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Σύνταξη CSS 
Έλαο θαλόλαο CSS (Cascading Style Sheets) απνηειείηαη από δύν θύξηα κέξε: ηελ επηινγή, θαη κία ή πεξηζζόηεξεο 
δηεπθξηλήζεηο: 

 

 

 

Η επηινγή είλαη έλα ζπλεζηζκέλν HTML ζηνηρείν ζην νπνίν ζέινπκε λα νξίζνπκε θάπνην ζηπι. Κάζε δηεπθξίλεζε 
απνηειείηαη από κία ηδηόηεηα θαη κία ηηκή. Η ηδηόηεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζηπι πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε, θαη 
θάζε ηδηόηεηα παίξλεη κία ηηκή. 

Παπάδειγμα: 

p {color:red;text-align:center;} 

Γηα λα είλαη έλα CSS πην επαλάγλσζην, κπνξνύκε λα ηνπνζεηνύκε ηηο δηεπθξηλήζεηο ηε κία θάησ από ηελ άιιε ζε 

μερσξηζηέο γξακκέο: 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

  p 

  { 

   /*This is a comment*/ 

   color:red; 

   text-align:center; 

  }  

 </style> 

</head> 

<body> 

 <p>Hello World!</p> 

 <p>This paragraph is styled with CSS.</p> 

</body> 

</html> 

 

CSS Id & Class 
Επηπξόζζεηα, γηα λα ζέζνπκε έλα ζηπι ζε έλα HTML ζηνηρείν, ην CSS καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε ηηο δηθέο καο επηινγέο 
κε ηηο νλνκαζίεο "id" θαη "class". 

Η επιλογή id : Η επηινγή id ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη έλα ζηπι γηα έλα θαη κνλαδηθό ζηνηρείν. Επηπιένλ, 
ρξεζηκνπνηεί ην ραξαθηεξηζηηθό id ηνπ HTML ζηνηρείνπ θαη νξίδεηαη κε κία "#": 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

  #para1 

  { 

   text-align:center; 

   color:red; 

  }  

 </style> 

</head> 

<body> 

 <p id="para1">Hello World!</p> 

 <p>This paragraph is not affected by the style.</p> 

</body> 

</html> 

Επιλογή Διευκρίνηςη Διευκρίνηςη 

Ιδιότητα Ιδιότητα Τιμή Τιμή 
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Η επιλογή class : Η επηινγή class ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη έλα ζηπι ζε κία νκάδα ζηνηρείσλ. Αληίζεηα κε ηελ 
επηινγή id, ε επηινγή class ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ζε πνιιά ζηνηρεία. Απηό καο επηηξέπεη λα ζέηνπκε ζπγθεθξηκέλα 
ζηπι γηα πνιιά HTML ζηνηρεία κε ηελ ίδηα class. Η επηινγή class νξίδεηαη κε κία ".": 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

  .center 

  { 

   text-align:center; 

  } 

  </style> 

</head> 

<body> 

 <h1 class="center">Center-aligned heading</h1> 

 <p class="center">Center-aligned paragraph.</p>  

</body> 

</html> 

Μπνξνύκε αθόκε λα νξίζνπκε όηη κόλν ζπγθεθξηκέλα HTML ζηνηρεία ζα επεξεαζηνύλ από κία class: 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

  p.center 

  { 

   text-align:center; 

  } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1 class="center">This heading will not be affected</h1> 

 <p class="center">This paragraph will be center-aligned.</p>  

</body> 

</html> 

 Μελ αξρίδεηε έλα όλνκα ID ή κίαο Class κε αξηζκό! 

