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HTML Εργαστήριο – 8 Φόρμες, Πεδίο Input 

 Ετικέτα form 

Πολύ συχνά, όταν περιηγούμαστε στον παγκόσμιο ιστο, πρέπει να δώσουμε κάποιες πληροφορίες όπως 

για παράδειγμα το email μας, ή την διεύθυνσή μας κ.ο.κ. Για τον σκοπό αυτό η HTML παρέχει έναν 

μηχανισμό που ονομάζεται φόρμα και ορίζεται από την ετικέτα <form> που ξεκινά μία φόρμα και την 

αντίστοιχη ετικέτα κλεισίματος </form> όταν αυτή τελειώνει. Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στη 

φόρμα στέλνονται σε κάποιον server που τα επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού στην πλευρά του server όπως η php. 

Ιδιότητες method, action 

Σε κάθε ετικέτα form θα πρέπει να θέσουμε δύο attributes, την μέθοδο, method, και την ενέργεια, action. 

Η μέθοδος καθορίζει τον τρόπο που στέλνονται τα δεδομένα στον server και μπορεί να είναι μία από τις 

post ή get. Στην πρώτη μέθοδο τα στοιχεία μας προσαρτώνται στο αίτημα του προγράμματος περιήγησης 

και δεν φαίνονται από τον χρήστη ενώ στη δεύτερη μέθοδο, get, τα δεδομένα της φόρμας στέλνονται 

μέσω της διεύθυνσης url. Η action καθορίζει κάποιο αρχείο, ενδεχομένως php, στον server που θα κληθεί 

να επεξεργαστεί τα στοιχεία της φόρμας μας. Στα παραδείγματα αυτού του εργαστηρίου θα αφήνουμε 

την ιδιότητα action κενή αφού ακόμη δεν έχουμε χρησιμοποιήσει php. 

1. Δοκιμάστε να κάνετε μία αναζήτηση μέσω της αγαπημένης σας μηχανής αναζήτησης, 

ουσιαστικά συμπληρώνοντας μία φόρμα HTML. Ποια μέθοδο χρησιμοποιεί η μηχανή για να στείλει τα 

στοιχεία της φόρμας; 

Στοιχείο Input 
2. Το πιο διαδεδομένο στοιχείο σε μία φόρμα είναι το στοιχείο input το οποίο μπορεί να εμφανιστεί 

σε διάφορες μορφές ανάλογα με την ιδιότητά του type. Στο επόμενο πρώτο παράδειγμα χρήσης της η 

ιδιότητα type έχει την τιμή text η οποία καθορίζει ως είσοδο ένα απλό κείμενο μίας γραμμής. Παρατηρούμε 

ότι κάθε πεδίο έχει και μία ιδιότητα name καθώς κάθε πεδίο που υποβάλεται θα πρέπει να έχει ένα όνομα 

για να μπορεί να επεξεργαστεί. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title> Φόρμες - Πεδίο Input</title></head> 

<body> 

<form> 

  Όνομα:<br> 

  <input type="text" name="firstname"> 

  <br> 

  Επώνυμο:<br> 

  <input type="text" name="lastname"> 

</form> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: input.html 

 



 2 

3. Το type password ορίζει ένα πεδίο password στο οποίο το κείμενο που πληκτρολογεί ο χρήστης 

δεν είναι ορατό. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

<input type="text" name="lastname"> 

  <br> 

  Όνομα Χρήστη:<br> 

  <input type="text" name="username"> 

  <br> 

  Κωδικός:<br> 

  <input type="password" name="password"> 

</form> 

… 
 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

Δοκιμάστε την 1η δραστηριότητα. 

4. Μία προσθήκη στον παραπάνω κώδικα θα μπορούσε να είναι η ετικέτα <fieldset> η οποία 

ομαδοποιεί σχετικά δεδομένα σε μία φόρμα. Με την ετικέτα <legend> μπορούμε να ορίσουμε ετικέτα σε 

ένα fieldset. 

Κώδικας HTML 

… 

 <form> 

  <fieldset> 

  <legend>Προσωπικές Πληροφορίες</legend> 

  Όνομα:<br> 

  <input type="text" name="firstname"> 

  <br> 

  Επώνυμο:<br> 

  <input type="text" name="lastname"> 

  </fieldset> 

  <br> 

  Όνομα Χρήστη:<br> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

Δοκιμάστε την 2η δραστηριότητα. 

5. Το type radio επιτρέπει τον χρήστη να επιλέξει μεταξύ μίας σειράς επιλογών. Η ιδιότητα 

checked παρακάτω ορίζει την αρχική επιλογή, εδώ Λύκειο. 
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Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

…   

Κωδικός:<br> 

  <input type="password" name="password"> 

  </fieldset> 

  Βσθμίδα Εκπαίδευσης:<br> 

  <input type="radio" name="education" 

value="gymnasium" > Γυμνάσιο<br> 

  <input type="radio" name="education" 

value="lycium" checked> Λύκειο<br> 

  <input type="radio" name="education" 

value="univeristy"> Πανεπιστήμιο<br> 

</form> 

… 

 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

6. Το type checkbox σε αντίθεση με το radio επιτρέπει παραπάνω από μία επιλογές. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

