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ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ Ε.Κ.Π.

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) 
δύο ή περισσότερων αριθμών που είναι 
διαφορετικοί από το 0, ονομάζεται το 

μικρότερο κοινό πολλαπλάσιο των 
αριθμών αυτών, εκτός από το 0.

Γράφω τα πολλαπλάσια καθενός από τους δύο 
αριθμούς, δηλαδή του 6 και του 8, μέχρι να βρω 

ένα ή δύο κοινά πολλαπλάσια.

Ας βρω το Ε.Κ.Π. των αριθμών 6 και 8

Πολλαπλάσια του 6:
0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
Πολλαπλάσια του 8:
0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ...

Κοινά Πολλαπλάσια του 6 και του 8 
είναι το 24 και το 48, …. Το πιο μικρό 

είναι το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 
του 6 και του 8, δηλαδή το 24.
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