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ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΕ 

 
1. Η χρζωςθ του ΟΣΕ υπολογίηεται με βάςθ το παρακάτω πίνακα. Να γίνει ζνα πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ 

το οποίο για ζναν ςυνδρομθτι ςτθ διάρκεια ενόσ μινα να διαβάηει τισ αςτικζσ μονάδεσ, να 
διαβάηει τισ υπεραςτικζσ μονάδεσ και να υπολογίηει τθν μθνιαία οφειλι του ςυνδρομθτι. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι θ χρζωςθ των υπεραςτικϊν γίνεται κλιμακωτά. 

 

Πάγιο 3€ 

Αςτικζσ μονάδεσ 0,03€ 

Τπεραςτικζσ μονάδεσ 

0-200 μονάδεσ                              0,05€/μονάδα 

201- 350 μονάδεσ                      0,04€/μονάδα 

351 και πάνω μονάδεσ             0,03€/μονάδα 

ΦΠΑ ςτο ςφνολο χρζωςθσ 23% 

  
2. Ζνασ ςυγγραφζασ ζχει υπογράψει ςυμβόλαιο με ζναν εκδοτικό οίκο για τθν ζκδοςθ του βιβλίου 

του. Βάςει του ςυμβολαίου οι αποδοχζσ του είναι κλιμακωτζσ ανάλογεσ των βιβλίων που ζχει 
πουλιςει όπωσ φαίνεται παρακάτω. Σο κάκε βιβλίο κοςτίηει 12€. 
 Για τα πρϊτα 600 δεν παίρνει τίποτα 
 Από 601 ζωσ 10000 παίρνει 10% επί των πωλιςεων 
 Από 10001 ζωσ 20000 παίρνει 12% επί των πωλιςεων 
 Από 20001 και πάνω παίρνει το 15% επί των πωλιςεων 

Να γράψετε ζνα πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που να διαβάηει το πλικοσ των βιβλίων που πουλικθκαν 
και να εμφανίηει τισ αποδοχζσ του ςυγγραφζα. 

 

3. Για τθ παραγγελία μιασ ποςότθτασ ενόσ προϊόντοσ ςε τεμάχια δίνονται θ τιμι του και ο αρικμόσ 
τεμαχίων. Σο ποςοςτό ζκπτωςθσ εξαρτάται από τον αρικμό τεμαχίων όπωσ φαίνεται ςτο 
παρακάτω πίνακα και είναι κλιμακωτι. Να  γίνει ζνα πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που να εμφανίηει τθ 
τιμι πϊλθςθσ του προϊόντοσ, τθν ζκπτωςθ και τθ τελικι τιμι παραγγελίασ του προϊόντοσ.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΣΩΗ 

1-29 10% 

30-69 20% 

70 και άνω 35% 
 

4. Ο  υπολογιςμόσ των ταχυδρομικϊν τελϊν για αποςτολι δζματοσ πραγματοποιείται με τον εξισ 
τρόπο: 

  Πάγιο τζλοσ 2€ 
  Επιπλζον χρζωςθ: 

 Για δζματα από 1 ωσ 20 γραμμάρια 0,2€ ανά γραμμάριο  
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 Για δζματα μεγαλφτερα από 20 και ωσ 100 γραμμάρια, χρζωςθ 0,3€ ανά γραμμάριο για 
κάκε γραμμάριο επιπλζον του 20. 

 Για δζματα άνω των 100 γραμμαρίων, χρζωςθ 0,4€ ανά γραμμάριο για κάκε γραμμάριο 
επιπλζον των 100. 

 Σα δζματα εξωτερικοφ επιβαρφνονται με προςαφξθςθ 16%, αν αποςτζλλονται προσ χϊρα τθσ ΕΕ ι 
με 19% προσ τισ λοιπζσ χϊρεσ. Η επιβάρυνςθ κάκε δζματοσ υπολογίηεται (πάγιο + 
χρζωςθ)*ποςοςτό προςαφξθςθσ. Να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ για τον υπολογιςμό και τθν 
εμφάνιςθ των ταχυδρομικϊν τελϊν δίνοντασ το βάροσ και τθ χϊρα αποςτολισ (0: για χϊρα ΕΕ και 
1: για χϊρα εκτόσ ΕΕ). Σο πρόγραμμα κα πρζπει να εμφανίηει το βάροσ του δζματοσ, τθν επιπλζον 
χρζωςθ και το ςυνολικό κόςτοσ αποςτολισ. 
 

