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CSS Εργαστήριο – 5. Κατανόηση και χρήση του μοντέλου πλαισίου (box 
model) 

Εισαγωγή 
Ένα στοιχείο HTML μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κουτί. Κάθε κουτί περιέχει (από μέσα 

προς τα έξω): 

 content: το περιεχόμενο, εκεί που εμφανίζεται το κείμενο, οι εικόνες κτλ. 

 padding: γέμισμα, καθαρίζει μία περιοχή γύρω από το περιεχόμενο. Είναι 

διάφανο. 

 border: όριο, γύρω από το περιεχόμενο και το γέμισμα. 

 margin: περιθώριο, καθαρίζει μία περιοχή γύρω από το όριο. Είναι διάφανο. 

 

Επειδή μπορούν να τεθούν τιμές και στις τρεις ιδιότητες, εκτός του content στην CSS, για κάθε μία 

από τις τέσσερεις πλευρές, ολοκληρωμένο το box model φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα. 

 
1. Η ετικέτα <div> της HTML ορίζει ένα ξεχωριστό τμήμα της ιστοσελίδας μας και ουσιαστικά 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη CSS που καθορίζει την εμφάνιση του τμήματος. Θα δούμε σε 

επόμενο εργαστήριο ότι πρόκειται για στοιχείο με display block, δηλαδή για στοιχείο που εξορισμού 

καταλαμβάνει όλο το πλάτος μίας σελίδας. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Ετικέτα div</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Αυτή είναι μία κεφαλίδα έξω από το 

div.</h1> 

<div style="color:#0000FF"> 

  <h1>Αυτή είναι μία επικεφαλίδα μέσα στο 

div</h1> 

  <p>Αυτή είναι μία παράγραφος μέσα στο 

div.</p> 

</div> 

<p>Αυτή είναι μία παράγραφος εκτός 

div.</p> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο:div.html 

2. Στη συνέχεια με χρήση του box model θέτουμε τις τέσσερεις ιδιότητες του box για την ετικέτα div. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη Box Model </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="boxmodel.css"> 

</head> 

<body> 

<p> Το CSS box model είναι ένα κουτί το οποίο "τυλίγει" 

κάθε HTML στοιχείο. Αποτελείται από: </p> 

<ul> 

<li>όρια, borders 

<li>γέμισμα, padding 

<li>περιθώρια, margins 

<li>περιεχόμενο, content 

<ul> 

<div>Αυτό το κείμενο είναι το περιεχόμενο του κουτιού. 

Στη css έχουμε προσθέσει 25px padding, 25px margin 

και 25px green border.</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    background-color: lightgrey; 

    width: 300px; 

    border: 25px solid green; 

    padding: 25px; 

    margin: 25px; 

} 

Νέα αρχεία: boxmodel.html, boxmodel.css 



3 

 

Πλάτος και ύψος 
3. Για να μπορούμε να θέσουμε σωστά το ύψος και το πλάτος ενός στοιχείου θα πρέπει να κάνουμε και 

λίγες αριθμητικές πράξεις. Θέτοντας όπως βλέπετε στη συνέχεια το height και το width σε ένα 

στοιχείο με css, στην πραγματικότητα θέτουμε τις διαστάσεις μόνο του περιεχομένου, content. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη Box Model </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="boxdimensions.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Υπολογισμός συνολικού πλάτους, width:</h2> 

 

<img src="shark.png" width="350" alt="A scary 

shark!"> 

<div>Η είκόνα έχει πλάτος 350px. Το συνολικό πλάτος 

του στοιχείου είναι επίσης 350px.</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 320px; 

    padding: 10px; 

    border: 5px solid gray; 

    margin: 0; 

} 

Νέα αρχεία: boxdimensions.html, boxdimensions.css 

Το συνολικό πλάτος είναι 350px που προκύπτει ως εξής:320px (width) + 20px (left + right 

padding)+10px(left + right border) + 0px (left + right margin) 

= 350px 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα σύνολο εικονοστοιχείων στοιχείου. 

