
 1 

HTML Εργαστήριο – 5. Δομή εγγράφου 

 Ετικέτα HTML 5 
1. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσετε ότι η σελίδα που ακολουθεί είναι τύπου html 5. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί προσθέτοντας στην δομή που ήδη γνωρίζετε και πριν από οποιαδήποτε άλλη ετικέτα την ετικέτα 

<!doctype html>. Με αυτόν τον τρόπο μία απλή σελίδα html 5 θα έχει την επόμενη μορφή. Στην 

συγκεκριμμένη σειρά σημειώσεων η ετικέτα αυτή χρησιμοποιείται από την αρχή. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται 

για ετικέτα HTML αλλά για μία οδηγία στον φυλλομετρητή για την έκδοση της που στην περίπτωσή μας 

είναι η HTML 5.  

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

 <head> 

  <title> Ιστοσελίδα Λυκείων Καρλοβάσου</title> 

 </head> 

 <body> 

  Καμία αλλαγή εκτός από το doctype στην αρχή 

 </body> 

</html> 

Νέο αρχείο: html5structure.html 
 

Η έκδοση αυτή της HTML εισήγαγε διάφορες σημασιολογικές ετικέτες, δηλαδή ετικέτες που δεν 

καθόριζουν καθόλου την εμφάνιση, αυτό ΄γινεται μέσω της CSS, αλλά την σημασία του κάθε στοιχείου. 

Οι ετικέτες αυτές ακολουθούν 

Επικεφαλίδα 
2. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται η ιστοσελίδα μας είναι μία επικεφαλίδα, που πιθανότατα 

περιλαμβάνει ένα λογότυπο και κάποιους συνδέσμους για πλοήγηση. Η νέα ετικέτα της HTML5 

που ορίζει την επικεφαλίδα είναι η <header>. Εάν υποθέσουμε ότι πρόκειται να δημιουργήσουμε 

την Ιστοσελίδα των Λυκείων του τόπου μας, για λογότυπο μπορούμε να εισάγουμε μία κεφαλίδα, 

<h1>, με τον τίτλο Ιστοσελίδα Λυκείων Καρλοβάσου. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

 <head> 

  <title>Ιστοσελίδα Λυκείων Καρλοβάσου</title> 

 </head> 

 <body> 

  <header> 

  <h1>Ιστοσελίδα Λυκείων Καρλοβάσου</h1> 

  </header> 
 </body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

H header όπως και πολλές άλλες ετικέτες στην HTML 5 είναι σημασιολογική, δίνει δηλαδή 

έμφαση στη σημασία του περιεχόμενου της και όχι στον τρόπο παρουσίασης που όπως θα δούμε 

σε επόμενο μάθημα καθορίζεται από την css. 



 2 

Πλοήγηση – Nav 
3. Στην επικεφαλίδα πολύ συχνά προστίθεται και η δυνατότητα πλοήγησης. Εδώ θα προσθέσουμε 

δύο συνδέσμους για ανακοινώσεις και νέα των Σχολείων μας. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

 <head> 

  <title>Ιστοσελίδα Λυκείων Καρλοβάσου</title> 

 </head> 

 <body> 

  <header> 

  <nav> 

   <a href="#notices">Ανακοινώσεις</a> 

   <a href="#news">Νέα</a> 

  </nav> 

  <h1>Ιστοσελίδα Λυκείων Καρλοβάσου</h1> 

  </header> 
 </body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

Η δίεση # μπροστά από τους δύο συνδέσμους, #notices και #news, υποδεικνύει ότι πρόκειται για 

σύνδεσμό μέσα στην ίδια σελίδα, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο εργαστήριο. 

Ενότητα - Section 
4. Το κυρίως περιεχόμενο μπορεί να χωριστεί σε ενότητες, ετικέτα <section>, οι οποίες με τη σειρά 

τους θα περιλαμβάνουν διάφορα άρθρα, ετικέτα <article>. Κάθε άρθρο  περιλαμβάνει και αυτό 

επικεφαλίδα, ετικέτα <header> που μπορεί να τονιστεί και με μία ετικέτα, εδώ <h3>. 

Περιλαμβάνει επίσης κυρίως άρθρο που μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες παραγράφους, 

ετικέτα <p>. Επιπλέον, ένα άρθρο, <article>, μπορεί και αυτό να περιέχει επιμέρους ενότητες, 

ετικέτες <section>. Στο παράδειγμά που ακολουθεί έχουμε δύο ενότητες, τις ανακοινώσεις και τα 

νέα, η πρώτη με δύο ανακοινώσεις και η δεύτερη με τέσσερα νέα.  

Τα δύο sections, έχουν id notices και news αντίστοιχα ώστε η πλοήγηση που υλοποιήσαμε στο 

προηγούμενο βήμα να οδηγούν σε αυτά. 

