
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ E-MAIL ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB BROWSER (WEBMAIL) 
 

Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη διαχείριση της αλληλογραφίας µε 
τη χρήση ενός διαφυλλιστή ιστού (web browser). ∆εδοµένου ότι έχετε ήδη ένα 
λογαριασµό χρήστη στο δίκτυο Αθηνά, προϋπόθεση για τη χρήση του Webmail είναι 
να βρίσκεται εγκατεστηµένος στο σύστηµά µας ένας από τους δηµοφιλείς Web 
Browsers, όπως ο Internet Explorer (έκδοση µεταγενέστερη της 5.5), o Netscape 
Navigator (έκδοση µεγαλύτερη της 3.0), ο Μοzilla κλπ.  

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΥΡΙ∆Α ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Αφού έχετε εκκινήσει το περιβάλλον πλοήγησης (Internet Explorer ή Netscape 

Navigator κλπ.) που χρησιµοποιείτε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
https://webmail.uoa.gr. 

Στο ακόλουθο προειδοποιητικό µήνυµα ασφαλείας πατήστε ΟΚ. 
 

 
 
Εµφανίζεται η κεντρική σελίδα του Webmail. 

 

 
 

Στα πεδία Username και Password συµπληρώστε το όνοµα χρήστη και τον 
κωδικό, όπως αναγράφονται στη φόρµα που σας έχει αποστείλει το Κέντρο 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Βεβαιωθείτε ότι γράφετε τα στοιχεία αυτά µε 



πεζά και λατινικά γράµµατα. Στη συνέχεια επιλέξτε το Mail domain σας. Είναι το 
δεύτερο συνθετικό της E-mail διεύθυνσής σας που ακολουθεί το σύµβολο @ . 

Στη συνέχεια πατήστε Log in. 
Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό σας πατήστε στον 

σύνδεσµο here.  
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων σας, το σύστηµα 

σας οδηγεί στην προσωπική θυρίδα της αλληλογραφίας σας, ειδοποιώντας σας για το 
πλήθος των νέων µηνυµάτων.  

 

 
 
Η ιστοσελίδα σας ενηµερώνει για την τελευταία φορά που εισήλθατε στο 

webmail, και σας δηλώνει ότι βρίσκεστε στο φάκελο της εισερχόµενης 
αλληλογραφίας (INBOX). 

Στο κύριο µέρος της, η ιστοσελίδα αυτή σας παρουσιάζει τις επικεφαλίδες των 
ληφθέντων µηνυµάτων µε τις εξής στήλες: 

 
  : Κουτί επιλογής. Κάνοντας κλικ επάνω του, επιλέγουµε ή αποεπιλέγουµε 

ένα µήνυµα, για να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια (διαγραφή, ακύρωση 
διαγραφής ή επιβολή κανόνων «µαύρης λίστας») 
 

#    : Αύξων αριθµός µηνύµατος.  
Date  : 
 

Ηµεροµηνία παραλαβής µηνύµατος 

From : Αποστολέας µηνύµατος 
Subject : Θέµα µηνύµατος 
Size : Μέγεθος µηνύµατος 
 

 
Στο αριστερό και πάνω µέρος, υπάρχουν δύο µενού επιλογής: το 

Select και το Mark.  Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε από τα δύο µενού 
εµφανίζονται οι λεγόµενες ετικέτες (flags) που µπορούν να 
χαρακτηρίσουν τα µηνύµατα. Κάποιες από αυτές εµφανίζονται στην 
εικόνα αριστερά. Βάζοντας αυτούς τους χαρακτηρισµούς στα 
µηνύµατα, γίνεται πιο εύκολη η διαχείρισή τους. Ο χαρακτηρισµός 
γίνεται επιλέγοντας  τα µηνύµατα και διαλέγοντας κάποια ετικέτα 
από το µενού Mark. Από το µενού Select µπορούµε να επιλέξουµε είτε 
οµάδες ήδη χαρακτηρισµένων µηνυµάτων, ώστε είτε να εκτελέσουµε 
σε αυτά κάποια ενέργεια (π.χ. διαγραφή), είτε να τους αλλάξουµε την 

ετικέτα µέσα από το µενού Mark.  
 



Για τη διευκόλυνση του χρήστη, τα µενού Select και Mark βρίσκονται και µετά 
το τέλος της λίστας των µηνυµάτων, ενώ υπάρχει και υπόµνηµα µε το χρώµα κάθε 
ετικέτας.  