Box Shadow 

4. Η ιδιότητα box-shadow εφαρμόζει σκιές σε ολόκληρα στοιχεία. Στην πιο απλή της μορφή, 

καθορίζουμε την οριζόντια και κατακόρυφη σκιά. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη box-shadow </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="boxshadow.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση box-shadow:</h2> 

<div>Ένα στοιχείο div με box-shadow 20px οριζόντια 

και 10px κάθετα.</div> 

</body> 
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</html> 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    padding: 15px; 

    background-color: red; 

    box-shadow: 20px 10px; 

} 

Νέα αρχεία: boxshadow.html, boxshadow.css 

5. Η παραπάνω σκιά είναι εξορισμού μαύτρη, αυτο μπορεί να αλλάξει. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη box-shadow </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="boxshadow.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση box-shadow:</h2> 

<div>Ένα στοιχείο div με box-shadow 20px οριζόντια 

και 10px κάθετα.</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    padding: 15px; 

    background-color: red; 

    box-shadow: 20px 10px gray; 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: boxshadow.html, boxshadow.css 

6. Μία επιπλέον τιμή στην ιδιότητα box-shadow μπορεί να προσθέσει ένα εφέ θολώματος στην εικόνα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη box-shadow </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="boxshadow.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση box-shadow:</h2> 

<div>Ένα στοιχείο div με box-shadow 20px οριζόντια 

και 10px κάθετα.</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 



5 

 

    height: 100px; 

    padding: 15px; 

    background-color: red; 

    box-shadow: 20px 10px 5px gray; 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: boxshadow.html, boxshadow.css 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα Σκιά. 

Όρια - Border 
7. Για να είναι ένα όριο ορατό θα πρέπει να του θέσουμε κάποιο στυλ (border-style) που μπορεί να 

πάρει τις τιμές που φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

Τιμή Περιγραφή 

none Καθορίζει την έλλειψη ορίου 

hidden Το ίδιο με το παραπάνω (εκτός και αν υπάρχει και όριο από πίνακες) 

dotted Διάστικτο όριο (με τελείες) 

dashed Όριο με παύλες 

solid Ενιαία γραμμή 

double Διπλή γραμμή 

groove Τρισδιάστατο όριο με εγκοπή 

ridge Τρισδιάστατο όριο με πτύχωση 

inset Τρισδιάστατο όριο με ένθεμα 

outset Τρισδιάστατο όριο, αντίστροφο του inset 

inherit Το όριο κληρονομείται από τον «γονιό» 

Για να δείτε καλύτερα τις παραπάνω τιμές δοκιμάστε τες σε μία σελίδα html. Μπορείτε εναλλακτικά 

να επισκεφτείτε την σελίδα http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_border-

style και να δοκιμάσετε χρησιμοποιώντας τις επιλογές που δίνονται. 

Η ιδιότητα border-width καθορίζει το πάχος του ορίου και το border-color το χρώμα του. Για να 

γίνουν ορατές οι ιδιότητες αυτές και το όριο γενικότερα θα πρέπει να έχει τεθεί νωρίτερα το border-

style. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title>Χρώμα φόντου και περιγράμματα</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="border.css"> 

</head> 

<body> 

<div>Το όριο αυτού του στοιχείου είναι solid, πάχους 5px 

και χρώματος κόκκινο.</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

 border-width:5px;  

 border-style:solid;  

 border-color:red;  

} 

Νέα αρχεία:border.html, border.css 

8. Μπορούμε να θέσουμε διαφορετικά όρια στις τέσσερεις πλευρές, top, right, bottom και left, ενός 

στοιχείου προσθέτοντας αντίστοιχες τιμές μετά τις παραπάνω ιδιότητες. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

 

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_border-style
http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_border-style
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<title>Χρώμα φόντου και περιγράμματα</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="multipleborder.css"> 

</head> 

<body> 

<p class="first">Παράγραφος με solid border-style 

και διάφορα πάχη.</p> 

<p class="second">Παράγραφος με dashed border-

style και διάφορα χρώματα.</p> 

<p class="third">Παράγραφος με διάφορα border-

style.</p> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

p.first { 

    border-style: solid; 

    border-width: 2px 10px 4px 20px; 

} 

p.second { 

    border-style: dashed; 

    border-color: red green blue yellow; 

} 

p.third { 

    border-style: dotted dashed solid double; 

} 

Νέα αρχεία:multipleborder.html, multipleborder.css 

Δοκιμάσετε την δραστηριότητα Όρια. 

Περίγραμμα - Outline 
Το outline είναι μία γραμμή που σχεδιάζεται έξω από κάποιο στοιχείο. Μοιάζει πολύ με το border, 

ουσιαστικά έχει τις ίδιες ιδιότητες με τις ίδιες πιθανές τιμές. Η διαφορά των δύο είναι ότι το outline δεν 

είναι μέρος των διαστάσεων του στοιχείου, θεωρείται ότι βρίσκεται έξω από αυτό.  

