
∆ηµιουργία και Ρυθµίσεις e-mail λογαριασµού 
στο Mozila 

 
 
Για την ρύθµιση του e-mail λογαριασµού στο Mozila ακολουθούµε την παρακάτω 
διαδικασία. 
 
1. Ανοίγουµε το Mozilla και από το menu Tools (Εργαλεία) επιλέγουµε Account 
Settings…  
 

 
 
 



 
2. Στο παράθυρο που εµφανίζεται και στο πεδίο Server Name πληκτρολογούµε 
mailgate.ece.upatras.gr  
 

 
 
Και πατάµε ΟΚ ώστε να αποθηκευτεί. 
 
 
 



 
3. Πάλι από το menu Tools (Εργαλεία) επιλέγουµε Account Settings… και πατάµε 
το Add Account… κουµπί. Στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε το E-mail 
Account και πατάµε Next 
 

 
 
 



 
4. Στο επόµενο βήµα δηλώνουµε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να 
γνωρίζει το πρόγραµµα ώστε να λειτουργεί σωστά. Γράφουµε τα στοιχεία µας 

4.1 στο πεδίο Your Name το ονοµατεπώνυµο µας (π.χ. Παπαδόπουλος Νικόλαος) 
4.2 στο πεδίο E-mail Address την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µας 

δόθηκε (π.χ. papadop@ece.upatras.gr ) 
 

 
 
Και πατάµε Next 



 
4.2.1 στο επόµενο παράθυρο επιλέγουµε (αν δεν είναι ήδη επιλεγµένο) to 

Pop και στο πεδίο Incoming server γράφουµε 
mailgate.ece.upatras.gr  

 

 
 

Και πατάµε Next 



 
4.3 στο επόµενο παράθυρο και στο πεδίο Incoming User Name γράφουµε το 

username του χρήστη ακολουθούµενο από το domain στο οποίο ανήκει (π.χ. 
αν στον χρήστη έχει αποδοθεί mail της µορφής papadop@ece.upatras.gr τότε 
θα πρέπει να γράψετε στο πεδίο username papadop@ece). 

 
 

 
 

Και πατάµε Next 



 
5. Στο παράθυρο που εµφανίζεται γράφουµε το όνοµα του λογαριασµού που µόλις 
δηµιουργήσαµε (εξ ορισµού γράφεται το e-mail που δώσαµε) και πατάµε Next 
 
6. Εµφανίζεται ένα παράθυρο µε όλες τις πληροφορίες του λογαριασµού που µόλις 
δηµιουργήσαµε. Αν όλα είναι όπως επιθυµούµε πατάµε Finish. Αν θέλουµε να αλλάξουµε 
κάτι κατά την διαδικασία πατάµε το κουµπί Back ώστε να επιστρέψουµε στο κατάλληλο 
παράθυρο και να κάνουµε την επιθυµητή διόρθωση.\ 
 

 
 

7. Στο επόµενο παράθυρο πατάµε ΟΚ. Στο παράθυρο που εµφανίζεται βλέπετε όλα 
τα στοιχεία του λογαριασµού σας. Πατάτε OK για να εξέλθετε της διαδικασίας δηµιουργίας 
λογαριασµού. Προσοχή!!! Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. 
8. Πάλι από το menu Tools (Εργαλεία) επιλέγουµε Account Settings… 
Εµφανίζονται οι λογαριασµοί που έχουµε δηµιουργήσει. Επιλέγουµε αυτόν που 
δηµιουργήσαµε. Εµφανίζονται τα στοιχεία του 



 
 
9. Επιλέγουµε το πεδίο “Outgoing Server (SMTP)” 
10. Βεβαιωνόµαστε ότι είναι επιλεγµένο το πεδίο “Use name and password”. Αν δεν 
είναι το επιλέγουµε. Επίσης βεβαιωνόµαστε ότι στο πεδίο server name είναι γραµµένο το 
όνοµα του server “mailgate.ece.upatras.gr”. Αν δεν είναι το γράφουµε. 



 
11. Πατάµε OK. Η διαδικασία έχει τελειώσει. 
 

 