Κώδικας HTML 

</header> 

 <section id="notices"> 

   <article> 

    <header><h3>Αλλαγή προγράμματος</h3></header> 

    <p>Άλλαξε αυτήν την εβδομάδα το ωρολόγιο πρόγραμμα 

του Γενικού Λυκείου λόγω άδειας του Πληροφορικού κ. Κοντογιάννη. Για να 

ενημερωθείτε μπορείτε να δείτε των πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.</p> 

   </article> 

   <article> 
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    <header><h3>Ερευνητικές εργασίες</h3></header> 

    <p>Ξεκίνησαν οι ερευνητικές εργασίες στο ΕΠΑΛ. Οι 

μαθητές καλούνται να επιλέξουν το θέμα που τους ενδιαφέρει στην πρώτη συνάντηση 

όπου θα συμμετέχουν ολόκληρες οι τάξεις.</p> 

   </article> 

  </section> 

   

  <section id="news"> 

   <article> 

    <header><h3>Εκδρομή Σχολείων</h3></header> 

    <p>Εκδρομή πήγαν αυτή τη βδομάδα και τα δύο Σχολεία 

του κτιριακού συγκροτήματος. Το Γενικό Λύκειο πήγε περίπατο την Τρίτη στο λιμάνι 

ενώ το ΕΠΑΛ την Τετάρτη στην πλατεία του Νέου Καρλοβάσου.</p> 

   </article> 

   <article> 

    <header><h3>Αγώνας μεταξύ των δύο 

Λυκείων</h3></header> 

    <p>Ποδοσφαιρικός αγώνας στα πλαίσια των 

ενδοσχολικών αγώνων διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο δημοτικό 

στάδιο της πόλης. Τα τελευταία χρόνια το Επαγγελματικό Λύκειο κερδίζει συνεχώς με 

αποτέλεσμα το Γενικό Λύκειο να έχει  μεγάλο κίνητρο.</p> 

    <p>Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αγώνες μπάσκετ και 

βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών με την προϊστορία να είναι αυτή τη φορά με το μέρος του 

Γενικού Λυκείου.</p 

   </article> 

   <article> 

    <header><h3>Νέες γεύσεις</h3></header> 

    <p>Μετά την μεγάλη επιτυχία της ταχινομαρμελάδας, κάτι 

νέο ετοιμάζεται από τον κύριο Καραδήμο και τους μαθητές του στα τμήματα 

Γεωπονίας. Οι μυρωδιές που βγαίνουν από το εργαστήριο γεωπονίας μας έχουν σπάσει 

την μύτη.</p> 

   </article> 

   <article> 

    <header><h3>Έκρηξη</h3></header> 

    <p>Μικρής έντασης έκρηξη σημειώθηκε στο εργαστήριο 

φυσικών επιστημών του Γενικού Λυκείου. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια 

πειράματος φυσικής στο τμήμα Α2 και ακούστηκε ακόμη και μέχρι το κέντρο υγείας. 

Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.</p> 

   </article> 

  </section> 

 </body> 

Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

Μπορείτε στο σημείο αυτό να υλοποιήσετε την 1η δραστηριότητα 
 

5. Μπορούμε εύκολα χρησιμοποιώντας προηγούμενες γνώσεις να κάνουμε την ιστοσελίδα λίγο πιο 

ευπαρουσίαστη προσθέτοντάς εικόνες. Τις εικόνες μπορείτε να τις βρείτε με μία σύντομη 

αναζήτηση στο διαδίκτυο. Στο παράδειγμα μας, οι εικόνες, μια με το όνομα port.jpg και μία με το 

όνομα ball.png έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο images. Θα πρέπει, φυσικά, να προσαρμόσετε τον 

κώδικά σας έτσι ώστε η ιδιότητα src της ετικέτας img να δείχνει το όνομα και τον τυχόν φάκελο 

της δική σας εικόνας. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 
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… 

<article>  

 

 <header><h3>Εκδρομή 

Σχολείων</h3></header> 

            <img src="images/port.jpg" width=200/> 

 <p>Εκδρομή πήγαν αυτή τη βδομάδα και τα 

δύο Σχολεία του κτιριακού συγκροτήματος. Το 

Γενικό Λύκειο πήγε περίπατο την Τρίτη στο λιμάνι 

ενώ το ΕΠΑΛ την Τετάρτη στην πλατεία του Νέου 

Καρλοβάσου.</p> 

 

</article> 

 

<article> 

 

 <header><h3>Αγώνας μεταξύ των δύο 

λυκείων</h3></header> 

 <img src="images/ball.png" width=200/> 

 <p>Ποδοσφαιρικός αγώνας στα … 

 
Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

 

Aside 
6. Η ετικέτα <aside> μας επιτρέπει να διαχωρίζουμε κάποια θέματα από την υπόλοιπη θεματική της 

ιστοσελίδας μας. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να περιλάβουμε κάτι που είναι «εφαπτόμενο» με 

το θέμα μας αλλά όχι απόλυτα σχετικό.  

Κώδικας HTML 

              </section> 

  <aside> 

   <h4>Ο Καιρός στη Σάμο</h4> 

   <p> Ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα στο Καρλόβασι. 

   Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει στους 35 βαθμούς το μεσημέρι</p> 

  </aside> 

</body> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

 

Υποσέλιδο - Footer 
7. Το υποσέλιδο, <footer>, μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για την σελίδα, όπως τον 

δημιουργό της σελίδας, πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα, σύνδεσμοι για όρους χρήσης 

και πληροφορίες επικοινωνίας. Μία σελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πολλά υποσέλιδα και κάθε 

υποσέλιδο μπορεί να περιλαμβάνει και επιπλέον περιοχή πλοήγησης. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα 

υποσέλιδο για την ιστοσελίδα μας το όποιο και εισάγουμε αμέσως μετά το τελευταίο <section> 

και πριν το κλείσιμο της ετικέτας <body>. Στο όνομα του δημιουργού φυσικά θα βάλετε τα δικά 

σας στοιχεία. Το σύμβολο &copy είναι το σύμβολο copyright ©. 

Κώδικας HTML 
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              </aside> 

  <footer> 

    <p>&copy Κοντογιάννης Αντώνιος</p> 

    <nav> 

   <a href="mailto:mail@lyk-karlov.sam.sch.gr">Επικοινωνία</a>  

   |<a href="terms.html">Όροι χρήσης</a> 

   </nav> 

  </footer> 

</body> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

 

Σημείωση: Με την προσθήκη της mailto: στην ιδιότητα ahref ο σύνδεσμός οδηγεί στο λογισμικό 

αποστολής email του υπολογιστή με συμπληρωμένη την αποστολή με το email που ακολουθεί. 

Στον σύνδεσμο για τους όρους χρήσης δεν υπάρχει η δίεση, #, στην αρχή του link. Αυτό σημαίνει 

ότι πρόκειται για διαφορετική σελίδα και όχι για σύνδεσμό μέσα στην ίδια σελίδα όπως στις 

προηγούμενες περιπτώσεις. 
 

Ενσωμάτωση (Embedding) 
8. Στην ιστοσελίδα μας μπορούμε να ενσωματώσουμε υλικό, όπως video από ήδη υπάρχοντες 

δικτυακούς τόπους όπως το http://www.youtube.com/. Μία από τις ετικέτες που μας το επιτρέπει 

αυτό είναι η <iframe>. Στην ετικέτα αυτή μπορούμε να θέσουμε πλάτος, width, και ύψος, height, 

με τον ίδιο τρόπο που δουλεύαμε σε παρόμοιες ετικέτες όπως στην <img>. Φυσικά θα 

χρειαστούμε και την διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο. 

Τα παιδιά της πληροφορικής την σχολική χρονιά 2013 – 2014 συμμετείχαν σε έναν διαγωνισμό, 

στα πλαίσια του οποίου δημιούργησαν ένα hydrorobot. Θα εισάγουμε ένα video που ήδη 

ανέβασαν στο youtube στα πλαίσια της συμμετοχής τους αυτής. Το video βρίσκεται στη 

διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=NMdGwrsP0H0 της οποίας το τελευταίο κομμάτι  

NMdGwrsP0H0 είναι το id του video. Για να το ενσωματώσουμε στην σελίδα μας 

χρησιμοποιούμε το id αυτό, γράφοντας: http://www.youtube.com/embed/NMdGwrsP0H0. 

Η εντολή που ακολουθεί θα το ενσωματώσει στην ιστοσελίδα μας και μάλιστα σαν ένα τελευταίο 

άρθρο στα νέα. Μπορείτε να αντιγράψετε το παρακάτω κομμάτι μετά το τελευταίο article και πριν 

την ετικέτα που κλείνει το τελευταίο section. 

Κώδικας HTML 

<article> 

 <header><h3>Hydrorobot από τους μαθητές της πληροφορικής του 

ΕΠΑΛ</h3></header> 

 <iframe src="http://www.youtube.com/embed/NMdGwrsP0H0" width="560" 

height="315"></iframe> 

</article> 

Ιστοσελίδα 

 

Υπάρχον αρχείο: html5structure.html 

9. Την εντολή iframe, όπως ακριβώς πρέπει να την συντάξετε, για να εισάγετε ένα video από το 

youtube μπορείτε να τη βρείτε και επιλέγοντας, ακριβώς κάτω από το video, Κοινή χρήση και 

στη συνέχεια Ενσωμάτωση.  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NMdGwrsP0H0
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Μπορείτε να υλοποιήσετε την 2η δραστηριότητα 

Δραστηριότητες 
1. Στην υπάρχουσα σελίδα προσθέστε ένα δικό σας άρθρο, article. Το άρθρο αυτό 

θα περιέχει επικεφαλίδα, header, και τουλάχιστον μία παράγραφο. Το άρθρο θα 

αφορά την μαθητική ταινία του ΓΕΛ Καρλοβάσου «Το Πενταεύρο» 

2. Ενσωματώστε στην ιστοσελίδα σας την παραπάνω ταινία. Μπορείτε να την 

βρείτε στο url: https://www.youtube.com/watch?v=PiU3cLaHuAs 

Σύνδεσμοι 
Ερωτήσεις 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiU3cLaHuAs
https://goo.gl/forms/xtDsg6sQ5ZtMo20b2
https://goo.gl/forms/xtDsg6sQ5ZtMo20b2