<input type="radio" name="education" 

value="univeristy"> Πανεπιστήμιο<br> 

  Μέσο μετακίνησης:<br> 

  <input type="checkbox" name="vehicle1" 

value="feet"> Πόδια<br> 

  <input type="checkbox" name="vehicle1" 

value="bicycle"> Ποδήλατο<br> 

  <input type="checkbox" name="vehicle1" 

value="skate"> Πατίνι<br> 

  <input type="checkbox" name="vehicle1" 

value="bike"> Μηχανάκι<br> 

</form> 

… 

 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

7. Με την ετικέτα select μπορούμε να ορίσουμε μία drop-down λιστα. Με διαδοχικές ετικέτες 

option ορίζουμε επιλογές τις οποίες διαθέτει ο χρήστης. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 
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… 

<input type="checkbox" name="vehicle1" 

value="bike"> Μηχανάκι<br> 

  Αγαπημένο μάθημα:<br> 

  <select name="course"> 

    <option value="it">Πληροφορική</option> 

    <option value="gym">Γυμναστική</option> 

    <option 

value="math">Μαθηματικά</option> 

    <option value="break">Διάλειμμα</option> 

  </select> 

</form> 

… 

 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

8. Το type submit ορίζει ένα κουμπί για υποβολή της φόρμας. Το type reset ορίζει ένα κουμπί 

επαναφοράς που επαναφέρει όλα τα πεδία της φόρμας στις αρχικές τους τιμές. Το πεδίο value στους 

συγκεκριμένους τύπους στοιχείων καθορίζει το κείμενο του κουμπιού. Η ιδιότητα action όπως αναφέρθηκε 

καθορίζει το αρχείο που θα πεπεξεργαστεί τη φόρμα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

</select> 

  <input type="submit" value="Υποβολή"> 

  <input type="reset" value="Επαναφορά"> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

Ιδιότητες 
9. Η ιδιότητα value στους τύπους submit και reset καθορίζει τι θα γράφει το κουμπί, στους τύπους 

radio και ckeckbox καθορίζει τι θα στείλει στο αρχείο που θα επεξεργαστεί τις τιμές της φόρμας. Με τον 

ίδιο τρόπο μπορούμε να θέσουμε μία εξορισμού τιμή και για έναν τύπο όπως το text όπως βλέπουμε στη 

συνέχεια. 

Κώδικας HTML 

… 

Όνομα:<br> 

  <input type="text" name="firstname" value="Θανάσης"> 

  <br> 

… 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: input.html 

10. Η ιδιότητα readonly καθορίζει ότι το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση, δεν θα μπορεί δηλαδή 

να αλλάξει από τον χρήστη.  

Κώδικας HTML 

… 

Όνομα:<br> 

  <input type="text" name="firstname" value="Θανάσης" readonly> 

  <br> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

11. Η ιδιότητα size καθορίζει το πλήθος των χαρακτήρων που μπορεί να δεχθεί ένα πεδίο. H 

maxlength καθορίζει το μέγιστο μήκος του πεδίου σε χαρακτήρες. 

Κώδικας HTML 

… 

Επώνυμο:<br> 

  <input type="text" name="lastname" size="40" maxlength="30"> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να υλοποιήσετε την 3η δραστηριότητα. 

12. Η ιδιότητα selected καθορίζει σε πεδία drop-down ποια θα είναι επιλεγμένα αρχικά. Επιπλέον 

με την ιδιότητα size στην ετικέτα select μπορούμε να ορίσουμε περισσότερες ορατές επιλογές και με την 

ιδιότητα multiple επιτρέπουμε στον χρήστη, με πατημένπο το Ctrl ή cmd, να έχει περισσότερες επιλογές.  

Κώδικας HTML 

… 

Αγαπημένο μάθημα:<br> 

  <select name="course" size="3" multiple> 

    <option value="it">Πληροφορική</option> 
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    <option value="gym">Γυμναστική</option> 

    <option value="math">Μαθηματικά</option> 

    <option value="break" selected>Διάλειμμα</option> 

  </select> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

13. Με την ετικέτα textarea ορίζεται ένα πεδίο εισόδου πολλών γραμμών. Χρησιμοποιώντας τις 

ιδιότητες rows και cols μπορούμε να ορίσουμε πόσες θα είναι αυτές οι γραμμές αλλά και πόσες οι στήλες 

του πεδίου. 

Κώδικας HTML 

… 

</select> 

  <br> 

  Λίγα λόγια για το Σχολείο μου:<br> 

  <textarea rows="4" cols="30"> 

    Το Σχολείο μου... 

  </textarea> 

  <br> 

  <input type="submit" value="Υποβολή"> 

  <input type="reset" value="Επαναφορά"> 

</form> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

 

Δραστηριότητες 
1. Ανοίξτε κάποιον ιστότοπο στον οποίο έχετε λογαριασμό. 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας, κατά προτίμηση μισό ή λίγο 

αλλαγμένο. Στη συνέχεια εάν χρησιμοποιείται το firefox πάνω 

στο πεδίο του κωδικού πατήστε δεξί click και Έλεγχος 

αντικειμένου. Στο chrome δεξί click και έλεγχος αντίστοιχα. 

Αλλάξτε τον τύπο του input στοιχείου από password σε text. Τι 

παρατηρείτε; 

2. Προσθέστε ένα πεδίο <fieldset> και το αντίστοιχο <legend> στα 

πεδία username και password στην φόρμα. Η ιστοσελίδα μας θα 

πρέπει να πάρει την διπλανή μορφή. 
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3. Δημιουργήστε σε ένα νέο αρχείο μία φόρμα η οποία θα ζητά το 

όνομα και το επώνυμό. Θα έχει αρχικές τιμές το δικό σας όνομα 

και επώνυμο. Επιπρόσθετα δεν θα μπορούν να αλλάξουν τα πεδία 

από τον χρήστη.  

 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις 

 

https://goo.gl/forms/NlKcYKUDKnunFb4J3