5. ε ζνα εργοςτάςιο οι εργαηόμενοι δουλεφουν 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Αν κάποιοσ εργαηόμενοσ 
δουλζψει υπερωρίεσ (υπερβεί τισ 40 ϊρεσ) πλθρϊνεται επιπλζον όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 
πίνακα. Να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που διαβάηει τισ ϊρεσ εργαςίασ ενόσ εργαηομζνου ςτθ 
διάρκεια μιασ εβδομάδασ ,να υπολογίηει και να εκτυπϊνει τισ αποδοχζσ του. 
 

ΩΡΕ ΕΡΓΑΙΑ Ωρομίςκιο 

0 ωσ 40 10€/ϊρα 

41 ωσ 50 18€/ϊρα 

51 και άνω 25€/ϊρα 
 

6. ε ζνα εργοςτάςιο ςυνζβθ ζνα εργατικό ατφχθμα με αποτζλεςμα τον ςοβαρό τραυματιςμό ενόσ 
εργάτθ. Οι ςυνάδελφοι του αποφάςιςαν να πραγματοποιιςουν  ζρανο για τα ζξοδα νοςθλείασ 
του. Αποφάςιςαν ο κακζνασ να προςφζρει ανάλογα με τισ αποδοχζσ του όπωσ φαίνεται ςτο 
πίνακα. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ςε ΓΛΩΑ που κα διαβάηει το όνομα και το μιςκό ενόσ 
εργαηομζνου και να εκτυπϊνει το ποςό που κα χορθγιςει ωσ δωρεά κακϊσ και το μιςκό που 
τελικά κα ειςπράξει τον τρζχοντα μινα. θμειϊνεται ότι το ποςό ενίςχυςθσ υπολογίηεται 
κλιμακωτά. 

 
 

 

7. φμφωνα με το νζο φορολογικό νόμο ο ςυντελεςτισ φόρου για τουσ ιδιϊτεσ φορολογοφμενουσ 
απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα και είναι κλιμακωτι. Ωςτόςο αν ο φορολογοφμενοσ 
υποβάλει τθ φορολογικι του διλωςθ από το διαδίκτυο (ςφςτθμα TAXIS), ζχει ζκπτωςθ 10%. Να 
αναπτφξετε αλγόρικμο ςε ΓΛΩΑ που κα διαβάηει το όνομα ενόσ φορολογοφμενου και αν  
υπζβαλε τθ διλωςθ του από το διαδίκτυο (Ν : αν υπζβαλε τθ διλωςθ ςτο διαδίκτυο, Ο: αν δεν 
υπζβαλε τθ διλωςθ μζςω διαδικτφου), το ειςόδθμα που διλωςε και κα υπολογίηει και κα 
εκτυπϊνει το ποςό που πρζπει να ειςπραχκεί από τθν εφορία και τθν ζκπτωςθ. θμειϊνεται ότι 
για τα πρϊτα 5000€ ο φορολογοφμενοσ δεν φορολογείται. 
 
