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Η συνάρτηση TextNumber. 
 
Για excel 2000 και άνω. 
 
© Ιωάννης Χ. Βαρλάμης 2005-2011 
 
(Από το Excel Λύσεις    http://varlamis.wordpress.com/ ) 

 
Η συνάρτηση TextNumber μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο (ολογράφως) στην ελληνική γλώσσα. 
∆έχεται 1 υποχρεωτικό όρισμα και 12 προαιρετικά. ∆ίνοντας κατάλληλες τιμές στα ορίσματα 
μπορούμε με τη συνάρτηση αυτή να γράψουμε έναν αριθμό ολογράφως σε διάφορα γένη, με 
διαφορετικές μονάδες μέτρησης, να εμφανίσουμε όσα δεκαδικά ψηφία του αριθμού θέλουμε και άλλα. 
Παράδειγμα, ο αριθμός 21,50 μπορεί να διαβαστεί: 

o Είκοσι Ένα και Πέντε ∆έκατα 
o Είκοσι Ένα και Πενήντα Εκατοστά 
o Είκοσι Ένα και Πεντακόσια Χιλιοστά 
o Είκοσι Ένας , Πέντε 
o Είκοσι Μία κόμμα Πέντε 
o Είκοσι Ένα Ευρω και Πενήντα Λεπτά 
o Είκοσι Μία ∆ραχμές _ Πενήντα Λεπτά 
o Είκοσι Ένα Τεμάχια 

 
Σύνταξη: 
=TextNumber(number; NegativeText; 

 IntGender; IntMeasurePlural; IntMeasureSingular; Separator; 
DecCount; DecGender; DecMeasurePlural; DecMeasureSingular;  
DecNoZero; IntNoZero; NoSpace) 

 
Υποχρεωτικό όρισμα number (αριθμός) 
Είναι ο αριθμός τον οποίο θέλουμε να διαβάσουμε. 
Ο αριθμός μπορεί να είναι ακέραιος ή δεκαδικός, θετικός ή αρνητικός και να βρίσκεται στο διάστημα 
(-10^15 , 10^15). 
Για τιμές εκτός του διαστήματος αυτού η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ! 
 
Προαιρετικό όρισμα  NegativeText (κείμενο) 
Είναι το σύμβολο ή το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται μπροστά στον αριθμό, όταν είναι 
αρνητικός (πχ: Αρνητικό Ποσό, Χρέος, Έλλειμμα, - , Πλην, Μείον )  
Αν δεν συμπληρώσουμε το όρισμα, τότε θα γίνει χρήση της προεπιλεγμένης τιμής: - 
 
 
Προαιρετικό όρισμα  IntGender (επιτρεπτές τιμές 1 ή 2 ή 3) 
Το γένος στο οποίο θα εκφραστεί το ακέραιο μέρος του αριθμού. 
Αρσενικό γένος = 1, θηλυκό γένος = 2 , ουδέτερο γένος = 3.  
Προεπιλεγμένη τιμή = 3. 
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Προαιρετικό όρισμα  IntMeasurePlural (κείμενο) 
Η μονάδα μέτρησης του ακέραιου τμήματος του αριθμού στον πληθυντικό. (πχ: ευρώ, κιλά, μέτρα, 
τεμάχια) .Προφανώς η μονάδα μέτρησης πρέπει να συμφωνεί στο γένος με το όρισμα  IntGender.   
Προεπιλεγμένη τιμή δεν υπάρχει, έτσι αν το όρισμα δεν οριστεί, το ακέραιο μέρος του αριθμού θα 
εκφραστεί χωρίς μονάδα μέτρησης.  
 
Προαιρετικό όρισμα  IntMeasureSingular (κείμενο) 
Η μονάδα μέτρησης του ακέραιου τμήματος του αριθμού στον ενικό. (π.χ.: ευρώ, κιλό, μέτρο, 
τεμάχιο) .Προφανώς η μονάδα μέτρησης πρέπει να συμφωνεί στο γένος με το όρισμα  IntGender 
και να είναι ο ενικός αριθμός του IntMeasurePlural. 
Το όρισμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την συνάρτηση μόνο στην περίπτωση που το ακέραιο τμήμα 
του αριθμού είναι ίσο με 1.      
Προεπιλεγμένη τιμή δεν υπάρχει, έτσι αν το όρισμα δεν οριστεί, θα χρησιμοποιηθεί το όρισμα 
IntMeasurePlural και αν και αυτό δεν έχει οριστεί, το ακέραιο μέρος του αριθμού θα εκφραστεί 
χωρίς μονάδα μέτρησης.    
 
