
  
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ  
  
Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες 
να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ’  οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον  υπάρχει 
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυµάται καµία άλλη 
παράµετρο εκτός από το όνοµα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Το 
webmail είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε εκείνους τους χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην 
αλληλογραφία τους από οποιονδήποτε υπολογιστή σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.   
  
Η πρόσβαση στη υπηρεσίας webmail γίνεται µέσα από την ασφαλή διεύθυνση 
https://webmail.ece.upatras.gr. Για την πρόσβαση σε αυτή την σελίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης (web browser) (Internet Explorer, Netscape, Mozilla κλπ)   
  

   
  
Για να συνδεθείτε στο λογαριασµό σας θα πρέπει να γνωρίζετε το όνοµα χρήστη (username), τον 
κωδικό πρόσβασης (password) και τον διακοµιστή αλληλογραφίας ανάλογα µε την ιδιότητα σας. 

• αν είστε µέλος ∆ΕΠ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή ∆ιοικητικός Υπάλληλος πρέπει να 
επιλέξετε τον διακοµιστή mailgate.ece.upatras.gr  

• αν είστε φοιτητής πρέπει να επιλέξετε τον διακοµιστή amalia.ee.upatras.gr  
  
  
  
 



   
  
Μετά την πληκτρολόγηση των username και password (στην περίπτωση του mail server 
mailgate.ece.upatras.gr το username συνοδεύεται απαραίτητα από το πεδίο στο οποίο ο 
χρήστης ανήκει π.χ. user@ece), πατάµε το κουµπί «Σύνδεση» και αν τα στοιχεία που 
πληκτρολογήσαµε είναι σωστά βρισκόµαστε στο περιβάλλον του webmail   
  



   
  

  
Στο αριστερό τµήµα της σελίδας υπάρχουν οι φάκελοι αλληλογραφίας που έχουν ανατεθεί στον 
χρήστη από το σύστηµα. Το τµήµα αυτό είναι πάντοτε ορατό ώστε να έχουµε συνεχώς την 
δυνατότητα να βλέπουµε ή να επεξεργαστούµε τα περιεχόµενα του.      
  
Στο πάνω µέρος του δεξιού τµήµατος της σελίδας υπάρχει το κεντρικό µενού επιλογών που 
χρησιµοποιείται για την διαχείριση των λειτουργιών του συστήµατος.Το συγκεκριµένο µενού είναι 
και αυτό πάντοτε ορατό ώστε να υπάρχει ευκολία στην πλοήγηση και αποτελείται από:  
  

• Το πλήκτρο Σύνθεση που µας οδηγεί στην διαδικασία δηµιουργίας νέου µηνύµατος  
• Το πλήκτρο ∆ιευθύνσεις που µας βοηθάει να δηµιουργήσουµε ένα βιβλίο διευθύνσεων για 

καταχώρηση των επαφών µας   
• Το πλήκτρο Φάκελοι µε το οποίο κάνουµε διαχείριση των φακέλων   
• Το πλήκτρο Επιλογές µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσουµε διάφορες 

λειτουργίες όπως αλλαγή κωδικού πρόσβασης, δηµιουργία ταυτοτήτων κ.α  
• Το πλήκτρο Αναζήτηση που χρησιµοποιείται στην αναζήτηση µηνυµάτων  
• Το πλήκτρο Βοήθεια για βοήθεια στο περιβάλλον του Webmail   

  
 
Επιπλέον των παραπάνω στην άκρη του κεντρικού µενού υπάρχει και το κουµπί 
«Αποσύνδεση» για την αποσύνδεση µας από το webmail.  
  

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  
Η πρώτη σελίδα που βλέπουµε κάθε φορά που συνδεόµαστε στο webmail είναι τα περιεχόµενα 
του φακέλου ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ.  



