
4)  Πολλαπλασιασμοί ( * ) και Διαιρέσεις ( /, div, mod )  
5)  Προσθέσεις ( + ) – Αφαιρέσεις ( - ) 

6)  Σχεσιακοί τελεστές ( = ,  , ,  ,  ,  ) 
7)  Λογικοί τελεστές ( ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η ) 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ 

Οι τελεστέοι ενός αριθμητικού τελεστή πρέπει να είναι 
αριθμητικές εκφράσεις. 

α+β^3 

Στις λογικές εκφράσεις μπορούν να  χρησιμοποιηθούν όλοι 
οι τελεστές. Αν μία λογική έκφραση περιλαμβάνει τελεστές, 
τότε ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι λογικός ή σχεσιακός. 

α+β^3 > 5  

α ≠ β ΚΑΙ γ/3 < 2 

Οι σχεσιακοί τελεστές συνδυάζονται με εκφράσεις 
ιδίου τύπου, ενώ οι λογικοί τελεστές μόνο με λογικές 

εκφράσεις 

α+β > 3 

″ΑΒ″ < ″Γ″ 

Χ-5 > 2 Ή Υ = 4  

Οι συγκρίσεις λογικών εκφράσεων έχουν νόημα μόνο στην 
περίπτωση του = και ≠. 

Χ = Αληθής 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Η εντολή εκχώρησης έχει την γενική μορφή :   
 
Το σύμβολο  διαβάζεται «γίνεται» ή «εκχώρησε» και δεν έχει καμία σχέση με το 
σύμβολο της ισότητας ( = ), αφού δεν πρόκειται για εξίσωση. Το σύμβολο του βέλους 
δείχνει την φορά της εκχώρησης.  

Η έκφραση στα δεξιά του τελεστή εκχώρησης () μπορεί να είναι αριθμητική ή λογική 
όπως επίσης η ίδια μεταβλητή μπορεί να βρίσκεται και δεξιά και αριστερά του τελεστή 
εκχώρησης π.χ. 

 

 

 

 

 

 

Η σημασιολογία της εντολής είναι ότι υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης που 
βρίσκεται στα δεξιά του τελεστή εκχώρησης , και το αποτέλεσμα που βρίσκουμε 

εκχωρείται στην μεταβλητή που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή εκχώρησης . 
 

Α  5 

Χ  Α + 3   (αριθμητική έκφραση, Χ = 8) 
Υ  Α > 10  (λογική έκφραση, Υ = Ψευδής) 
Α  Α + 2  (αλλαγή της τιμής του Α από 5 σε 7) 

Μεταβλητή  Έκφραση 

Για τελεστή εκχώρησης, 
η Pascal και Delphi 

χρησιμοποιεί το :=, ενώ 
η Basic και η C το = 

Οι παρενθέσεις αλλάζουν 
την προτεραιότητα των 

πράξεων, ενώ οι τελεστές 
div και mod 

χρησιμοποιούνται μόνο 
σε θετικούς ακεραίους. 
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Αριστερά του τελεστή εκχώρησης ← υπάρχει 
πάντα μόνο μια μεταβλητή.  

Δεξιά του τελεστή εκχώρησης μπορεί να υπάρχει 
σταθερά, μεταβλητή ή έκφραση (αριθμητική ή 
λογική). 

Μια έκφραση μπορεί να είναι μια σταθερά, μια μεταβλητή, μια συνάρτηση ή ένας 
συνδυασμός σταθερών, μεταβλητών, συναρτήσεων, τελεστών και παρενθέσεων. 
 
 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ 

Μια μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμή με δύο τρόπους: 

 εντολή εκχώρησης  (η τιμή αποφασίζεται από τον προγραμματιστή στη φάση της συγγραφής) 
 εντολή εισόδου  (η τιμή αποφασίζεται από τον χρήστη στη φάση της εκτέλεσης) 
 
Η είσοδος δεδομένων σε έναν αλγόριθμο γίνεται με την εντολή Διάβασε που συντάσσεται 
ως εξής: 

 
 

Με την εντολή Διάβασε διακόπτεται η ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου, μέχρι τη στιγμή 
που ο χρήστης θα εισάγει (από το πληκτρολόγιο) τόσα δεδομένα όσα χρειάζονται για τις 
μεταβλητές που βρίσκονται δεξιά της εντολής Διάβασε. 