Προαιρετικό όρισμα  Separator (κείμενο) 
Το διαχωριστικό σύμβολο ή λέξη μεταξύ ακέραιου και δεκαδικού τμήματος του αριθμού (πχ: και , 
κόμμα , συν, +,)      
Προεπιλεγμένη τιμή η λέξη: και 
 
Προαιρετικό όρισμα  DecCount (επιτρεπτές τιμές 0 έως και 15 ή -1) 
Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να διαβάσετε. Από κανένα έως και 15. Το πλήθος 
των δεκαδικών πρέπει να βρίσκεται σε λογική και μαθηματική συνάφεια με την μονάδα μέτρησης 
του ακέραιου και του δεκαδικού τμήματος του αριθμού. 
Παράδειγμα: Αν ο αριθμός σας μετρά κιλά και γραμμάρια πρέπει DecCount =3, αν αριθμός 
εκφράζει ευρώ και λεπτά του ευρώ πρέπει DecCount =2.    
Αν στο όρισμα δώσετε τιμή : –1  ή δεν το συμπληρώσετε ( διότι –1 είναι η προεπιλεγμένη τιμή του) 
τότε θα διαβαστούν όλα τα σημαντικά δεκαδικά ψηφία του αριθμού. 
Παράδειγμα: Για τον αριθμό 4,12305000 θα διαβαστούν 5 δεκαδικά.  Για τον αριθμό 
154,00070000 θα διαβαστούν 4 δεκαδικά  Για τον αριθμό 5,00 δεν θα διαβαστούν δεκαδικά. 
Στην περίπτωση αυτή όπου το DecCount  είναι –1, τα δεκαδικά ψηφία θα διαβαστούν με τον γενικό 
μαθηματικό τρόπο της ελληνικής γλώσσας ως δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά κλπ. Αν έχετε δώσει 
τιμές στα ορίσματα  DecMeasurePlural και DecMeasureSingular (βλέπε παρακάτω), οι τιμές 
αυτές θα αγνοηθούν, όπως επίσης θα αγνοηθούν οι τιμές 1 ή 2 του ορίσματος  Dec Gender 
 
Προαιρετικό όρισμα  DecGender (επιτρεπτές τιμές 1 ή 2 ή 3) 
Το γένος στο οποίο θα εκφραστεί το δεκαδικό μέρος του αριθμού. 
Αρσενικό γένος = 1, θηλυκό γένος = 2 , ουδέτερο γένος = 3.  
Προεπιλεγμένη τιμή = 3. 
 
Προαιρετικό όρισμα  DecMeasurePlural (κείμενο) 
Η μονάδα μέτρησης του δεκαδικού τμήματος του αριθμού στον πληθυντικό. (πχ: λεπτά, γραμμάρια, 
εκατοστά) .Προφανώς η μονάδα μέτρησης πρέπει να συμφωνεί στο γένος με το όρισμα  DecGender.   
Αν το όρισμα δεν οριστεί, τα δεκαδικά ψηφία θα διαβαστούν με τον γενικό μαθηματικό τρόπο της 
ελληνικής γλώσσας ως δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά κλπ. 
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Προαιρετικό όρισμα  DecMeasureSingular (κείμενο) 
Η μονάδα μέτρησης του δεκαδικού τμήματος του αριθμού στον ενικό. (π.χ.: λεπτό, γραμμάριο, 
εκατοστό) .Προφανώς η μονάδα μέτρησης πρέπει να συμφωνεί στο γένος με το όρισμα  DecGender 
και να είναι ο ενικός αριθμός του DecMeasurePlural. 
Το όρισμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την συνάρτηση μόνο στην περίπτωση που το δεκαδικό 
τμήμα του αριθμού είναι ίσο με 1. 
Αν το όρισμα δεν οριστεί, θα χρησιμοποιηθεί το όρισμα DecMeasurePlural και αν και αυτό δεν 
έχει οριστεί, το δεκαδικό τμήμα του αριθμού θα εκφραστεί με τον γενικό μαθηματικό τρόπο της 
ελληνικής γλώσσας ως δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό κλπ.  
 
Αν το όρισμα DecCount είναι ίσο με –1 ή δεν έχει ορισθεί, τότε οι τιμές που ίσως δώσατε στα  
ορίσματα DecMeasurePlural και DecMeasureSingular θα αγνοηθούν. 
 