  
Κάθε νέο µήνυµα εµφανίζεται στον φάκελο Εισερχόµενα µε έντονα γράµµατα (Bold). Παράλληλα 
στο αριστερό µέρος της σελίδας και πλάι στον φάκελο Εισερχόµενα εµφανίζεται ένας αριθµός 
που µας δείχνει πόσα από νέα µηνύµατα έχουµε και τα οποία δεν έχουµε διαβάσει ακόµη.  
  
  

   
  
  
∆ίπλα από το κάθε µήνυµα υπάρχει ένα κουτί επιλογής (check box) το οποίο χρησιµοποιείται για 
να επιλέξουµε κάποιο µήνυµα και στην συνέχεια να εκτελέσουµε κάποια διεργασία. Με αυτό τον 
τρόπο µπορούµε να επιλέξουµε ένα ή περισσότερα µηνύµατα και να τα διαχειριστούµε. Οι 
εντολές που µπορούµε να επιλέξουµε εφόσον επιλέξουµε κάποιο ή κάποια µηνύµατα είναι οι 
εξής:  
  

• Μετακίνηση: Μεταφέρει το µήνυµα ή τα µηνύµατα στον φάκελο που έχουµε επιλέξει στο 
drop down πεδίο Μετακίνηση Επιλεγµένων Σε:   

• Προώθηση: Προωθεί το τρέχον µήνυµα σε άλλον παραλήπτη µε συνηµµένο το µήνυµα που 
είχαµε επιλέξει   

• Flag: Μαρκάρει το µήνυµα µε κόκκινη σηµαία δίνοντας του επιπλέον σηµασία   
• Unflag: Αναιρεί την επιλογή flag   
• Αναγνωσµένα: Μετατρέπει ένα µήνυµα από µη αναγνωσµένο σε αναγνωσµένο  
• Μη Αναγνωσµένα: Το αντίστροφο του Read  
• ∆ιαγραφή: ∆ιαγράφει το επιλεγµένο µήνυµα  

  
  
 
Τα µηνύµατα είναι ταξινοµηµένα βάση της ηµεροµηνίας παραλαβής τους. Για να διαβάσουµε ένα 
µήνυµα αρκεί να κάνουµε κλικ µε το ποντίκι µας πάνω στο θέµα του. Βλέπουµε τότε το θέµα του 



µηνύµατος, τον αποστολέα, την ηµεροµηνία αποστολής, τον παραλήπτη-ες, την προτεραιότητα 
και άλλες επιλογές.  
  
  
  

   
  
  
Μπορούµε να διαβάσουµε και το κείµενο του µηνύµατος, και να εκτελέσουµε επιπλέον 
λειτουργίες αν θέλουµε. Οι επιλογές που έχουµε είναι:  
  

• Προώθηση του µηνύµατος   
• Προώθηση ως Συνηµµένο: προώθηση του µηνύµατος ως συνηµµένο στο νέο µήνυµα  
• Απάντηση στον αποστολέα   
• Απάντηση Προς όλους: τον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες του 

µηνύµατος  
• Επόµενη: ανάγνωση του επόµενου στην σειρά µηνύµατος (αν υπάρχει)  
• Προηγούµενη: ανάγνωση του προηγούµενου (αν υπάρχει) στην σειρά µηνύµατος   
• Download:Ανάγνωση των συνηµµένων αρχείων που περιλαµβάνει το µήνυµα και 

αποθήκευση τους στον υπολογιστή µας  
• Λίστα Μηνυµάτων: Επιστροφή στην κεντρική λίστα των µηνυµάτων  
• ∆ιαγραφή: διαγραφή του συγκεκριµένου µηνύµατος κι επιστροφή στην λίστα  
• ∆ιαγραφή και Προηγ: ∆ιαγραφή του παρόντος µηνύµατος και µετάβαση στο προηγούµενο 

µήνυµα της λίστας  
• ∆ιαγραφή και Επόµενο: ∆ιαγραφή του παρόντος µηνύµατος και µετάβαση στο επόµενο 

µήνυµα της λίστας  

  



