
Κεντρική Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  
Φοιτητών 

students@students.ece.upatras.gr
 
Κανονισμοί Λίστας 

1. Η λίστα students@students.ece.upatras.gr είναι «κλειστή», δηλαδή η αποστολή 
μηνυμάτων σε αυτήν επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της λίστας.  

2. Μη μέλη της λίστας δεν μπορούν να αποστείλουν μηνύματα σε αυτήν. 
3. Ως μέλη της λίστας θεωρούνται αυτά τα οποία έχουν εγγραφεί σε αυτήν είτε από το 

προσωπικό του ΚΥΠΕΣ είτε αυτοβούλως, με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει (βήμα 1 των οδηγιών εγγραφής παρακάτω) και έχει 
εγκριθεί η αίτησή τους από τον διαχειριστή της λίστας. 

4. ∆ικαίωμα εγγραφής στην λίστα έχουν μόνο τα μέλη  του Τμήματος ΗΜΤΥ. 
5. Η λίστα είναι μη ελεγχόμενη (non-moderated), δηλαδή τα μηνύματα που διακινούνται 

μέσω αυτής δεν υπόκειται σε κανενός είδους έλεγχο τόσο ως προς τον αποστολέα 
τους όσο και ως προς το περιεχόμενό τους. Η διαχείριση της λίστας αφορά μόνο την 
εγγραφή του αιτούμενου χρήστη σε αυτήν.  

 
 
Οδηγίες Εγγραφής 

1. Από οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης την οποία θέλετε να χρησιμοποιείτε για την χρήση της 
λίστας (η διεύθυνση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί αποτελεί την ταυτότητα σας 
στην λίστα), αποστείλετε e-mail στην διεύθυνση students-
subscribe@students.ece.upatras.gr  

 

 
 

∆εν χρειάζεται η συμπλήρωση των υπολοίπων πεδίων (θέματος, κειμένου κλπ) 
 

2. Το σύστημα παραλαμβάνει το e-mail σας και αποστέλλει αυτόματα στην διεύθυνση 
από την οποία έλαβε το προηγούμενο e-mail εγγραφής, ένα μήνυμα το οποίο αποτελεί 
την επιβεβαίωση εγγραφής σας, με θέμα “confirm subscribe to 
students@students.ece.upatras.gr” . Αυτό το μήνυμα εσείς θα πρέπει να στείλετε 
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πίσω στο σύστημα, με την διαδικασία της απάντησης (ανοίξτε το μήνυμα, πατήστε το 
κουμπί «Απάντηση» και κατόπιν το κουμπί «Αποστολή»). Μην αλλάξετε τίποτα στο 
μήνυμα. 

 
3. Το σύστημα αποστέλλει τελικά την αίτηση εγγραφής στον διαχειριστή της λίστας. 

Αυτός ελέγχει αν έχετε δικαίωμα να εγγραφείτε ή όχι στην λίστα.  
 

4. Αν ο διαχειριστής της λίστας επιτρέψει την εγγραφή σας σε αυτήν, θα σας επιστραφεί 
ένα μήνυμα με θέμα “WELCOME to students@students.ece.upatras.gr” . Η 
εγγραφή σας στην λίστα έχει ολοκληρωθεί. 
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