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HTML Εργαστήριο – 4.2 Φόρμες, Πεδία HTML 

 Νέοι τύποι input 

Η 5η έκδοση της html έχει προσθέσει διάφορους τύπους στο στοιχείο input. Παλιοί φυλλομετρητές 

οι οποίοι δεν υποστηρίζουν τους τύπους αυτούς συμπεριφέρονται σαν ο τύπος τους να ήταν text. 

Στο προηγούμενο εργαστήριο είχατε δημιουργήσει το επόμενο αρχείο. Σε περίπτωση που δεν το 

έχετε αντιγράψτε το από εδώ ώστε να το συνεχίσετε. 

Color 
1. Ένας τύπος Input που υποστηρίχθηκε από την html 5 είναι ο τύπος color που ανάλογα με την 

υποστήριξη φυλλομετρητή μπορεί να ανοίξει έναν επιλογέα χρώματος. 

Κώδικας HTML 

… 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Πεδίο Input - type = text</title></head> 

<body> 

<form action = "action.php"> 

  <fieldset> 

  <legend>Προσωπικές Πληροφορίες</legend> 

  Όνομα:<br> 

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

  <br> 

  Επώνυμο:<br> 

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

  </fieldset> 

  <br> 

  <fieldset> 

  <legend>Πληροφορίες Χρήστη</legend> 

  Όνομα Χρήστη:<br> 

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

  <br> 

  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> 

  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> 

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

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

</form> 

</body> 

</html> 

Υπάρχον αρχείο: input.html 
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<input type="checkbox" name="vehicle1" value="bike"> Μηχανάκι<br> 

  Αγαπημένο χρώμα:<br> 

  <input type="color" name="favcolor"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

Number 
2. Ο τύπος number ορίζει ένα αριθμητικό πεδίο. Οι ιδιότητες min και max ορίζουν ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή αντίστοιχα. 

Κώδικας HTML 

… 

Αγαπημένο χρώμα:<br> 

  <input type="color" name="favcolor"><br> 

  Συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο (από 0 έως 5):<br> 

  <input type="number" name="devices" min="0" max="5"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

Δοκιμάστε την 1η δραστηριότητα. 

Date – Month - Week – Time 
3. Ο τύπος date αφορά πεδία στα οποία πρέπει να καταχωρηθεί μία ημερομηνία.  

Κώδικας HTML 

… 

Γενέθλια:<br> 

  <input type="date" name="birthday"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

4. Στο πεδίο αυτό μπορούν να οριστούν και κάποιοι περιορισμοί όπως για παράδειγμα η μέγιστη 

και ελάχιστη ημερομηνία που μπορεί να καταχωρίσει κάποιος. Αυτό γίνεται με τις ιδιότητες min και max. 

Κώδικας HTML 

… 

Γενέθλια (από 1/1/1940 - 31/12/2018):<br> 
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  <input type="date" name="birthday" min = "1940-01-01" max="2018-12-

31"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 
 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

5. Στους τύπους month, week και time μπορούμε να θέσουμε μήνα και χρόνο, εβδομάδα και χρόνο 

και ώρα αντίστοιχα. 

Κώδικας HTML 

… 

Γενέθλια (Μήνας και Χρόνος):<br> 

  <input type="month" name="birthdaymonth"><br> 

  Εβδομάδα του χρόνου:<br> 

  <input type="week" name="week_year"><br> 

  Ώρα γέννησης:<br> 

  <input type="time" name="time"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

Email 
6. Στον τύπο email υπάρχει σε κάποιους φυλλομετρητές έλεγχος για την εγκυρότητα της 

διεύθυνσης email που εισάγεται από τον χρήστη.  

Κώδικας HTML 

… 

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας:<br> 

  <input type="email" name="email"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: input.html 

Url 
7. Σε αναλογία με το email ο τύπος url ελέγχει αν η εισαγόμενη διεύθυνση είναι έγκυρη. 

Κώδικας HTML 

… 

Ιστότοπος:<br> 

  <input type="url" name="homepage"><br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 
 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

Range 
8. Για πεδία που απαιτούν μία τιμή μέσα σε κάποιο φάσμα τιμών 

Κώδικας HTML 

… 

Σας άρεσαν τα νέα πεδία html 5;<br> 

  Χάλια<input type="range" name="liked" min="0" 

max="10">Ενθουσιάστηκα!!!<br> 

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

… 

Ιστοσελίδα 

 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

Νέες Ιδιότητες  
9. Η ιδιότητα autocomplete καθορίζει εάν μία φόρμα ή ένα συγκεκριμένο πεδίο θα συμπληρώνεται 

αυτόματα βασισμένο σε τιμές που έχουν εισαχθεί παλαιότερα. Υπάρχει περίπτωση όπως βλέπουμε στη 

συνέχεια, μία φόρμα να έχει αυτήν την ιδιότητα ενεργοποιημένη, on, και ένα συγκεκριμένο πεδίο 

απενεργοποιημένη, off. 
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Κώδικας HTML 

… 

<body> 

<form action = "action.php" autocomplete="on"> 

  <fieldset> 

  <legend>Προσωπικές Πληροφορίες</legend> 

  Όνομα:<br> 

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

  <br> 

  Επώνυμο:<br> 

  <input type="text" name="lastname" size="40" length="30" 

autocomplete="off"> 

  </fieldset> 

… 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

Δοκιμάστε να εισάγετε κάποια στοιχεία που είχατε ξανά εισάγει για να δείτε την λειτουργία της 

παραπάνω ιδιότητας. 

10. Η ιδιότητα autofocus καθορίζει ότι μία συγκεκριμένη ετικέτα θα είναι ενεργή όταν η σελίδα 

φορτώσει. 

Κώδικας HTML 

… 

<fieldset> 

  <legend>Πληροφορίες Χρήστη</legend> 

  Όνομα Χρήστη:<br> 

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

  <br> 

  Κωδικός:<br> 

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

  </fieldset> 

… 

Υπάρχον αρχείο: input.html 

11. Η ιδιότητα placeholder καθορίζει ένα κείμενο το οποίο δίνει οδηγία στον χρήστη για το πεδίο 

που πρόκειται να συμπληρώσει. Το κείμενο σβήνει μόλις ο χρήστης αρχίζει να πληκτρολογεί στο πεδίο. 

Κώδικας HTML 

… 

<fieldset> 

  <legend>Πληροφορίες Χρήστη</legend> 

  Όνομα Χρήστη:<br> 

  <input type="text" name="username" autofocus placeholder="Το όνομα χρήστη 

σας"> 

  <br> 

  Κωδικός:<br> 

  <input type="password" name="password" placeholder="Ο κωδικός σας"> 

  </fieldset> 

… 

Ιστοσελίδα 



 6 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

12. Η ιδιότητα required ορίζει ότι ένα συγκεκριμένο πεδίο είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθεί για 

να υποβληθεί η φόρμα. 

Κώδικας HTML 

… 

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας:<br> 

  <input type="email" name="email" required><br> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: input.html 

 

Δραστηριότητες 
1. Δημιουργήστε ένα πεδίο input τύπου number στο οποίο θα ορίζεται η ηλικία ενός ατόμου. Η 

ελάχιστη τιμή θα πρέπει να είναι 0 και η μέγιστη 150. 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις 

https://goo.gl/forms/6Cy4zvLaiHDqaVAJ3