 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο µήνυµα πατάµε µε το ποντίκι το κουµπί Σύνθεση από το 
κεντρικό µενού που βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας   
  

   
  
Συµπληρώνουµε στα πεδία Προς:, Κοινοποίηση: και Κρυφή Κοινοποίηση: την διεύθυνση του 
ή των παραληπτών του µηνύµατός µας. Αν θέλουµε να στείλουµε το µήνυµα µας σε 
περισσότερους από έναν παραλήπτες τότε θα πρέπει να βάλουµε ένα κόµµα ( , ) µεταξύ των e-
mail addresses.   
  
Αν θέλουµε να αναζητήσουµε τις διευθύνσεις των παραληπτών του µηνύµατος στο προσωπικό 
βιβλίο διευθύνσεων µας µπορούµε πατήσουµε το κουµπί ∆ιευθύνσεις.  
  



   
  
Επιλέγουµε τα πεδία Προς:, Κοινοποίηση: ή Κρυφή Κοινοποίηση: στο οποίο θα 
τοποθετήσουµε την διεύθυνση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης των διευθύνσεων 
που χρειαζόµαστε από address book πατάµε το πλήκτρο Χρήση ∆ιευθύνσεων ώστε να κλείσει 
το παράθυρο.  
  



   
  
Συνεχίζουµε γράφοντας το θέµα του µηνύµατος µας.  
 



   
  
Μπορούµε να προσθέσουµε στο µήνυµα και επισυναπτόµενο αρχείο, πατώντας  το κουµπί 
Browse… στο κάτω µέρος του παραθύρου ώστε να βρούµε το αρχείο που θέλουµε να στείλουµε 
µαζί µε το µήνυµα µας.   



   
  
Εφόσον βρούµε το αρχείο µέσα στον υπολογιστή µας το επιλέγουµε και πατάµε το πλήκτρο 
Open.  
  



   
  
Στο πεδίο Συνηµµένα: αναγράφεται η διαδροµή στην οποία βρίσκεται το αρχείο, όµως δεν έχει 
προστεθεί στα συνηµµένα του προς αποστολή µηνύµατος. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
πατήσουµε το κουµπί Προσθήκη. Μπορούµε να προσθέσουµε όσα συνηµµένα αρχεία θέλουµε 
αρκεί το συνολικό µέγεθος όλων των επισυναπτόµενων αρχείων να µην ξεπερνάει τα 5 Mbytes.   
  
Αποστέλλουµε το µήνυµα  πατώντας το κουµπί Αποστολή.  
  

ΦΑΚΕΛΟΙ  
Στο αριστερό τµήµα της σελίδας βρίσκονται οι φάκελοι µέσα στους οποίους αποθηκεύονται τα 
µηνύµατα. Για κάθε νέο λογαριασµό χρήστη δηµιουργούνται αυτόµατα 4 φάκελοι:  

• Ο φάκελος Εισερχόµενα: χρησιµοποιείται για την αποθήκευση κάθε εισερχόµενου 
µηνύµατος  

• Ο φάκελος Drafts: αποθηκεύονται τα µηνύµατα τα οποία δηµιουργεί ο χρήστης αλλά θέλει 
να επεξεργαστεί και στείλει αργότερα   

• Ο φάκελος Sent: αποθηκεύονται όλα τα µηνύµατα που έχουν αποσταλεί  
• Ο φάκελος Trash: µετακινούνται αυτόµατα όλα τα µηνύµατα που διαγράφονται από τον 

χρήστη  
  
 
Αν υπάρχουν διαγραµµένα µηνύµατα µέσα στον φάκελο Trash εµφανίζεται δίπλα του και σε 
παρένθεση το Purge. Πατώντας πάνω σε αυτό πραγµατοποιείται γρήγορο άδειασµα του 
φακέλου.  
  