 

Η έξοδος των αποτελεσμάτων γίνεται με την εντολή Εμφάνισε (ή την εντολή Εκτύπωσε ή 
την εντολή Γράψε) που συντάσσεται ως εξής: 

 

 
 

Κάθε αποτέλεσμα που εμφανίζεται μπορεί να είναι μεταβλητή (κάθε τύπου δεδομένων) 
σταθερά (κάθε τύπου δεδομένων), έκφραση (αριθμητική ή λογική) ή συνδυασμός τους π.χ. 
οι παρακάτω εντολές εμφανίζουν τα διπλανά αποτελέσματα στην οθόνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάβασε  μεταβλητή 1, μεταβλητή 2, …, μεταβλητή Ν 

Εμφάνισε  αποτέλεσμα 1, αποτέλεσμα 2, …, αποτέλεσμα Ν 

Αλγόριθμος Παράδειγμα 

  Α  7 

   Β  5 

   Εμφάνισε 10 

   Εμφάνισε Α, Β 

   Εμφάνισε ″Α = ″, Α 

   Εμφάνισε Α + Β 

   Εμφάνισε Α,″+″,Β,″=″,Β 

Τέλος Παράδειγμα 

10 

7   5 

Α = 7 

12 

7 + 5 = 12 
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Εναλλακτικά της εντολής Διάβασε, τα δεδομένα εισόδου περιγράφονται στη δεύτερη 
γραμμή του αλγορίθμου εντός της εντολής: Δεδομένα // .... // 

Εναλλακτικά της εντολής Εμφάνισε, τα αποτελέσματα εξόδου δίνονται στην προτελευταία 
γραμμή του αλγορίθμου εντός της εντολής: Αποτελέσματα // .... // 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η χρήση των εντολών Δεδομένα και Αποτελέσματα γενικά προτιμάται όταν τα δεδομένα 
εισόδου και εξόδου είναι πολυπληθή, ενώ επιβάλλεται όταν ο αλγόριθμος καλείται από 
κάποιον άλλο. 
 

ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

Σύμφωνα με την δομή αυτή, οι εντολές του αλγορίθμου εκτελούνται σειριακά (διαδοχικά, 
ακολουθιακά), δηλαδή η μία μετά την άλλη. Ο αλγόριθμος ξεκινάει με την επικεφαλίδα, 
ακολουθεί η είσοδος των δεδομένων, η επεξεργασία τους, η έξοδος των αποτελεσμάτων 
και τελευταία η εντολή του τέλους του αλγορίθμου.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αλγόριθμος που διαβάζει δύο 

αριθμούς Α, Β και υπολογίζει και 
εμφανίζει το άθροισμα τους. 

 
 
 
 

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η δομή ακολουθίας μπορεί να λύσει στην πράξη μόνο λίγα απλά προβλήματα. Ωστόσο, τα 
περισσότερα προβλήματα δεν καλύπτονται με την εκτέλεση των ίδιων βημάτων σε κάθε 
στιγμιότυπο. Συχνά λαμβάνονται αποφάσεις βάσει κάποιων κριτηρίων που είναι 
διαφορετικά για κάθε στιγμιότυπο ενός προβλήματος.  

Με τη δομή επιλογής τροποποιείται η ακολουθιακή σειρά εκτέλεσης των εντολών ενός 
αλγορίθμου, Bάσει μιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής), 
ακολουθεί η αντίστοιχη απόφαση εκτέλεσης εντολών. 

 

 

Απλή συνθήκη Χρήση σχεσιακού τελεστή Χ > 10 

Σύνθετη συνθήκη Χρήση λογικού τελεστή Χ > 10 ΚΑΙ Χ ≤ 20 

Ως συνθήκη εννοείται μια λογική έκφραση η οποία περιέχει τουλάχιστον έναν 
σχεσιακό τελεστή και η τιμή που μπορεί να πάρει είναι είτε Αληθής είτε Ψευδής. 

 

Αλγόριθμος Άθροισμα 

  Διάβασε Α, Β 

   Σ  Α + Β 

   Εμφάνισε Σ 

Τέλος Άθροισμα 

Η λύση βασίζεται στη δομή 
ακολουθίας. 

Αλγόριθμος Άθροισμα 

  Διάβασε Α, Β 

   Σ  Α + Β 

   Εμφάνισε Σ 

Τέλος Άθροισμα 

Αλγόριθμος Άθροισμα 

  Δεδομένα // Α, Β // 

   Σ  Α + Β 

   Αποτελέσματα // Σ // 

Τέλος Άθροισμα 
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ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελούνται οι εντολές, διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Αν Συνθήκη τότε 
     εντολές 
Τέλος_αν 

 

Αλγόριθμος Απόλυτο 

Διάβασε α 

Αν α < 0 τότε 

   α  α * (-1) 

Τέλος_αν 

Εμφάνισε α 

Τέλος Απόλυτο 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελούνται οι εντολές 1, διαφορετικά οι εντολές 2. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Αν Συνθήκη τότε 
     Εντολές 1 
Αλλιώς 
     Εντολές 2 
Τέλος_αν 

 

Αλγόριθμος Αριθμός 

Διάβασε α 

Αν α mod 2 = 0 τότε 

   Εμφάνισε ″άρτιος″ 

Αλλιώς 

   Εμφάνισε ″περιττός″ 

Τέλος_αν 

Τέλος Αριθμός 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Οι συνθήκες ελέγχονται με τη σειρά και η πρώτη που βρεθεί Αληθής εκτελούνται οι εντολές της.  

