
∆ηµιουργία και Ρυθµίσεις e-mail λογαριασµού 
στο Outlook Express για τον νέο mail server 

mailgate.ece.upatras.gr 
 

 
 
Για την ρύθµιση του e-mail λογαριασµού στο Outlook Express στον νέο mail server 
mailgate.ece.upatras.gr ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία. 
 
1. Ανοίγουµε το Outlook Express και από το menu Tools (Εργαλεία) επιλέγουµε 
Accounts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Στην την καρτέλα All, πατάµε το κουµπί Add, κάνουµε κλικ στο Mail και πατάµε το 
κουµπί Next ώστε να ανοίξει ο οδηγός ρύθµισης αλληλογραφίας.   
 



 
 
 
3. Στα επόµενα βήµατα δηλώνουµε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να 
γνωρίζει το πρόγραµµα ώστε να λειτουργεί σωστά.  

3.1 στο πεδίο Your Name το ονοµατεπώνυµο µας (π.χ. Παπαδόπουλος Νικόλαος) 
και πατάµε Next 

 



 
 

3.2 στο πεδίο E-mail Address την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µας 
δόθηκε (π.χ. papadop@ece.upatras.gr ) και πατάµε Next 

3.3  

 
 



3.4 Στην επόµενη οθόνη, επιλέγουµε (αν δεν είναι ήδη επιλεγµένο) το POP3 στο 
πεδίο My incoming mail server is, και στα πεδία Incoming mail server και  
Outgoing mail server γράφουµε mailgate.ece.upatras.gr 

 

 
 
Πατάµε Next 
 
3.5 στα πεδία Account Name και Password γράφουµε το όνοµα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασης που µας δόθηκε. Προσοχή!!! στο Username θα πρέπει να 
δώσετε το domain στο οποίο ανήκετε, δηλαδή mail@domain (π.χ. αν σας έχει 
αποδοθεί mail της µορφής npapadop@ece.upatras.gr τότε θα πρέπει να 
γράψετε στο πεδίο username npapadop@ece). 

3.6 Αν δεν θέλετε να γράψετε το Password µπορείτε να το βάλετε αργότερα, κατά 
την διαδικασία αποστολής/λήψης των e-mails. Επίσης αν δεν θέλετε να 
θυµάται ο υπολογιστής το Password (δηλ κάθε φορά που εκτελείτε την 
διαδικασία αποστολής/λήψης να εισάγετε το Password) να µην έχετε 
ενεργοποιηµένο (check) το κουτί Remember Password. Πατάµε το κουµπί 
Next. 

 



 
 
4. Πατάµε το κουµπί Finish (Τέλος). Επιστρέφουµε στην παρακάτω οθόνη. 
Προσοχή!!! Η διαδικασία δεν τελείωσε 
 

 
 

5. Επιλέγουµε τον λογαριασµό που µόλις δηµιουργήσαµε και πατάµε το κουµπί 
“Properties”.  
6. Στο παράθυρο που εµφανίζεται πατάµε την καρτέλα “Servers” 



 
7. Επειλέγουµε το “My server requires authentication”. Πατάµε το κουµπί “Apply” και 
µετά “OK” 
8. Πατάµε το κουµπί “Close”. Ο λογαριασµός έχει δηµιουργηθεί. 
 