 

CSS Style: Background 

Οη CSS background ηδηόηεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα νξίζνπλ background εθέ ελόο ζηνηρείνπ, απηέο είλαη: 

 

background-color 

background-image 

background-repeat 

background-attachment 

background-position 

Background Color: Η ηδηόηεηα background-color νξίδεη ην background ρξώκα ελόο ζηνηρείνπ. Τν background ρξώκα 
κηαο ζειίδαο νξίδεηαη ζηελ επηινγή body: 

body {background-color:#b0c4de;} 

Με ην CSS, έλα ρξώκα ζπλήζσο θαζνξίδεηαη από: 1) κία HEX ηηκή, πρ "#ff0000", 2) κία RGB ηηκή, πρ "rgb(255,0,0)", 
3) ην όλνκα ελόο ρξώκαηνο, πρ "red". Σην επόκελν παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία h1, p, θαη div έρνπλ δηαθνξεηηθά 
background ρξώκαηα: 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

  h1 

  { 

   background-color:#6495ed; 

  } 

  p 

  { 
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   background-color:#e0ffff; 

  } 

  div 

  { 

   background-color:#b0c4de; 

  } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1>CSS background-color example!</h1> 

 <div> 

  This is a text inside a div element. 

 <p>This paragraph has it' s own background color.</p> 

  We are still in the div element. 

 </div> 

</body> 

</html> 

Background Image: Η ηδηόηεηα background-image θαζνξίδεη ηε ρξήζε κίαο εηθόλαο σο background ζηνηρείνπ. Εμ 
νξηζκνύ, ε εηθόλα επαλαιακβάλεηαη ώζηε λα θαιύςεη νιόθιεξν ην ζηνηρείν. Η  background εηθόλα γηα κηα ζειίδα κπνξεί 
λα νξηζηεί σο: 

body {background-image:url('paper.gif');} 

Μεξηθέο εηθόλεο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη κόλν νξηδόληηα ή θάζεηα, ώζηε ην background λα εκθαλίδεηαη 
θαιύηεξν. Αλ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπκε ηελ εηθόλα κόλν νξηδόληηα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηηκή repeat-x. Ελαιιαθηηθά, 
εάλ ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε ηελ εηθόλα κόλν θάζεηα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηηκή repeat-y: 

body 

{ 

 background-image:url('gradient2.png'); 

 background-repeat:repeat-x; 

} 

Γηα λα δείμνπκε ηελ εηθόλα κόλν κία θνξά, απηό θαζνξίδεηαη από ηελ ηδηόηεηα background-repeat: 

body 

{ 

 background-image:url('img_tree.png'); 

 background-repeat:no-repeat; 

} 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε ελδέρεηαη ε εηθόλα λα πέθηεη πάλσ ζην θείκελν θαη λα ην θαζηζηά κε επαλάγλσζην. Εάλ 
ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηε ζέζε ηεο εηθόλαο ώζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ 
ηδηόηεηα background-position: 

body 

{ 

 background-image:url('img_tree.png'); 

 background-repeat:no-repeat; 

 background-position:right top; 

} 

Σημείωση: Μπνξνύκε λα ζπληνκεύζνπκε ηνλ θώδηθα, θαζνξίδνληαο όιεο ηηο ηδηόηεηεο ζε κία, αξθεί λα αθνινπζείηαη ε 
ζσζηή ζεηξά ησλ ηηκώλ ησλ ηδηνηήησλ: 1) background-color, 2) background-image, 3) background-repeat, 4) 
background-attachment, 5) background-position. Δελ έρεη ζεκαζία αλ θάπνηα ηηκήο ηδηόηεηαο απνπζηάδεη, αξθεί όζεο 
εκθαλίδνληαη λα είλαη κε ηε ζσζηή ζεηξά. 

Παπάδειγμα: 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 body 

 { 

  background:#ffffff url('img_tree.png') no-repeat right top; 

  /* Margin on the right side */ 

  margin-right:200px; 

 } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1>Hello World!</h1> 

 <p>Now the background image is only shown once, and it is also positioned away from 
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 the text.</p> 

 <p>In this example we have also added a margin on the right side, so that the  background 

image will not disturb the text.</p> 

</body> 

</html> 

 

