
Πως βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) δύο ή περισσότερων αριθμών 

 

1ος ΤΡΟΠΟΣ 

Α) Βρίσκουμε τα πολλαπλάσια του κάθε αριθμού ξεχωριστά.  

Β) Το πρώτο κοινό τους πολλαπλάσιο που βρίσκουμε είναι το ΕΚΠ.  

Παράδειγμα  

Να βρεθεί το ΕΚΠ των αριθμών 3, 4 και 6.  

Α) Τα πολλαπλάσια του 3 είναι: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, … 

Τα πολλαπλάσια του 4 είναι: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, … 

Τα πολλαπλάσια του 6 είναι: 6, 12, 18, 24, 30, …  

Β) Παρατηρούμε ότι το 12 είναι το πρώτο κοινό τους πολλαπλάσιο, άρα αυτό 

είναι το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο. Οι αριθμοί 3, 4, και 6 έχουν και άλλο 

κοινά πολλαπλάσια, το 24. Αν συνεχίσουμε και γράψουμε και άλλα πολλαπλάσια 

των αριθμών θα βρούμε και άλλα κοινά τους πολλαπλάσια. Αυτά θα είναι τα 

πολλαπλάσια του αριθμού 12, δηλαδή τα 12, 24, 36, 48 κ.λπ.  

 

2ος ΤΡΟΠΟΣ  

Α) Διαλέγουμε τον μεγαλύτερο από τους αριθμούς και εξετάζουμε αν είναι 

πολλαπλάσιο των άλλων αριθμών. Αν είναι τότε αυτός είναι το ΕΚΠ.  

Β) Αν δεν είναι, τότε εξετάζουμε ένα-ένα τα πολλαπλάσια του αριθμού, μέχρι να 

βρούμε αυτό που είναι πολλαπλάσιο τω άλλων αριθμών.  

Παράδειγμα  

Να βρεθεί το ΕΚΠ των αριθμών 3, 4 και 6.  

Α) Ο μεγαλύτερος από τους αριθμούς 3, 4 και 6 είναι το 6. Το 6 είναι 

πολλαπλάσιο του 3 αλλά δεν είναι πολλαπλάσιο του 4. Άρα το 6 δεν είναι το 

ΕΚΠ.  

Β) Δοκιμάζουμε το επόμενο πολλαπλάσιο του 6, δηλαδή το 2 ∙ 6 = 12. Το 12 

είναι πολλαπλάσιο του 3 και είναι επίσης και πολλαπλάσιο του 4. Άρα το 12 

είναι το ΕΚΠ. (Αν δεν ήταν το 12, θα δοκιμάζαμε το επόμενο πολλαπλάσιο του 6, 

δηλαδή το 3 ∙ 6 = 18 και μετά το μεθεπόμενο … μέχρι να βρίσκαμε ένα 

πολλαπλάσιο του 6 που να είναι και πολλαπλάσιο του 3 και του 4.)  

 

3ος ΤΡΟΠΟΣ 

Α) Αναλύουμε τους αριθμούς σε γινόμενα πρώτων παραγόντων.  



Β) Για να βρούμε το ΕΚΠ παίρνουμε όλους τους παράγοντες (κοινούς και μη 

κοινούς) που περιέχονται στους αριθμούς, τον καθένα στη μεγαλύτερη δύναμη 

που εμφανίζεται.   

Παράδειγμα  

Να βρεθεί το ΕΚΠ των αριθμών 3, 4 και 6.  

Α) Αναλύουμε τους αριθμούς σε γινόμενα πρώτων παραγόντων:  

3 = 3   

4 = 22 

6 = 2 ∙3 

Β) Οι παράγοντες που εμφανίζονται στους αριθμούς 3, 4 και 6 είναι το 2 και το 

3. Η μεγαλύτερη δύναμη του 2 είναι η Δευτέρα, ενώ η μεγαλύτερη δύναμη του 3 

είναι η πρώτη. Οπότε, το ΕΚΠ είναι ο αριθμός 22 ∙ 3 = 12 

 

4ος ΤΡΟΠΟΣ  

Ο 4ος τρόπος είναι μία μηχανική διαδικασία κατά την οποία διαιρούμε τους 

αριθμούς με όλους τους πρώτους αριθμούς με τους οποίους μπορούν να 

διαιρεθούν.   