 

 
 
Στο πάνω µέρος της ιστοσελίδας, βρίσκονται οι ακόλουθοι σύνδεσµοι: 
 

ΙΝΒΟΧ Φάκελος εισερχόµενης αλληλογραφίας 
Compose Σύνταξη νέου µηνύµατος 
Options Επιλογές διαχείρισης της αλληλογραφίας 
Search Αναζήτηση ανάµεσα στα µηνύµατα 
Help Βοήθεια χρήσης του Webmail 
AddressBook Προσωπικός κατάλογος διευθύνσεων 
Memos Υποµνήµατα 
Logout Έξοδος από το σύστηµα 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

Για να διαβάσετε ένα νέο µήνυµα, οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την 
επικεφαλίδα του µηνύµατος και πατήστε το αριστερό του πλήκτρο.  

 

 
 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο, όπου αναγράφονται η ηµεροµηνία, ο 
αποστολέας, ο παραλήπτης το θέµα και το σώµα του µηνύµατος.  

 

 
 
Για να διαγράψετε το µήνυµα πρέπει να επιλέξετε Delete. 
Για να απαντήσετε στο αποστολέα του µηνύµατος αρκεί να επιλέξετε Reply ή 

Reply to All στην περίπτωση που θέλετε να απευθυνθείτε και στους πιθανούς άλλους 
παραλήπτες του µηνύµατος. 

Για να προωθήσετε το µήνυµα σε άλλους παραλήπτες έχοντας τη δυνατότητα 
να προσθέσετε τα δικά σας σχόλια επιλέξτε Forward. 

Για να ανακατευθύνετε το µήνυµα σε άλλους παραλήπτες επιλέξτε Redirect. 
Για να επιβάλετε κανόνες ή να ορίσετε επιλογές στο µήνυµα επιλέξτε Blacklist. 
Για να δείτε την πηγαία µορφή του µηνύµατος επιλέξτε Message Source. 
Για να αποθηκεύσετε αντίγραφο του µηνύµατος στον υπολογιστή σας επιλέξτε 

Save As.  



Για να τυπώσετε το µήνυµα επιλέξτε Print.  
 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
Από το επάνω µέρος της ιστοσελίδας επιλέξτε Compose. 
 

 
 
Στο πεδίο To πληκτρολογήστε την e-mail διεύθυνση του παραλήπτη, ή 

αναζητήστε το από τον προσωπικό σας κατάλογο (Address Book). Στο πεδίο Cc 
γράψτε την/τις e-mail διευθύνσεις των παραληπτών – διαχωρισµένες µε κόµµα (,) - 
στους οποίους θέλετε να κοινοποιηθεί το e-mail σας. Στο πεδίο Subject γράψτε το 
θέµα και αµέσως από κάτω το περιεχόµενο του e-mail σας.  

Στην περίπτωση που θέλετε να επισυνάψετε κάποιο αρχείο, πατήστε στο 
εικονίδιο Attachments. Θα σας οδηγήσει στο κάτω µέρος της σελίδας. Πατήστε στο 
κουµπί εντολής Browse και αναζητήστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Το αρχείο 
θα µεταφερθεί στον διακοµιστή του Webmail και θα επισυναφθεί στο µήνυµά σας.  

Πατήστε Send Message για να στείλετε το e-mail σας ή Cancel Message για να 
ακυρώσετε την αποστολή του e-mail σας.  

 
 



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ADDRESS BOOK 
 

Η διαχείριση των παραληπτών και η καταχώρισή τους στον 
κατάλογο διευθύνσεων (address book) γίνεται από την προσωπική 
θυρίδα αλληλογραφίας επιλέγοντας από τη γραµµή εργαλείων το 
εικονίδιο Addressbook.  

H σελίδα που εµφανίζεται αποτελείται από δύο µέρη. Το επάνω µέρος έχει τη 
µορφή που εµφανίζεται παρακάτω.  

 

 
 
Το κύριο µέρος της σελίδας που εµφανίζεται αρχικά, είναι αυτό που 

εµφανίζεται µε την επιλογή Search. Σας επιτρέπει να αναζητήσετε ένα χρήστη µε 
βάση το όνοµά του ή την e-mail διεύθυνσή του µέσα από τον προσωπικό σας 
κατάλογο ή τον τοµέα του πανεπιστηµιακού δικτύου (UoA domain).  

 

 
 
 

H επιλογή Browse σας επιτρέπει να ανατρέξετε στα περιεχόµενα του 
προσωπικού σας καταλόγου διευθύνσεων. 