CSS Style: Text 
Text Color: Η ηδηόηεηα color ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ. Τν πξνθαζνξηζκέλν ρξώκα γηα κία 
ζειίδα θαζνξίδεηαη ζηελ επηινγή body: 

body {color:blue;} 

h1 {color:#00ff00;} 

h2 {color:rgb(255,0,0);} 

Text Alignment: Η ηδηόηεηα text-align ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη ηελ νξηδόληηα ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ. Τν θείκελν 

κπνξεί λα θεληξαξηζηεί, ή λα ζηνηρεζεί αξηζηεξά ή δεμηά ή κε πιήξεο ζηνίρηζε:  

h1 {text-align:center;} 

p.date {text-align:right;} 

p.main {text-align:justify;} 

Text Decoration: Η ηδηόηεηα text-decoration ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη ή λα αθαηξέζεη κνξθνπνίεζε από ην θείκελν. 
Σπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθαηξέζεη ππνγξακκίζεηο από links ή γηα λα δηαθνζκήζεη ην θείκελν: 

a {text-decoration:none;} 

h1 {text-decoration:overline;} 

h2 {text-decoration:line-through;} 

h3 {text-decoration:underline;} 

Text Transformation: Η ηδηόηεηα text-transform ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη θεθαιαία ή πεδά γξάκκαηα ζε έλα 
θείκελν: 

p.uppercase {text-transform:uppercase;} 

p.lowercase {text-transform:lowercase;} 

p.capitalize {text-transform:capitalize;} 

Text Indentation: Η ηδηόηεηα text-indentation ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη ηελ εζνρή ηεο πξώηεο γξακκήο ηνπ 
θεηκέλνπ: 

p {text-indent:50px;} 

 

CSS Style: Fonts 
Η διαθοπά μεηαξύ Γπαμμαηοζειπών Serif και Sans-serif : 

Σην CSS, ππάξρνπλ 2 ηύπνη νλνκάησλ γηα ηηο γξακκαηνζεηξέο: 

1) Γενική Οικογένεια, "Serif", "Monospace", "Sans-serif" 

2) Οικογένεια Γπαμμαηοζειπάρ, πρ "Times New Roman", "Arial" 

Font Family: Με ηελ ηδηόηεηα font-family κπνξεί έλα θείκελν λα αλήθεη πιένλ ζε θάπνην ηύπν γξακκαηνζεηξάο. 
Ξεθηλώληαο κε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ζέινπκε, θαη θαηαιήγνληαο ζηε γεληθή νηθνγέλεηα, αθήλνπκε ηνλ browser λα 
επηιέμεη κία παξόκνηα γξακκαηνζεηξά από ηε γεληθή νηθνγέλεηα, αλ θακία άιιε γξακκαηνζεηξά δελ είλαη δηαζέζηκε. 

p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;} 

Font Style : Η ηδηόηεηα font-style ρξεζηκνπνηείηαηπεξηζζόηεξν γηα λα ζέζεη πιάγην θείκελν. Απηή ε ηδηόηεηα παίξλεη 3 
ηηκέο:  

1) normal – Τν θείκελν θαίλεηαη θαλνληθό 
2) italic – Τν θείκελν θαίλεηαη κε πιάγηα γξάκκαηα 
3) oblique – Τν θείκελν έρεη "θιίζε" (ε εκθάληζε είλαη παξόκνηα κε ην italic) 
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p.normal {font-style:normal;} 

p.italic {font-style:italic;} 

p.oblique {font-style:oblique;} 

Font Size : Η ηδηόηεηα font-size ζέηεη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ. Θέηνληαο ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ κε pixels, καο 
δίλεηαη έλα πιήξεο έιεγρνο πάλσ ζην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ: 

h1 {font-size:40px;} 

h2 {font-size:30px;} 

p {font-size:14px;} 

 