Προαιρετικό όρισμα  DecNoZero(τιμές TRUE, FALSE) 
Καθορίστε το όρισμα αυτό σε TRUE αν δεν θέλετε να διαβάζονται τα δεκαδικά ψηφία στην 
περίπτωση που αυτά είναι μηδέν. Η επιλογή σε TRUE δεν επηρεάζει έναν αριθμό με μη μηδενικά 
δεκαδικά. 
Μην συγχέεται την επιλογή αυτή με την επιλογή DecCount = 0. Στην περίπτωση αυτή τα δεκαδικά 
δεν θα διαβαστούν είτε είναι μηδέν είτε όχι.        
Προεπιλεγμένη τιμή : FALSE 
 
Προαιρετικό όρισμα  IntNoZero(τιμές TRUE, FALSE) 
Αν οι αριθμοί σας είναι δεκαδικοί στο διάστημα (-1, +1), δηλαδή έχουν ακέραιο μέρος μηδέν, και δεν 
θέλετε να διαβάζεται το μηδέν αυτό, καθορίστε το όρισμα αυτό σε TRUE . Η επιλογή σε TRUE δεν 
επηρεάζει έναν αριθμό με μη μηδενικό ακέραιο μέρος. 
Προεπιλεγμένη τιμή : FALSE 
 
Προαιρετικό όρισμα  NoSpace (τιμές TRUE, FALSE) 
Αν το παραγόμενο ολόγραφο του αριθμού είναι μεγάλο και έχετε πρόβλημα εμφάνισης του κειμένου 
στο φύλλο ή στην εκτύπωση, καθορίστε το όρισμα αυτό σε TRUE, για να απαλειφθούν τα κενά 
μεταξύ των λέξεων και έτσι να μειωθεί λίγο το μήκος του κειμένου . 
Παράδειγμα: 
ΣαράνταΠέντεΧιλιάδεςΕπτακόσιαΟγδόνταΕννέακαιΣαράνταΠέντεΕκατοστά      
Προεπιλεγμένη τιμή : FALSE 
 
 
 
Παραδείγματα: 
 
Στα παραδείγματα 1, 2 και 3 ορίσαμε μόνο το υποχρεωτικό όρισμα number. 
  
1. Αν στο κελί Α1 είναι ο αριθμός 7.894.565,12300  τότε η συνάρτηση =TextNumber(A1) θα 
επιστρέψει το κείμενο: Επτά Εκατομμύρια Οκτακόσιες Ενενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια 
Εξήντα Πέντε και Εκατόν Είκοσι Τρία Χιλιοστά 
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2. Αν στο κελί Α1 είναι ο αριθμός 123.456.789,00000 τότε η συνάρτηση =TextNumber(A1) θα 
επιστρέψει το κείμενο: Εκατόν Είκοσι Τρία Εκατομμύρια Τετρακόσιες Πενήντα Έξι Χιλιάδες 
Επτακόσια Ογδόντα Εννέα 
  
3. Αν στο κελί Α1 είναι ο αριθμός 0,00005 τότε η συνάρτηση =TextNumber(A1) θα επιστρέψει το 
κείμενο: Μηδέν και Πέντε Εκατοντάκις Χιλιοστά  
 
4. Αν στο κελί Α1 είναι ο αριθμός -456,788 τότε η συνάρτηση 
=TextNumber(A1;"Έλλειμμα";;"Ευρώ";;;2;;"Λεπτά";"Λεπτό") 
θα επιστρέψει το κείμενο: Έλλειμμα Τετρακόσια Πενήντα Έξι Ευρώ και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά.   
Για τον αριθμό 1,01 θα επιστρέψει : Ένα Ευρώ και Ένα Λεπτό 
 
5. Αν στο κελί Α1 είναι ο αριθμός 0,55000 τότε η συνάρτηση =TextNumber(A1;;;;;;;;;;;TRUE),  
(όπου ορίσαμε το IntNoZero σε TRUE) θα επιστρέψει το κείμενο: Πενήντα Πέντε Εκατοστά 
και για τον αριθμό -0,00001 θα επιστρέψει: - Ένα Εκατοντάκις Χιλιοστό 
  
6. Ο αριθμός 4,5 θα διαβαστεί: 

Τέσσερα και Πέντε ∆έκατα, αν DecCount =1 
Τέσσερα και Πενήντα Εκατοστά, αν DecCount =2 
Τέσσερα και Πεντακόσια Χιλιοστά, αν DecCount =3 

 
7. Ο αριθμός 1001 θα διαβαστεί: 

Χίλιοι Ένας, αν IntGender =1 
Χίλιες Μία, αν IntGender =2 
Χίλια Ένα, αν IntGender =3 
 

