
HTML Εργαστήριο – 4 Πίνακες 

Πίνακες 
1. Η ετικέτα με την οποία ορίζουμε στην HTML έναν πίνακα είναι η <table>…</table>. Κάθε γραμμή 

του πίνακα ορίζεται με τις <tr>…</tr> και κάθε στήλη με τις <td>…</td>. Έτσι ένας απλός 

πίνακας ορίζεται και εμφανίζεται στη συνέχεια 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Πίνακες, 1η άσκηση</title> 

</head> 

<body> 

<table> 

<tr> 

<td>Ελλάδα</td> 

<td>Αθήνα</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Βουλγαρία</td> 

<td>Σόφια</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Ρουμανία</td> 

<td>Βουκουρέστι</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: capitals.html 

 

2. Αντί για <td> όταν πρόκειται για στοιχείο του πίνακα που θέλουμε να παίζει το ρόλο επικεφαλίδας 

χρησιμοποιούμε την ετικέτα <th>. Επίσης εάν θέλουμε τα όρια μεταξύ των κελιών του πίνακα να 

είναι ορατά θα πρέπει στην ετικέτα <table> να προσθέσουμε την παράμετρο border η οποία μπορεί 

να πάρει και διάφορες τιμές ανάλογα με το πόσο έντονα θέλουμε να είναι τα όρια αυτά, π.χ. <table 

border=3>. Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το χρώμα του ορίου με την παράμετρο 

bordercolor και ένα χρώμα ή έναν εξαψήφιο δεκαεξαδικό αριθμό όπως στην περίπτωση του φόντου 

που έχει αναφερθεί. Έτσι ένα παράδειγμα ορισμού πίνακα μπορεί να είναι αυτό της συνέχεια στο 

οποίο έχουν προστεθεί και οι ετικέτες Πρωτεύουσα και Χώρα. Να σημειωθεί ότι αναφέρεται μόνο 

ο μισός κώδικας αφού ο υπόλοιπος είναι ίδιος με το προηγούμενο παράδειγμα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<table border=3 bordercolor=red> 

  <tr> 

    <th>Χώρες</th> 

    <th>Πρωτεύουσες</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Ελλάδα</td> 

… 

</table>  
Υπάρχον αρχείο: capitals.html 

 

3. Με την προσθήκη της ετικέτας <caption>…</caption> μπορούμε να προσθέσουμε και κάποιον 

τίτλο στον πίνακα.  



Με τον ίδιο τρόπο που ορίζαμε το συνολικό φόντο μιας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας την παράμετρο 

bgcolor της <body> μπορούμε να ορίσουμε φόντο ενός πίνακα, μιας γραμμής ή ακόμα και ενός 

μεμονωμένου κελιού του πίνακα θέτοντας την παράμετρο bgcolor και το χρώμα που θέλουμε στις 

ετικέτες <table>, <tr> και <td> η <th> αντίστοιχα. Έτσι με την προσθήκη του κώδικα στη συνέχεια ο 

πίνακάς μας μπορεί να πάρει την παρακάτω μορφή.  

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

<table border=3  bordercolor=red> 

<caption>Χώρες της Ευρώπης</caption>  

   <tr> 

        <th>Χώρες</th> 

        <th>Πρωτεύουσες</th> 

  </tr> 

  <tr bgcolor=#ddeeff> 

        <td >Ελλάδα</td> 

        <td>Αθήνα</td> 

  </tr> 

  <tr> 

        <td>Βουλγαρία</td> 

        <td>Σόφια</td> 

  </tr> 

  <tr bgcolor=#ddeeff> 

        <td>Ρουμανία</td> 

        <td>Βουκουρέστι</td> 

  </tr> 

</table> 

… 

 

Υπάρχον αρχείο: capitals.html 

Φυσικά εκτός από απλό κείμενο το περιεχόμενο κελιών σε κάποιον πίνακα μπορεί να είναι οτιδήποτε. 

Εικόνες, λίστες, σύνδεσμοι μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο για κάποιο κελί. Αντιστοιχίστε  

Στο σημείο αυτό μπορείτε να ασχοληθείτε με την 1η δραστηριότητα. 

4. Με τη βοήθεια της παραμέτρου colspan για τις στήλες και rowspan για τις γραμμές, κάποιο κελί 

μπορεί να έχει εύρος περισσότερο από μία σειρά ή μία στήλη. Παρατηρούμε μια τέτοια συμπεριφορά 

στους επόμενους πίνακες 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Πίνακες, 2η άσκηση</title> 

</head> 

<body> 

<TABLE BORDER=3> 

<CAPTION>Σχολεία Δυτικής Σάμου </CAPTION> 

 <tr> 

  <th colspan=2>Γυμνάσια</th> 

  <th colspan=3>Λύκεια</th> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Γυμνάσιο Καρλοβάσου</td> 