 

9. Στο επόμενο παράδειγμα υπάρχει ένα solid όριο γύρω γύρω από κάθε παράγραφο ώστε να γίνει 

ορατή και η θέση των διάφορων τύπων outline έξω από αυτό. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title>Outline</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="outline.css"> 

</head> 
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<body> 

<h2>Η ιδιότητα outline-style</h2> 

<p class="dotted">dotted outline</p> 

<p class="dashed">dashed outline</p> 

<p class="solid">solid outline</p> 

<p class="double">double outline</p> 

<p class="groove">groove outline</p> 

<p class="ridge">ridge outline</p> 

<p class="inset">inset outline</p> 

<p class="outset">outset outline</p> 

<p class="green">green 5px outline</p> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

p { 

 border-width:2px;  

 border-style:solid;  

 border-color:red;  

} 

p.dotted {outline-style: dotted;} 

p.dashed {outline-style: dashed;} 

p.solid {outline-style: solid;} 

p.double {outline-style: double;} 

p.groove {outline-style: groove;} 

p.ridge {outline-style: ridge;} 

p.inset {outline-style: inset;} 

p.outset {outline-style: outset;} 

p.green { 

    outline-style: double; 

    outline-color: green; 

    outline-width: 5px; 

} 

Νέα αρχεία:outline.html, outline.css 

Περιθώρια - Margins 
Η ιδιότητα margin της CSS χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει χώρο γύρω από κάποιο στοιχείο. 

Υπάρχουν ιδιότητες για να καθορίσουν το περιθώριο σε κάθε πλευρά του στοιχείου: 

 margin-top 

 margin-right 

 margin-bottom 

 margin-left 

Κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητες μπορεί να πάρει τιμές σε οποιαδήποτε από τις 

επόμενες μορφές: 

 auto: Ο φυλλομετρητής καθορίζει το περιθώριο 

 length: Καθορίζεται ένα περιθώριο σε px, cm κτλ. 

 %: Καθορίζεται το περιθώριο ως ποσοστό του στοιχείου στο οποίο περιέχεται το στοιχείο. 

 inherit: Το περιθώριο κληρονομείται από τον γονιό. 

10. Στην συνέχεια καθορίζονται τα περιθώρια σε px σε κάθε πλευρά του στοιχείου με αντίστοιχες 

ιδιότητες. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση margin</title> 
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<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="margin.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση margin</h2> 

<div>Το στοιχείο αυτό div έχει πάνω, top, margin 

100px, δεξί, right margin 150px,  

κάτω όριο, bottom margin 100px,  και αριστερό left 

margin 80px.</div> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

div { 

    border: 1px solid black; 

    margin-top: 100px; 

    margin-bottom: 100px; 

    margin-right: 150px; 

    margin-left: 80px; 

    background-color: lightblue; 

} 

Νέα αρχεία:margin.html, margin.css 

11. Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί και με ποιο σύντομο τρόπο χρησιμοποιώντας την επόμενη 

συντόμευση. Η σειρά είναι top, right, bottom, left. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title> Χρήση margin</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="margin.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση margin</h2> 

<div>Το στοιχείο αυτό div έχει πάνω, top, margin 

100px, δεξί, right margin 150px,  

κάτω όριο, bottom margin 100px,  και αριστερό left 

margin 80px.</div> 

</body> 

</html> 

 Κώδικας css 

div { 

    border: 1px solid black; 

    margin: 100px 150px 100px 80px; 

    background-color: lightblue; 

} 

Υπάρχοντα αρχεία:margin.html, margin.css 

12.  Με την τιμή auto το περιθώριο θα πάρει όσο χώρο χρειαστεί και θα αφήσει αυτόματα αριστερά και 

δεξιά όσο περιθώριο χρειαστεί ουσιαστικά στοιχίζοντας στο κέντρο το στοιχείο. Είναι και ο πιο 

συχνός τρόπος να στοιχηθεί μία ιστοσελίδα στο κέντρο. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση auto margin</title> 
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<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="marginauto.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση auto margin</h2> 

<p>Η ιδιότητα margin στο auto στοιχείζει 

οριζόντια το στοιχείο. 

Το στοιχείο θα καταλαμβάνει το πλάτος που του 

αναλογεί, και ο χώρος που απομένει θα χωριστεί 

εξίσου σε αριστερό και  

δεξί περιθώριο.</p> 

<div> Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει τεθεί στο auto 

margin</div> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

div { 

    width:300px; 

    margin: auto; 

    border: 1px solid red; 

} 

Νέα αρχεία:marginauto.html, marginauto.css 

Γέμισμα - Padding  
Η ιδιότητα padding της css χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει χώρο γύρω από το περιεχόμενο 

αλλά σε αντίθεση με την margin, μέσα από το όριο. Σε αναλογία με το margin μπορεί να καθοριστεί 

το περιθώριο σε κάθε πλευρά: 

 padding-top 

 padding-right 

 padding-bottom 

 padding-left 

13. Στο επόμενο παράδειγμα το στοιχείο div έχει και όριο ώστε να φανεί η διαφορά της ιδιότητας 

padding σε σχέση με την ιδιότητα margin. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση padding</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="padding.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση padding</h2> 