 
8. Ο αριθμός 21,21 θα διαβαστεί:  Είκοσι Μία δραχμές και Είκοσι Ένα λεπτά.  
Στην περίπτωση αυτή το γένος του ακεραίου τμήματος ορίστηκε θηλυκό =2 και του δεκαδικού 
τμήματος σε ουδέτερο =3 και φυσικά  DecCount=2, IntMeasurePlural= δραχμές, 
IntMeasureSingular=δραχμή,  DecMeasurePlural=λεπτά,  DecMeasureSingular=λεπτό  
 
 

  
   

Παρατηρήσεις: 
Η συνάρτηση διαβάζει τα ψηφία του αριθμού  όπως αυτά έχουν εισαχθεί σε ένα κελί ή όπως αυτά 
επιστρέφουν από μία άλλη συνάρτηση. ∆εν διαβάζει τα ψηφία όπως αυτά φαίνονται στο κελί, διότι 
ο τρόπος εμφάνισης ενός αριθμού εξαρτάται από την μορφοποίηση του κελιού. 
Για να δείτε τι ακριβώς διαβάζει η συνάρτηση κοιτάξτε την γραμμή των τύπων. 
Παράδειγμα: Το κελί Α1 έχει μορφοποίηση «Αριθμός» με πλήθος δεκαδικών 2. 
Στο κελί έχει εισαχθεί ο αριθμός 4,56789  και εσείς στο κελί βλέπετε 4,57. 
Η συνάρτηση =TextNumber(A1)  θα επιστρέψει: Τέσσερα και Πενήντα Έξι Χιλιάδες Επτακόσια 
Ογδόντα Εννέα Εκατοντάκις Χιλιοστά. 
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Αν θέλετε επιστροφή από την συνάρτηση : Τέσσερα και Πενήντα Επτά Εκατοστά τότε 
στρογγυλοποιήστε πρώτα τον αριθμό με μία από τις πολλές συναρτήσεις στρογγυλοποίησης του 
Excel. 
Για την συγκεκριμένη περίπτωση  εισάγετε =TextNumber(ROUND(A1;2)) και θα έχετε: Τέσσερα 
και Πενήντα Επτά Εκατοστά    
 
Η συνάρτηση  TextNumber δεν κάνει κανενός είδους στρογγυλοποιήσεις των αριθμών από μόνη 
της, έως το 15ο δεκαδικό ψηφίο. ∆ηλαδή δεν στρογγυλοποιεί κανένα δεκαδικό ψηφίο όταν εισάγετε 
έναν αριθμό χειριστικά. Άλλωστε αν προσπαθήσετε να εισάγετε περισσότερα από 15 ψηφία το 
Excel μετατρέπει τα επιπλέον ψηφία σε μηδέν (0). 
Κατ΄ εξαίρεση το Excel εμφανίζει περισσότερα από 15 δεκαδικά ψηφία για αριθμούς πολύ κοντά 
στο μηδέν ή για αριθμούς που επιστρέφουν από ένα τύπο. 
Πχ μπορείτε να εισάγετε χειριστικά τον αριθμό 0,000123456789012345  (18 δεκαδικά), όμοια  ο 
τύπος =1/11 θα επιστρέψει 0,00900900900900901 (17 δεκαδικά). 
Στις περιπτώσεις αυτές η συνάρτηση πιθανά να διαβάσει μία στρογγυλοποιημένη μορφή του 
αριθμού. Πχ   =TextNumber(0,000999999999999999)= Μηδέν και Ένα Χιλιοστό 
 
Γενικά είναι μια συνάρτηση για να αντιμετωπίσει αριθμούς που εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή 
και όχι ακραίες περιπτώσεις.  
 
Η συνάρτηση δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στα settings του υπολογιστή σας 
για τα  διαχωριστικά ψηφίων και δεκαδικών. Εκτός αν έχετε εισάγει τον αριθμό σαν κείμενο, τότε 
ο αριθμός πρέπει να είναι συμβατός με τα  settings του υπολογιστή σας. (Ποιο κάτω παράδειγμα.)   
 