 
 
 
 
 
 

Μθνιαίεσ απολαβζσ ςε € υντελεςτισ % 

Μζχρι 800 € 4 

801 - 1200 € 8 

1201€ και άνω  12 

Ειςόδθμα ςε € υντελεςτισ % 

Μζχρι 12000 € 12 

12001 - 25000 € 16 

25001 - 40000 € 18 

40001 και άνω 25 
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8. Σο ωράριο ενόσ εργαηομζνου ςτο εργοςτάςιο είναι 35 ϊρεσ τθν εβδομάδα ενϊ το ωρομίςκιο είναι 
11,50€. Ωςτόςο κάκε εργαηόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να δουλζψει υπερωριακά μζχρι 15 ϊρεσ τθν 
εβδομάδα ( ο νόμοσ δεν επιτρζπει επιπλζον απαςχόλθςθ επομζνωσ αν οι ϊρεσ υπερωρίασ  είναι 
πάνω από 15 κα πλθρωκεί μόνο για τισ 15). Για τισ υπερωρίεσ κάκε εργαηόμενοσ αμείβεται 
ςφμφωνα με το παρακάτω πίνακα. Η αμοιβι να ςθμειωκεί είναι κλιμακωτι. Να γραφεί 
αλγόρικμοσ ςε ΓΛΩΑ που κα διαβάηει το όνομα και τισ ϊρεσ εργαςίασ ενόσ εργαηομζνου και να 
εκτυπϊνει τισ μικτζσ και τισ κακαρζσ αποδοχζσ του. τθ ςυνολικι μιςκοδοςία του εργαηομζνου 
υπάρχουν κρατιςεισ 12%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Μία τράπεηα αποφάςιςε για τουσ πελάτεσ που ζχουν κάποιο χρθματικό ποςό κλειςτό για ζνα 
χρόνο τθν εξισ πολιτικι θ οποία είναι κλιμακωτι ανάλογα με το ποςό κατάκεςθσ: 
 Για ποςό μζχρι 5000€ δίνει επιτόκιο 3% 
 Για ποςό μζχρι 10000€ δίνει επιτόκιο 4% 
 Για ποςό μζχρι 20000€ δίνει επιτόκιο 6% 
 Για ποςό άνω των 20001 δίνει επιτόκιο 8% 

Να γραφεί ζνασ αλγόρικμοσ ςε ΓΛΩΑ που να διαβάηει το ποςό και να υπολογίηει το ποςό 
προςαφξθςθσ τθσ κατάκεςθσ με βάςθ το επιτόκιο και τθ κατάκεςθ μετά τθν προςαφξθςθ. Σζλοσ να 
εμφανίηει το ποςό τθσ κατάκεςθσ, τθν προςαφξθςθ και το ποςό τθσ κατάκεςθσ μετά τθν 
προςαφξθςθ. 

 
 
10. Η πολιτικι επιβολισ προςτίμων του τελωνείου για φορτθγά που μεταφζρουν κάποιο προϊόν 

γίνεται με βάςθ το παρακάτω πίνακα και είναι κλιμακωτι με βάςθ τα κιλά. Σο επιτρεπόμενο όριο 
μεταφοράσ βάρουσ είναι 1000 κιλά και δεν επιβάλλεται ςε αυτά κανζνα πρόςτιμο. Αν κάποιο 
φορτθγό μεταφζρει βάροσ πάνω από 2500 κιλά του απαγορεφεται θ ςυνζχιςθ του δρομολογίου και 
εμφανίηει το βάροσ που κα πρζπει να αφαιρζςει για να ςυνεχίςει το δρομολόγιο του κακϊσ και το 
πρόςτιμο του μζχρι τα 2500 κιλά. 
 
 
 
 
 
 
Να γίνει ζνα πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που να διαβάηει τα κιλά του φορτθγοφ, να υπολογίηει το 
πρόςτιμο και να εμφανίηει το βάροσ του φορτθγοφ και το πρόςτιμο κακϊσ και το απαραίτθτο 
μινυμα  και βάροσ που πρζπει να αφαιρεκεί ςε περίπτωςθ που υπερβαίνει τα 2500 όπωσ 
προαναφζρκθκε. 
 
 

Ώρεσ υπερωρίασ  Ωρομίςκιο 

1-5 12€ 

6-10 15€ 

10-15 18€ 

Βάροσ ςε κιλά  Πρόςτιμο ανά κιλό 

Μζχρι 1500κιλά 0,50€ /κιλό 

1501- 2000 κιλά  0,7€/κιλό 

2001 – 2500 κιλά 1€/κιλό 