Οι πρώτοι αριθμοί είναι οι αριθμοί που δεν έχουν άλλους διαιρέτες εκτός από 

τον εαυτό τους και τη μονάδα, δηλαδή οι αριθμοί που δεν είναι πολλαπλάσια 

άλλων αριθμών εκτός του 1. Οι πρώτοι αριθμοί είναι: 2, 3, 5, 7, 11, 13, …  

Παράδειγμα  

Να βρεθεί το ΕΚΠ των αριθμών 3, 4 και 6.  

Γράφουμε τους αριθμούς 3, 4 και 6 σε μία σειρά και ξεκινούμε διαιρώντας με το 

2.   

3 4 6 2 
    

 

Όποιος διαιρείται με το 2, γράφουμε από κάτω το αποτέλεσμα της διαίρεσης. 

Όποιος δεν διαιρείται με το 2 γράφουμε από κάτω τον ίδιο αριθμό. 

Συγκεκριμένα, το 3 δεν διαιρείται με το 2, οπότε ξαναγράφουμε από κάτω το 3. 

Το 4 διαιρείται με το 2, οπότε από κάτω γράφουμε το αποτέλεσμα της διαίρεσης 

4:2, δηλαδή το 2. Το 6 διαιρείται με το 2 οπότε από κάτω γράφουμε το 

αποτέλεσμα της διαίρεσης 6:2, δηλαδή το 3. 

3 4 6 2 
3 2 3  
    

 



Εάν στην τελευταία γραμμή υπάρχει αριθμός που εξακολουθεί να διαιρείται με 

το 2, ξαναδιαιρούμε με το 2. το 3 δεν διαιρείται με το 2, οπότε ξαναγράφουμε 

από κάτω το 3.  

3 4 6 2 
3 2 3 2 
    

 

Όποιος διαιρείται με το 2, γράφουμε από κάτω το αποτέλεσμα της διαίρεσης. 

Όποιος δεν διαιρείται με το 2 γράφουμε από κάτω τον ίδιο αριθμό. 

Συγκεκριμένα, το 3 δεν διαιρείται με το 2, οπότε ξαναγράφουμε από κάτω το 3. 

Το 2 διαιρείται με το 2, οπότε από κάτω γράφουμε το αποτέλεσμα της διαίρεσης 

2:2, δηλαδή το 1. Το 3 δεν διαιρείται με το 2 οπότε ξαναγράφουμε από κάτω το 

3. 

3 4 6 2 
3 2 3 2 
3 1 3  
    

 

Τώρα, στην τελευταία γραμμή δεν υπάρχει αριθμός που να διαιρείται με το 2, 

οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με τον αριθμό 3.  

3 4 6 2 
3 2 3 2 
3 1 3 3 
    

 

Όποιος διαιρείται με το 3, γράφουμε από κάτω το αποτέλεσμα της διαίρεσης. 

Όποιος δεν διαιρείται με το 3 γράφουμε από κάτω τον ίδιο αριθμό. 

Συγκεκριμένα, το 3 διαιρείται με το 3 οπότε γράφουμε από κάτω το αποτέλεσμα 

της διαίρεσης 3:3, δηλαδή το 1. Το 1 δεν διαιρείται με το 3 οπότε ξαναγράφουμε 

από κάτω το 1. Το 3 διαιρείται με το 3 οπότε γράφουμε από κάτω το 

αποτέλεσμα της διαίρεσης 3:3, δηλαδή το 1. 

3 4 6 2 
3 2 3 2 
3 1 3 3 
1 1 1  
    

 

Όταν στην τελευταία γραμμή έχουμε παντού 1, η διαδικασία έχει τελειώσει. Το 

ΕΚΠ είναι το γινόμενο των αριθμών της τελευταίας στήλης: 2 ∙ 2 ∙ 3 = 12 

  



Πως κάνουμε δύο ή περισσότερα κλάσματα ομώνυμα  

 