CSS Style: Links 

Τα links κπνξνύλ λα κνξθνπνηεζνύλ κε θάζε ηδηόηεηα ηνπ CSS (πρ color, font-family, background, θηι.). Εηδηθά γηα ηα 

links ηζρύεη όηη κπνξνύλ λα κνξθνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Οη 4 θαηαζηάζεηο ησλ 
links είλαη νη εμήο: 

 a:link – έλα θαλνληθό link, δελ ην έρνπκε επηζθεθζεί 

 a:visited – έλα link ην νπνίν έρνπκε επηζθεθζεί 

 a:hover - έλα link όηαλ ην πνληίθη ηνπ ρξήζηε θηλείηαη πάλσ ηνπ 

 a:active - έλα link ηε ζηηγκή πνπ ην θιηθάξνπκε 

a:link {color:#FF0000;}      /* unvisited link */ 

a:visited {color:#00FF00;}  /* visited link */ 

a:hover {color:#FF00FF;}  /* mouse over link */ 

a:active {color:#0000FF;}  /* selected link */ 

Σημείωση: Τν a:hover πξέπεη λα επέξρεηαη ηνπ a:link θαη ηνπ a:visited. Τν a:active πξέπεη λα επέξρεηαη ηνπ a:hover. 

Text Decoration : Η ηδηόηεηα text-decoration ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα αθαηξέζεη ππνγξακκίζεηο από links: 

a:link {text-decoration:none;} 

a:visited {text-decoration:none;} 

a:hover {text-decoration:underline;} 

a:active {text-decoration:underline;} 

Background Color : Η ηδηόηεηα background-color θαζνξίδεη ην background ρξώκα γηα ηα links: 

a:link {background-color:#B2FF99;} 

a:visited {background-color:#FFFF85;} 

a:hover {background-color:#FF704D;} 

a:active {background-color:#FF704D;} 

 

CSS Style: Lists 
Διαθοπεηικά ζύμβολα για κοςκίδερ και απίθμηζη : Η ηδηόηεηα list-style-type θαζνξίδεη  
ηνλ ηύπν ηνπ ζπκβόινπ γηα ηε ιίζηα: 

ul.a {list-style-type: circle;} 

ul.b {list-style-type: square;} 

 

ol.c {list-style-type: upper-roman;} 

ol.d {list-style-type: lower-alpha;} 

Χπήζη εικόναρ υρ ζύμβολο για ηη λίζηα: Η ηδηόηεηα list-style-image θαζνξίδεη κία εηθόλα 
σο ζύκβνιν γηα κία ιίζηα: 

ul 

{ 

 list-style-image: url('sqpurple.gif'); 

} 
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CSS Style: Tables 
Πεπιγπάμμαηα : Γηα λα θαζνξίζνπκε ηα πεξηγξάκκαηα ελόο πίλαθα ζην CSS, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηδηόηεηα border: 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

  table,th,td 

  { 

   border:1px solid black; 

  } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <table> 

  <tr> 

   <th>Firstname</th> 

   <th>Lastname</th> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Peter</td> 

   <td>Griffin</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Lois</td> 

   <td>Griffin</td> 

  </tr> 

 </table> 

</body> 

</html> 

Παξαηεξνύκε όηη ν πίλαθαο ηνπ παξαδείγκαηνο έρεη δηπιά πεξηγξάκκαηα. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ηα ζηνηρεία table θαη 
th/td έρνπλ μερσξηζηά πεξηγξάκκαηα. Γηα λα εκθαλίζνπκε έλα κνλαδηθό πεξίγξακκα γηα έλαλ πίλαθα, ρξεζηκνπνηνύκε 
ηελ ηδηόηεηα border-collapse, ε νπνία ζέηεη ηα πεξηζώξηα ηνπ πίλαθα ώζηε λα είλαη ζπγρσλεπκέλα κέζα ζε έλα κνλαδηθό 
πεξίγξακκα ή δηαρσξηζκέλα:  

table 

{ 

 border-collapse:collapse; 

} 

table,th, td 

{ 

 border: 1px solid black; 

} 

Ύτορ και Πλάηορ Πίνακα: Τν ύςνο θαη ηνπ πιάηνο ελόο πίλαθα θαζνξίδεηαη από ηηο ηδηόηεηεο width θαη height: 

table  

{ 

 width:100%; 