Αν καμία δεν βρεθεί Αληθής, τότε εκτελούνται οι εντολες του Αλλιώς. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής 

Αν Συνθήκη 1 τότε 
     Εντολές 1 
Αλλιώς_αν Συνθήκη 2 τότε 
     Εντολές 2 

… 
Αλλιώς_αν Συνθήκη Ν τότε 
     Εντολές Ν 
Αλλιώς 
    Εντολές 
Τέλος_αν 
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Παράδειγμα:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Είναι σύνθετες δομές εντολών, σύμφωνα με τις οποίες, μέσα στο σώμα 
μιας εντολής επιλογής ανοίγει και ολοκληρώνεται μια άλλη δομή 
επιλογής. Οι εντολές που ανοίγουν τελευταίες πρέπει να κλείνουν 
πρώτες. 
 

 

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Σε πιο ρεαλιστικά προβλήματα οι δομές ακολουθίας και επανάληψης δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες του προβλήματος. Πολύ συχνά, χρειάζεται μια σειρά εντολών να 
επαναληφθεί πολλές φορές.  

Οι επαναληπτικές διαδικασίες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να εμπεριέχουν 
συνθήκες επιλογών, όπως αυτές που περιγράφηκαν στις εντολές επιλογής. Οι βασικότερες 
εντολές επανάληψης είναι: 

 Όσο … επανάλαβε 
 Επανάλαβε … Μέχρις_ότου 
 Για … από … μέχρι … 

 
 

Αλγόριθμος Αριθμοί 

Διάβασε χ 

Αν χ = ″Α″ τότε 

   Εμφάνισε 1 

Αλλιώς_αν χ = ″Β″ τότε 

   Εμφάνισε 2 

Αλλιώς_αν χ = ″Γ″ τότε 

   Εμφάνισε 3 

Αλλιώς 

   Εμφάνισε ″Λάθος″ 

Τέλος_αν 

Τέλος Αριθμοί 

Αν σε μία πολλαπλή 
επιλογή υπάρχουν 
παραπάνω από μια 

συνθήκες Αληθείς, τότε 
εκτελούνται οι εντολές 
μόνο της πρώτης από 

αυτές  κατά σειρά. 

Αν (Συνθήκη 1) τότε 

    Εντολές 1 

αλλιώς 

    Αν (Συνθήκη 2) τότε 

    Εντολές 2 

    αλλιώς 

    Αν (Συνθήκη 3) τότε 

        Εντολές 3 

    αλλιώς 

       Εντολές 4 

    Τέλος_αν 

    Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

 

Σε μια εντολή επανάληψης, το 
τμήμα των εντολών που 

επαναλαμβάνεται ονομάζεται 
βρόχος (loop).  
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ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
Όσο η συνθήκη είναι Αληθής, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μέσα στο σώμα της εντολής ΟΣΟ.  

Όταν η συνθήκη γίνει Ψευδής, η εντολή ΟΣΟ τερματίζει την εκτέλεσή της. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Όσο Συνθήκη επανάλαβε 
     εντολές 
Τέλος_επανάληψης 

 

Αλγόριθμος Αριθμοί 

α  1 

Όσο α <= 100 επανάλαβε 

   Εμφάνισε α 

   α  α + 1 

Τέλος_Επανάληψης 

Τέλος Αριθμοί 

 

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
Οι εντολές της επανάληψης εκτελούνται τουλάχιστον 1 φορά. Η επαναληπτική τους εκτέλεση συνεχίζεται όσο η 

συνθήκη είναι Ψευδής. Όταν η συνθήκη γίνει Αληθής, η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τερματίζει την εκτέλεσή της. 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Επανάλαβε 
     εντολές 
Μέχρις_ότου Συνθήκη 

 
Αλγόριθμος Αριθμοί 

α  1 

Επανάλαβε 

   Εμφάνισε α 

   α  α + 1 

Μέχρις_Ότου α > 100 

Τέλος Αριθμοί 

 

ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … 
Η μεταβλητή παίρνει όλες τις τιμές από το τ1 μέχρι το τ2, μεταβαλλόμενη κάθε φορά κατά β.  

Ο αριθμός των τιμών που παίρνει κάθε φορά η μεταβλητή προσδιορίζει και το πλήθος των επαναλήψεων 
εκτέλεσης της εντολής ΓΙΑ. Όταν το βήμα είναι 1, το τμήμα με_βήμα μπορεί να παραλειφθεί 

Τύπος Εντολής Διάγραμμα Ροής Παράδειγμα 

Για μετ από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα β 
     εντολές 
Τέλος_επανάληψης 

Ίδιο με της 
εντολής 

Όσο…επανάλαβε 

Αλγόριθμος Αριθμοί 

Για α από 1 μέχρι 100 

   Εμφάνισε α 

Τέλος_επανάληψης 

Τέλος Αριθμοί 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 Οι εντολές ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όταν ο αριθμός των 

επαναλήψεων είναι άγνωστος, ενώ όταν είναι γνωστός, προτιμάται η εντολή ΓΙΑ. 

 Η εντολή ΟΣΟ μπορεί να κάνει 0 επαναλήψεις, αν την πρώτη φορά που θα ελεγχθεί η συνθήκη 
της, είναι ψευδής. Αντιθέτως, η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ θα κάνει τουλάχιστον 1 επανάληψη, 
αφού οι εντολές προηγούνται της συνθήκης. 