   
  
Εκτός από τους παραπάνω φακέλους µπορούµε να δηµιουργήσουµε και δικούς µας φακέλους 
ώστε να κάνουµε καλύτερη οργάνωση των µηνυµάτων µας. Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο 
φάκελο πατάµε το κουµπί Φάκελοι του κεντρικού µενού στο πάνω µέρος της σελίδας.  
  



   
  
Στο πεδίο ∆ηµιουργία Φακέλου γράφουµε το όνοµα του νέου φακέλου που θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε. Από την λίστα επιλογών ως υποφάκελος του επιλέγουµε αν ο νέος φάκελος 
θα είναι υποφάκελος κάποιου ήδη υπάρχοντος. Στην συνέχεια πατάµε το πλήκτρο ∆ηµιουργία 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.   
  
Πολλές φορές ο νέος φάκελος που δηµιουργήσαµε δεν φαίνεται απ’ ευθείας στην λίστα στο 
αριστερό µέρος της σελίδας. Για να εµφανιστεί πατάµε το link ανανέωση καταλόγου φακέλων  
  



   
  
Ο νέος φάκελος (στο παράδειγµα ∆οκιµή) έχει δηµιουργηθεί. Μπορούµε αν θέλουµε να 
µετονοµάσουµε το φάκελο επιλέγοντας τον φάκελο αυτό στο πεδίο Μετονοµασία ενός Φακέλου 
και πατώντας το κουµπί Μετονοµασία. Οµοίως για να διαγράψουµε ένα φάκελο.  
  
Αν δεν θέλουµε να φαίνεται ο φάκελος στην λίστα χωρίς όµως να τον διαγράψουµε 
χρησιµοποιούµε το κουµπί Ακύρωση Εγγραφής/Εγγραφή αφού πρώτα επιλέξουµε το φάκελο.  
  

ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ADDRESS BOOK)  
Για να προσθέσουµε µια νέα επαφή στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων πατάµε το ∆ιευθύνσεις 
από το µενού επιλογών στο πάνω µέρος της σελίδας   
  



   
  
Στην εικόνα που εµφανίζεται προσθέτουµε στο βιβλίο διευθύνσεων την ηλεκτρονική διεύθυνση 
ενός χρήστη. Τα πεδία που χρειάζεται να συµπληρώσουµε είναι :  
  

• Ψευδώνυµο: Ένα ψευδώνυµο που θα είναι µοναδικό και θα χαρακτηρίζει το χρήστη. Το 
ψευδώνυµο δεν πρέπει να ξεπερνάει σε µήκος τους 16 χαρακτήρες και δεν επιτρέπονται 
τα κενά διαστήµατα   

• ∆ιεύθυνση e-mail: H ηλεκτρονική διεύθυνση  
• Όνοµα: Το όνοµα του χρήστη που θέλουµε να καταχωρίσουµε  
• Επώνυµο: Το επώνυµο του χρήστη που θέλουµε να καταχωρίσουµε  
• Πρόσθετες Πληροφορίες: Επιπλέον πληροφορίες για την επαφή που καταχωρούµε 

(προαιρετικά)  
  
 



   
  
Εφόσον γράψουµε όλα τα στοιχεία της επαφής που θέλουµε να καταχωρίσουµε πατάµε του 
κουµπί Προσθήκη ∆ιεύθυνσης. Η νέα επαφή έχει καταχωρηθεί.   
  
  



    
  
Αν θέλουµε να διαγράψουµε κάποια επαφή από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων µας θα 
πρέπει να επιλέξουµε το check box που βρίσκεται αριστερά της επαφής και να πατήσουµε το 
πλήκτρο ∆ιαγραφή Επιλεγµένων   
  
Αν θέλουµε να κάνουµε επεξεργασία κάποιας επαφής από το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων 
µας θα πρέπει να επιλέξουµε το check box που βρίσκεται αριστερά της επαφής και να πατήσουµε 
το πλήκτρο Τροποποίηση Επιλεγµένων  
  
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Προσοχή: αν δεν εισάγετε πληροφορίες στα πεδία «Πλήρες Όνοµα»  και 

