
 

∆εκαδικοί αριθµοί 

Οι δεκαδικοί αριθµοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και 

ένα δεκαδικό µέρος, τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους 

µε ένα κόµµα, που ονοµάζεται υποδιαστολή. 
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                                   ∆εκαδικό µέρος 

Ακέραιο 

Μέρος           υποδιαστολή 

Το ακέραιο µέρος χωρίζεται σε µονάδες (Μ), δεκάδες (∆), εκατοντάδες 

(Ε) και το δεκαδικό µέρος χωρίζεται σε δέκατα (δ), εκατοστά (ε), 

χιλιοστά (χ). 

 

Πως διαβάζουµε τους δεκαδικούς αριθµούς 

Σε έναν δεκαδικό αριθµό διαβάζουµε πρώτα το ακέραιο µέρος, λέµε τη 

λέξη «και» και  έπειτα διαβάζουµε το δεκαδικό µέρος µε το όνοµα του 

τελευταίου ψηφίου. Π.χ. 4,15   4 και 15 εκατοστά ή 4 κόµµα 15 εκατοστά 

Αν το ακέραιο µέρος είναι µηδέν (0) τότε διαβάζουµε κατευθείαν το 

δεκαδικό. 

Π.χ. 0,8 = 8 δέκατα 

emathima.gr 



• Όταν στον δεκαδικό αριθµό δεν υπάρχουν ακέραιες µονάδες, τότε 

βάζουµε υποχρεωτικά το µηδέν.  

π.χ. ο δεκαδικός αριθµός πέντε χιλιοστά γράφεται 0,005 

• Η αξία ενός δεκαδικού αριθµού δεν αλλάζει, αν στο τέλος του 

προσθέσουµε ή αφαιρέσουµε (αν έχει) όσα µηδενικά θέλουµε.  

π.χ. 4,5 µ. = 4,50 µ. = 4,500 µ., και αντίστροφα: 2,500 κ. = 2,50 κ. = 2,5  

• Κάθε δεκαδικό αριθµό µπορούµε να τον γράψουµε και ως 

κλασµατικό αριθµό, όπως ακριβώς τον διαβάζουµε ή τον ακούµε 

π.χ. 5 δέκατα= 0,5 = 
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        27 εκατοστά= 0,27=
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Μετατροπή δεκαδικών αριθµών σε δεκαδικά κλάσµατα 

Για να γράψουµε  έναν δεκαδικό αριθµό ως δεκαδικό κλάσµα, γράφουµε  

1. ολόκληρο τον αριθµό χωρίς την υποδιαστολή στη θέση του 

αριθµητή 

2. και στη θέση του παρονοµαστή γράφουµε τον αριθµό 1 µε  τόσα 

µηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία του αριθµού. 

Π.χ. 0, 45 = 
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Μετατροπή δεκαδικών κλασµάτων σε δεκαδικών αριθµών 

Για να µετατρέψουµε ένα δεκαδικό κλάσµα σε δεκαδικό αριθµό 

1. γράφουµε µόνο τον αριθµητή και χωρίζουµε από  δεξιά προς τα 

αριστερά µε υποδιαστολή  τόσα δεκαδικά ψηφία όσα µηδενικά έχει 

ο παρονοµαστής 

π.χ.   
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=  0,15 
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