
1 Δομή Επιλογής (if) 
Η δομι επιλογισ χρθςιμοποιείται ςε προβλιματα όπου χρειάηεται να λθφκοφν κάποιεσ 

αποφάςεισ με βάςθ κάποια δεδομζνα κριτιρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάκε 

πρόβλθμα (δθλ. λφςθ του προβλιματοσ με διαφορετικά δεδομζνα ειςόδου). Η διαδικαςία τθσ 

επιλογισ περιλαμβάνει τον ζλεγχο κάποιασ ςυνκικθσ με δφο δυνατζσ τιμζσ (αλθκισ, ψευδισ) 

και ςτθ ςυνζχεια τθν απόφαςθ εκτζλεςθσ κάποιασ εντολισ ανάλογα με τθ ςυνκικθ. 

Οι δομζσ επιλογισ διακρίνονται ςτισ εξισ μορφζσ: 

 Δομι απλισ επιλογισ 

 Δομι ςφνκετθσ επιλογισ 

 Δομι πολλαπλισ επιλογισ 

 Δομι εμφωλευμζνθσ επιλογισ 

Η κακεμία από αυτζσ τισ μορφζσ είναι γενίκευςθ τθσ προθγοφμενθσ. 

1.1 Δομή απλής επιλογής 

Ψευδοκώδικας 

Αν <ςυνκικθ> τότε 

Εντολι_1 

Εντολι_2 

…… 

…… 

Εντολι_ν 

Τέλος_αν 

Λειτουργία 

Αν θ ςυνκικθ ιςχφει, δθλ. είναι Αλθκισ, τότε εκτελοφνται οι εντολζσ που βρίςκονται μεταξφ 

των εντολϊν τότε και Τέλος_αν, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν θ ςυνκικθ είναι Ψευδισ, οι 

εντολζσ αυτζσ αγνοοφνται και θ εκτζλεςθ του προγράμματοσ ςυνεχίηεται με τθν εντολι που 

ακολουκεί τθ διλωςθ Τέλος_αν. 



 

 

Διάγραμμα 1 Δομή απλής επιλογής 

 

1.2 Δομή σύνθετης επιλογής 

Ψευδοκώδικας 

Αν <ςυνκικθ> τότε 

εντολζσ_1 

Αλλιώς 

εντολζσ_2 

Τέλος_αν 

 

 

 

Λειτουργία 

Αν θ ςυνκικθ ιςχφει, δθλ. είναι Αλθκισ, τότε εκτελοφνται οι εντολζσ που βρίςκονται μεταξφ 

των δεςμευμζνων λζξεων (εντολϊν) τότε και Αλλιώς, διαφορετικά, όταν θ ςυνκικθ είναι 

Ψευδισ, εκτελοφνται οι εντολζσ μεταξφ των δεςμευμζνων λζξεων (εντολϊν) Αλλιώς και 

Τέλος_αν. Η εκτζλεςθ ςυνεχίηεται με τθν εντολι που ακολουκεί το Τέλος_αν. 



 

 

Διάγραμμα 2 Δομή Σφνθετης επιλογής 

 

1.3 Δομή πολλαπλής επιλογής 

Ψευδοκώδικας 

Αν <ςυνκικθ1> τότε 

ςφνολο_εντολϊν_1 

Αλλιώς_αν <ςυνκικθ_2> τότε 

ςφνολο_εντολϊν_2 

Αλλιώς_αν <ςυνκικθ3> τότε 

ςφνολο_εντολϊν_3 

…….. 

Αλλιώς 

ςφνολο_εντολϊν_ν 

Τέλος_αν 

 

 

 

Λειτουργία 



Εκτελοφνται οι εντολζσ που βρίςκονται ςτο αντίςτοιχο τμιμα, όταν θ ςυνκικθ είναι Αλθκισ. Η 

εκτζλεςθ του προγράμματοσ ςυνεχίηεται με τθν εντολι που ακολουκεί τθν δεςμευμζνθ λζξθ 

(εντολι) Τέλος_αν. 

 

 

Διάγραμμα 3 Δομή πολλαπλής επιλογής 

 

1.4 Δομή εμφωλευμένης επιλογής 

Ψευδοκώδικας 

Αν Συνκικθ 1 τότε 

εντολι 1 

Αλλιώς 

Αν Συνκικθ 2 τότε 

εντολι 2 

Αλλιώς 

Αν Συνκικθ 3 τότε 

εντολι 3 

Αλλιώς 

εντολι 4 

Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

Τέλος_αν 



 

Λειτουργία 

Όταν οι εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ είναι περιςςότερεσ από δφο, τότε μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ επιλογζσ Αν θ μία μζςα ςτθν άλλθ, οι εμφωλευμζνεσ δομζσ 

επιλογισ, όπωσ ονομάηονται. Ζτςι εμφωλευμζνα Αν ονομάηονται δφο ι περιςςότερεσ δομζσ 

τθσ μορφισ Αν ….. τότε …. Αλλιϊσ ….. Τζλοσ_αν που περιζχονται θ μία μζςα ςτθν άλλθ. 

 
 

Διάγραμμα 4 Δομή εμφωλευμένης επιλογής 

 