«∆ιεύθυνση» το σύστηµα δεν σας επιτρέπει να στείλετε e-mail 
 
Για να εισάγουµε τις προσωπικές µας πληροφορίες στο σύστηµα πατάµε το κουµπί Επιλογές 
από το κεντρικό µενού επιλογών στο πάνω µέρος της σελίδας και στην συνέχεια επιλέγουµε το 
Προσωπικές Πληροφορίες   
  
  



   
  
  
Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας όπως φαίνεται παρακάτω  
  



   
  
Το πεδίο Υπογραφή είναι προαιρετικό. Μπορούµε επιπλέον να ρυθµίσουµε τον τρόπο µε τον 
οποίο απαντάµε σε ένα µήνυµα (π.χ. αν το αρχικό µήνυµα θα συµπεριλαµβάνεται στην απάντηση 
µας), την ζώνη ώρας, το αν η υπογραφή µας θα συµπεριλαµβάνεται πάντοτε σε κάθε εξερχόµενο 
µήνυµα και µε ποιο τρόπο.  
  
Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων και η επιλογή του τρόπου που θα στέλνουµε τα 
µηνύµατα µας, πατάµε το πλήκτρο Υποβολή.  
  
  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
Πατώντας, σε οποιαδήποτε οθόνη βρισκόµαστε, την επιλογή Επιλογές, έχουµε την δυνατότητα 
να ρυθµίσουµε το webmail ανάλογα µε τις επιθυµίες µας. Έτσι µπορούµε να ρυθµίσουµε:  
  

 Το Μαρκάρισµα Μηνυµάτων ανάλογα µε συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία εµείς ορίζουµε  
 Την Σειρά Καταλόγου: η σειρά του καταλόγου µηνυµάτων µπορεί να αναδιαταχθεί και να 

αλλάξει ώστε να περιέχει κεφαλίδες µε οποιαδήποτε σειρά θέλουµε  
 Επιλογές Νέου Ταχυδροµείου: προσαρµόζει ρυθµίσεις για την εκτέλεση ήχων και/η την 

εµφάνιση παραθύρων όταν φθάνει νέο µήνυµα  
 Προτιµήσεις Εµφάνισης: µπορούµε να αλλάξουµε τον τρόπο εµφάνισης του και του πως 

παρουσιάζει πληροφορίες, όπως τα χρώµατα, τη γλώσσα και άλλες ρυθµίσεις.  
 Προτιµήσεις Φακέλων: αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εµφάνιση και η 

µεταχείριση των φακέλων σας  
 Επιλογές Μετάφρασης: επιλέγουµε ποιος µεταφραστής θα να χρησιµοποιείται όταν 

λαµβάνουµε µηνύµατα σε διαφορετική γλώσσα  
 Επιλογές ∆ιορθωτή Αλληλογραφίας: ρυθµίζουµε πως αποθηκεύεται το προσωπικό 

λεξικό, µπορούµε να το επεξεργαστούµε ή να διαλέξουµε ποιες γλώσσες θα πρέπει να 



είναι διαθέσιµες όταν κάνουµε έλεγχο ορθογραφίας.  
 Την αλλαγή του κωδικού (password): η επιλογή αυτή ισχύει µόνο για την περίπτωση που 

έχουµε επιλέξει κατά την εισαγωγή µας στο σύστηµα τον νέο mail server 
mailgate.ece.upatras.gr.   

 

  
  
Επιλέγοντας Change Password µεταφερόµαστε σε ένα παράθυρο όπου καλούµαστε να 
εισάγουµε το παλιό µας password και δύο φορές το νέο επιθυµητό password.  
  



  
  
Αν η διαδικασία πληκτρολόγησης έγινε σωστά και πατήσουµε το κουµπί Submit, το 
password θα αλλάξει επιτυχώς εµφανίζοντας µας το αντίστοιχο µήνυµα. 

 