  <td>Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου</td> 

  <td>Γενικό Λύκειο Καρλοβάσου</td> 

  <td>Επαγγελματικό Λύκειο Καρλοβάσου</td> 

  <td>Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου</td> 

 </tr> 



</TABLE> 

<TABLE BORDER=3> 

<CAPTION>Σχολεία Δυτικής Σάμου </CAPTION> 

 <tr> 

  <th rowspan=2>Γυμνάσια</th> 

  <td>Γυμνάσιο Καρλοβάσου</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <th rowspan=3>Λύκεια</th> 

  <td>Γενικό Λύκειο Καρλοβάσου</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Επαγγελματικό Λύκειο Καρλοβάσου</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου</td> 

 </tr> 

</TABLE> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: schools.html 

5. Συνδυάζοντας τις παραπάνω ετικέτες μπορούμε να φτιάξουμε πιο πολύπλοκους και ειδικούς πίνακες 

όπως ο επόμενος 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Πίνακες, 3η άσκηση</title> 

</head> 

<body> 

<TABLE BORDER=2> 

<CAPTION>Ώρες Προγράμματος Λυκείου</CAPTION> 

 <TR> 

  <TD COLSPAN=2 ROWSPAN=2></TD> 

  <TH colspan=3>Τάξεις Λυκείου</TH> 

  <TH ROWSPAN=2>Σύνολο</TH> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TH>Τάξη A'</TH> 

  <TH>Τάξη Β'</TH> 



  <TH>Τάξη Γ'</TH> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TH ROWSPAN=2>Τμήματα</TH> 

  <TH>Τμήμα 1</TH> 

  <TD>35</TD> 

  <TD>33</TD> 

  <TD>30</TD> 

  <TD>98</TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TH>Τμήμα 2</TH> 

  <TD>33</TD> 

  <TD>33</TD> 

  <TD>30</TD> 

  <TD>96</TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: timetable.html 

Ασχοληθείτε με την 2η δραστηριότητα. 

6. Ένας τρόπος, ίσως ο πιο απλός όχι όμως ο πιο σωστός, να σχεδιάσουμε μία ιστοσελίδα είναι 

χρησιμοποιώντας πίνακες για την διάταξή τους. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, χρησιμοποιούμε έναν 

πίνακα με 3 γραμμές και δύο στήλες. Η πρώτη γραμμή περιέχει τον τίτλο της σελίδας και μαζί με την 

τρίτη, που περιέχει στοιχεία για τον δημιουργό της,  καταλαμβάνουν και τις δύο στήλες (colspan=2). Η 

δεύτερη γραμμή περιέχει το μενού στη πρώτη στήλη και το σώμα της ιστοσελίδας μας. Ο πίνακας 

καταλαμβάνει όλο το σώμα της σελίδας και κατά μήκος και κατά ύψος (width=100% height=100%) και 

κάθε γραμμή και στήλη ένα συγκεκριμένο ποσοστό όπως φαίνεται στον κώδικα της συνέχειας. Τέλος ο 

τίτλος της ιστοσελίδας μας είναι στοιχισμένος στο κέντρο, ιδιότητα align=center. 

Κώδικας HTML 

<html> 

<head><title> 

Ιστοσελίδα Λυκείου Καρλοβασίων 

</title></head> 

<body> 

<table width="100%" height="100%" border="1"> 

<tr height=10%><td colspan="2" bgcolor = "#FFA500" align="center"> 

<h1>Ιστοσελίδα Λυκείου Καρλοβασίων</h1> 

</td></tr> 

<tr valign="top"> 



<td width= "10%" bgcolor = "#FFD700"> 

<b>Menu</b><br> 

Μαθητές<br> 

Καθηγητές<br> 

Ανακοινώσεις<br> 

</td> 

<td bgcolor = "#EEEEEE"> 

Περιεχόμενο 

</td> 

</tr> 

<tr height="5%"><td colspan="2" bgcolor = "#FFA500">Copyright &copy; 2018 Λύκειο 

Καρλοβασίων</td></tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: webpage.html 

Μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας Ιστοσελίδα (3η δραστηριότητα) 

Δραστηριό τητες  

1. Χρησιμοποιώντας τις ετικέτες <ol>…</ol> και την παράμετρο 

τους type, και <li> και μετατρέποντας τον πίνακα που δημιουργήσατε 

προηγουμένως φτιάξτε την διπλανή άσκηση αντιστοίχισης στην 

ιστοσελίδα σας. 

2. Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους colspan και rowspan της 

ετικέτας table δημιουργήστε τους διπλανούς πίνακες.  

3. Δημιουργήστε την προσωπική σας Ιστοσελίδα! Βάλτε συνδέσμους 

στο menu και προσθέστε περιεχόμενο. 

Σύνδεσμοι 

 Ερωτήσεις 

 

https://goo.gl/forms/Uz90Cnc9xPiJZbxk1
https://goo.gl/forms/Uz90Cnc9xPiJZbxk1