 Αν θέλετε το ολόγραφο του αριθμού σε κεφαλαία γράμματα εισάγετε 
=UPPER(LOWER(TextNumber(…..))) και όχι απλώς =UPPER((TextNumber(…..))). 
 Η UPPER μόνη της δείχνει να αποτυγχάνει στην μετατροπή λέξεων όπως Έξι, Ένα κλπ 
 
 
 
Η συνάρτηση αναγνωρίζει τις ημερομηνίες και τις επιστέφει ολογράφως σαν ημερομηνίες. 
Στην περίπτωση αυτή δέχεται μόνο το υποχρεωτικό όρισμα number. 
Τις ημερομηνίες διαβάζει από κελί ή τις δέχεται απ΄ ευθείας. (όταν εισάγετε ημερομηνία απ΄ 
ευθείας σε συνάρτηση να την περικλείετε σε εισαγωγικά) πχ η =TextNumber("2/2/2010") θα 
επιστρέψει: ∆ύο Φεβρουαρίου, ∆ύο Χιλιάδες ∆έκα. Αναγνωρίζει και διαβάζει ημερομηνίες πριν το 
1900. 
  
Παραδείγματα: 

13/8/2004Δεκατρείς Αυγούστου, Δύο Χιλιάδες Τέσσερα  
28/10/1940Είκοσι Οκτώ Οκτωβρίου, Χίλια Εννιακόσια Σαράντα  

4-ΜαρΤέσσερις Μαρτίου, Δύο Χιλιάδες Έντεκα  
25/3/1821 Είκοσι Πέντε Μαρτίου, Χίλια Οκτακόσια Είκοσι Ένα  
12/12/1798 Δώδεκα Δεκεμβρίου, Χίλια Επτακόσια Ενενήντα Οκτώ 
10/10/0500 Δέκα Οκτωβρίου, Πεντακόσια  

4-Μαϊ-2050Τέσσερις Μαΐου, Δύο Χιλιάδες Πενήντα  
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Αν το όρισμα number είναι: 
o Ένα σφάλμα, μία λογική τιμή (TRUE, FALSE), ένα αλφαριθμητικό,  η συνάρτηση επιστρέφει 

το σφάλμα  #ΤΙΜΗ! 
o Ένα κενό κελί, η συνάρτηση επιστρέφει ένα  «κενό» (λευκό) κελί. 
o Ένας αριθμός μορφοποιημένος σε κείμενο, η συνάρτηση τον διαβάζει σαν αριθμό. Πχ. 

=TextNumber("45,2") επιστρέφει: Σαράντα Πέντε και ∆ύο ∆έκατα, αλλά 
=TextNumber("45.2"): Τετρακόσια Πενήντα ∆ύο διότι έγινε χρήση διαχωριστικού μεταξύ 
ακεραίου και δεκαδικού μη σύμφωνου με αυτό το οποίο έχει οριστεί στα settings του 
υπολογιστή και έτσι το Excel αγνόησε την «τελεία» και διάβασε «452». 

o Ένα κελί το οποίο περιέχει έναν αριθμό μορφοποιημένο σε κλάσμα, η συνάρτηση διαβάζει 
την δεκαδική μορφή του αριθμού, δηλαδή διαβάζει τον αριθμό όπως αυτός εμφανίζεται 
στην γραμμή των τύπων. 

o  Ένα κελί το οποίο περιέχει έναν αριθμό μορφοποιημένο σε ποσοστό, για να διαβάσει η 
συνάρτηση σωστά τον αριθμό πολλαπλασιάστε τον αριθμό επί 100. Πχ αν το κελί Α1 
περιέχει το ποσοστό 7,3%, η συνάρτηση =TextNumber(Α1*100)&" τοις εκατό." θα 
επιστρέψει: Επτά και Τρία ∆έκατα τοις εκατό.  

 
   
 
 
Ορθογραφικές συμβάσεις. 
Η ορθογραφία των αριθμητικών στηρίζεται στην «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ» του Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, έκδοση ΟΕ∆Β . ∆εν ακολουθήσαμε την γραμματική στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Α) Για την απόδοση της τάξης των τρισεκατομμυρίων και της τάξης των δισεκατομμυρίων, 
χρησιμοποιούνται οι σύντομες λέξεις «Τρις» και «∆ις», αντίστοιχα.  
Β) Τους αριθμούς 101 έως 199  διαβάζουμε πάντα με «ν» στο τέλος της λέξης «εκατό»: 
Εκατόν Ένα , Εκατόν Μία, Εκατόν ∆ύο κλπ ενώ η γραμματική προτείνει την γραφή: εκατόν ένα, 
εκατό μία, εκατό δύο (άλλοτε με «ν» και άλλοτε χωρίς «ν»). Τον αριθμό 100 διαβάζουμε όπως και 
η γραμματική χωρίς «ν»: Εκατό. 
Γ) Κάθε ψηφίο του αριθμού και τα ονόματα των τάξεων γράφονται με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο 
και τα άλλα γράμματα πεζά. (Μορφή PROPER).  
 
 
http://varlamis.wordpress.com/  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