 

 
 
Στο παραπάνω παράδειγµα, ο χρήστης webmaster είναι καταχωρηµένος στο 

address book. Κάνοντας κλικ στην e-mail διεύθυνσή του, εµφανίζεται το παράθυρο 
της σύνταξης νέου µηνύµατος µε παραλήπτη το χρήστη webmaster@noc.uoa.gr. 

 
Η προσθήκη νέου παραλήπτη γίνεται µε την επιλογή Add. Τότε παρουσιάζεται 

η παρακάτω φόρµα, όπου µπορείτε να συµπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία του 
παραλήπτη. Πατώντας Save αποθηκεύστε τα νέα στοιχεία, ενώ µε Reset καθαρίζετε 
όλα τα πεδία της φόρµας.  

 
 
 
 
 



 
 
 

Η επιλογή Advanced Search (προηγµένη αναζήτηση) σας επιτρέπει να 
αναζητήσετε ένα χρήστη είτε από το Address Book είτε από την Πανεπιστηµιακή 
κοινότητα (UoA domain) µε βάση κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία.  

 

 
 
 
Η επιλογή Options σας επιστρέφει στη σελίδα επιλογών του Webmail. Η 

επιλογή Mail σας επιστρέφει στην σελίδα των εισερχοµένων µηνυµάτων και η 
επιλογή Memos σας επιτρέπει τη διαχείριση των υποµνηµάτων σας.  



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤOY WEBMAIL 
 
Η πρόσβαση στις επιλογές του Webmail εξασφαλίζεται επιλέγοντας το 

εικονίδιο Options από την µπάρα εργαλείων.  
∆ίδονται τρεις οµάδες επιλογών. Η πρώτη οµάδα αφορά τις προσωπικές 

σας πληροφορίες. 
 

 
 

Συνοπτικά, µπορείτε να ορίσετε τις εξής επιλογές: 
 

Personal Information Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, διαµορφώστε την 
υπογραφή που θα συνοδεύει τα µηνύµατά σας. 

Server Information Επιλέξτε αν ο διακοµιστής αλληλογραφίας πρέπει να 
χρησιµοποιεί τους εγγεγραµµένους IMAP φακέλους 

Language  Ορίστε τη γλώσσα των µενού, των ερµηνειών και της 
βοήθειας.  

Time Zone Καθορίστε τη ζώνη ώρας. 
 
Η δεύτερη οµάδα επιλογών, αφορά τη διαχείριση της αλληλογραφίας σας. 

Συνοπτικά, µπορείτε να ορίσετε τις εξής επιλογές: 
 
 

 



Filters Ορίστε τους κανόνες επιβολής φίλτρων στα εισερχόµενα 
µηνύµατά σας και καθορίστε πότε θα εφαρµόζονται 

Message Viewing Επιλέξτε αν θέλετε φιλτράρισµα των εισερχόµενων 
µηνυµάτων από ανεπιθύµητο περιεχόµενο.  

Deleting and Moving 
Messages  

Προσδιορίστε τον κάδο άχρηστων µηνυµάτων και ορίστε τις 
προτιµήσεις σας κατά τη διαγραφή και µετακίνηση 
µηνυµάτων.  

Maintenance 
Operations 

Καθορίστε τις λειτουργίες συντήρησης της προσωπικής σας 
θυρίδας κατά την είσοδό σας στο Webmail.  

 
Από την τρίτη οµάδα επιλογών µπορείτε να κάνετε τα εξής: 
 

 
 
 

Display Options Επιλέξτε τον τρόπο που θα εµφανίζονται τα µηνύµατά σας, τον 
αριθµό τους ανά σελίδα, τη διάταξή τους, τη διάρθρωσή τους σε 
επίπεδα κλπ.  

Message 
Composition 

Ορίστε το µήκος χαρακτήρων ανά γραµµή, αν θα 
περιλαµβάνεται το σώµα του ληφθέντος µηνύµατος κατά την 
απάντηση (reply) και καθορίστε τον φάκελο των µηνυµάτων 
υπό κατασκευή (Drafts folder).  

Login Tasks  Επιλέξτε αν θέλετε να βλέπετε πότε εισήλθατε στο webmail για 
τελευταία φορά, και επιλέξτε το φάκελο µηνυµάτων που θέλετε 
να βλέπετε µόλις κάνετε Log In.  

New Mail Ορίστε το χρονικό διάστηµα ανανέωσης της σελίδας του 
webmail, και αν θέλετε να ειδοποιείστε για τα νέα µηνύµατα. 

Addressbooks Επιλέξτε τους καταλόγους διευθύνσεων από τους οποίες θα 
αναζητείτε τους παραλήπτες των µηνυµάτων σας.  

 
 

 