<div>Το στοιχείο αυτό div έχει πάνω, top, padding 

50px, δεξί, right padding 30px,  

κάτω όριο, bottom padding 50px,  και αριστερό left 

padding 80px.</div> 

</body> 

</html> 

 
Κώδικας css 

div { 

    border: 1px solid black; 

    background-color: lightblue; 

    padding-top: 50px; 
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    padding-right: 30px; 

    padding-bottom: 50px; 

    padding-left: 80px; 

} 

Νέα αρχεία:padding.html, padding.css 

14. Υπάρχει και στο padding τρόπος να γραφούν και τα 4 περιθώρια πιο σύντομα με την ίδια μάλιστα 

σειρά, top, right, bottom, left. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση padding</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="padding.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση padding</h2> 

<div>Το στοιχείο αυτό div έχει πάνω, top, padding 

50px, δεξί, right padding 30px,  

κάτω όριο, bottom padding 50px,  και αριστερό left 

padding 80px.</div> 

</body> 

</html> 

 
Κώδικας css 

div { 

    border: 1px solid black; 

    background-color: lightblue; 

    padding: 50px 30px 50px 80px; 

} 

Υπάρχοντα αρχεία:padding.html, padding.css 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα ιδιότητες στοιχείων box model 

Δραστηριότητες 

Σύνολο εικονοστοιχείων στοιχείου 
1. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας html που με χρήση CSS τοποθετεί δύο στοιχεία, μία εικόνα και 

ένα στοιχείο div δίπλα δίπλα. Θέστε κατάλληλα τα height, border, padding και margin του div 

ώστε να καταλαμβάνουν ακριβώς το ίδιο ύψος. Σημειώνεται ότι η ιδιότητα float θα συζητηθεί 

στο επόμενο εργαστήριο και εάν το αντικείμενο χωράει το στοιβάζει στην ίδια γραμμή αντί να 

το πάει στην επόμενη γραμμή. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη ύψους Box Model </title> 

<style> 

img{ 

 float:left; 

 border:2px solid blue; 

} 

div { 

 float:left; 

    height:  px; 

    padding:  px; 

    border:  px solid gray; 



11 

 

    margin:  px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Υπολογισμός συνολικού ύψους, height:</h2> 

<img src="shark.png" height="296" alt="A scary shark!"> 

<div>Η εικόνα έχει συνολικό ύψος 296px+2*2=300px. <br> 

Το συνολικό ύψος του στοιχείου θα πρέπει επίσης να είναι 300px.</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
 

Σκιά 
2. Δίνεται ο επόμενο κώδικας html και το αντίστοιχο αρχείο CSS. Προσαρμόστε την CSS ώστε 

να προσθέσετε μία σκιά 10px οριζόντια και κάθετα, χρώματος μπλε και με ένα μικρό θόλωμα, 

έστω 5px. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Επίδειξη box-shadow </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="boxshadow.css"> 

</head> 

<body> 

<h2>Χρήση box-shadow:</h2> 

<div>Ένα στοιχείο div χρειάζεται box-shadow 10px 

οριζόντια και κάθετα, χρώματος μπλε και με ένα μικρό 

θόλωμα, έστω 5px </div> 

</body> 

</html> 

 

 
 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 350px; 

    height: 100px; 

    padding: 15px; 

    background-color: lightblue; 

} 

Νέα αρχεία: boxshadowassignment.html, boxshadowassignment.css 
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Όρια 
3. Πειραματιστείτε με τις τιμές ιδιοτήτων του ορίου. Αλλάξτε τις ιδιότητες border-width, border-

style, border-color. Δοκιμάστε όλα τα στύλ του πίνακα. Εφαρμόστε διαφορετικά όρια σε κάθε 

πλευρά. 

Ιδιότητες στοιχείων box model 
4. Στην επόμενη ιστοσελίδα υπάρχει ένας τίτλος και μία παράγραφος. Δημιουργήστε ένα CSS 

αρχείο, η θέστε την CSS κατάλληλα στην ετικέτα <head> ώστε να έχει background-color, 

margin, padding, border, outline και σκιά παρόμοια με την εικόνα της ιστοσελίδας στον 

επόμενο πίνακα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<h1> Ακολουθεί το στοιχείο που πρέπει να θέσουμε τα 

ζητούμενα της άσκησης</h1> 

<p>Προσπαθήσετε να θέσετε κατάλληλα την css ώστε 

η εικόνα της ιστοσελίδας να είναι παρόμοια με αυτήν 

της εκφώνησης.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 
 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις  
 https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_border-style 

 

 

https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_border-style