} 

th 

{ 

 height:50px; 

} 

Σηοίσιζη κειμένος μέζα ζε Πίνακα: Τν θείκελν κέζα ζε έλαλ πίλαθα ζηνηρίδεηαη κε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ text-align 
θαη vertical-align. Η ηδηόηεηα text-align property ζέηεη ηελ νξηδόληηα ζηνίρηζε, όπσο αξηζηεξά, δεμηά ή θέληξν. Η ηδηόηεηα 
vertical-align ζέηεη ηελ θαηαθόξπθε ζηνίρηζε, όπσο πάλσ, θάησ ή ζηε κέζε: 

td 

{ 

 text-align:right; 

} 

 

td 

{ 

 height:50px; 

 vertical-align:bottom; 

} 
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Διαζηήμαηα Πίνακα : Γηα λα ειέγμνπκε ηα δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ πεξηγξακκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα ζε έλαλ 
πίλαθα, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηδηόηεηα padding ζηα ζηνηρεία td θαη th: 

td 

{ 

 padding:15px; 

} 

Χπώμα Γεμίζμαηορ Πίνακα: Τν αθόινπζν παξάδεηγκα θαζνξίδεη ην ρξώκα ησλ πεξηγξακκάησλ θαη ηνπ θεηκέλνπ, 
θαζώο θαη ην background ρξώκα ησλ th ζηνηρείσλ: 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 table, td, th { 

  border:1px solid green; 

 } 

 th { 

  background-color:green; 

  color:white; 

 } 

 td { 

  color:red; 

  font-family:"Courier New", Courier, Monospace; 

 } 

 </style> 

</head> 

 

<body> 

 <table> 

  <tr> 

   <th>Firstname</th> 

   <th>Lastname</th> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Peter</td> 

   <td>Griffin</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Lois</td> 

   <td>Griffin</td> 

  </tr> 

 </table> 

</body> 

</html> 

 

CSS -Ομαδοποιημένες & Εμφωλευμένες Επιλογές 
Ομαδοποιημένερ Επιλογέρ : Σην πεδίν πνπ θαζνξίδεη ην ζηπι ηνπ HTML εγγξάθνπ ππάξρνπλ ζπρλά ζηνηρεία κε ην 
ίδην ζηπι: 

h1 

{ 

 color:green; 

} 

h2 

{ 

 color:green; 

} 

p 

{ 

 color:green; 

} 

Γηα λα κεηώζνπκε ηνλ θώδηθα, κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο επηινγέο. Ξερσξίδνπκε ηελ θάζε επηινγή κε θόκκα: 
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<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 h1,h2,p 

 { 

  color:green; 

 } 

 </style> 

</head> 

 

<body> 

 <h1>Hello World!</h1> 

 <h2>Smaller heading!</h2> 

 <p>This is a paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

Εμθυλεςμένερ Επιλογέρ: Δύλαηαη λα εθαξκόζνπκε έλα ζηπι γηα κία επηινγή εληόο ησλ ζηνηρείσλ κίαο άιιεο 
επηινγήο. Σην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, έλα ζηπι θαζνξίδεηαη γηα όια ηα p ζηνηρεία, έλα ζηπι θαζνξίδεηαη γηα όια ηα 
ζηνηρεία ηεο θιάζεο class="marked", θαη έλα ηξίην ζηπι θαζνξίδεηαη κόλν γηα ηα p ζηνηρεία εληόο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
θιάζεο class="marked": 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 p { 

  color:blue; 

  text-align:center; 

 } 

 .marked { 

  background-color:magenta; 

 } 

 .marked p { 

  color:white; 

 } 

 </style> 

</head> 

 

<body> 

 <p>This is a blue, center-aligned paragraph.</p> 

 <div class="marked"> 

  <p>This p element should not be blue.</p> 

 </div> 

 <p>p elements inside a "marked" classed element keeps the alignment style, but has a 

 different text color.</p> 

</body> 

</html> 

 
Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML 

θώδηθαο ζηνλ browser: 

 


