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Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Οδηγός 

Χρήστη 

Γενικά 

 

Χρήση του Οδηγού 
 
Ο οδηγός αυτός περιγράφει τα συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Τµήµα 
Πληροφορικής. Παρέχει σύντοµες πληροφορίες για το τρόπο λειτουργίας των συστηµάτων 
του η-ταχυδροµείου και οδηγίες εγκατάστασης, διαµόρφωσης και χρήσης των πελατών 
(client) του η-ταχυδροµείου. Οι πελάτες όπως το Outlook, Thunderbird, Horde, 
RoundCube χρησιµοποιούνται από τον χρήστη για ανάγνωση και αποστολή µηνυµάτων 
µέσω του η-ταχυδροµείου. 
 
∆εν χρειάζεται να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό για να κάνετε χρήση του η-ταχυδροµείου. 
Απλά ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες για γρήγορη εγκατάσταση, διαµόρφωση και χρήση 
του συστήµατος: 
 
• Εάν πιστεύετε ότι είστε εξοικειωµένοι µε τα συστήµατα η-ταχυδροµείου τότε αρχίστε από 

την εγκατάσταση και διαµόρφωση µιας εφαρµογής πελάτη. Προτείνεται η χρήση του 

Mozilla Thunderbird όπου περιγράφεται στη συνέχεια και καλύπτει τις περισσότερες 

περιπτώσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο µέρος αυτό. 

� Προαιρετικά, αλλά προτείνεται, διαβάστε στο κεφάλαιο «Άλλα Θέµατα» για 

περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργιά των συστηµάτων Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου στο Τµήµα Πληροφορικής. 

 
• Εάν δεν νοιώθετε και τόσο άνετα µε την εγκατάσταση και διαµόρφωση των συστηµάτων ή 

είστε καινούργιος χρήστης στο Τµήµα ή θέλετε να µάθετε περισσότερα για το η-

ταχυδροµείο στο Τµήµα Πληροφορικής τότε ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο 

«Σύντοµη Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο». 

 

• Εάν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε κανένα λογισµικό αλλά να χρησιµοποιήσετε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω του Internet και των συστηµάτων Webmail ακολουθήστε 

τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Σύντοµες Οδηγίες χρήσης εφαρµογών» για χρήση της 

εφαρµογής Horde IMP ή Roundcube. 

 

• Για χρήση του η-ταχυδροµείου από κινητές συσκευές ακολουθήστε τις οδηγίες στο 

υποκεφάλαιο «Εγκατάσταση και ∆ιαµόρφωση Πελατών», όπου αναφέρονται οι 

παράµετροι που θα χρειαστείτε. 
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Σηµειώνεται ότι ΟΛΟΙ οι χρήστες του Τµήµατος Πληροφορικής (προσωπικό, 

φοιτητές, ερευνητές, συνεργάτες) παραλαµβάνουν το ηλεκτρονικό τους 

ταχυδροµείο από τα συστήµατα του Τµήµατος και πρέπει να ακολουθούν τις 

οδηγίες σε αυτό τον οδηγό. Οδηγίες που αναφέρονται σε κεντρικά συστήµατα δεν 

εφαρµόζονται για το Τµήµα Πληροφορικής. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις 

αναφέρονται ρητά σε αυτό τον οδηγό. 

• Εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε το Pine ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο 

κεφάλαιο «Σύντοµες Οδηγίες χρήσης εφαρµογών». 

 

• Εάν χρειαστείτε βοήθεια µε την εγκατάσταση λογισµικών τότε κάνετε χρήση των 

συστηµάτων βοήθειας. 

 
Εάν ανακαλύψετε κάποιο λάθος σε αυτό τον οδηγό ή εάν έχετε κάποια εισήγηση µην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο support [at] cs.ucy.ac.cy ή να το αναφέρετε στο 
σύστηµα βοήθειας του Τµήµατος Πληροφορικής (https://helpdesk.cs.ucy.ac.cy). 

Σύντοµη Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

Η πιο κάτω εισαγωγή περιέχει βασικές πληροφορίες για τα συστήµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Μερικά σηµεία ισχύουν µόνο για το Τµήµα  Πληροφορικής. 

Γενικά 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ήταν ανάµεσα στις πρώτες εφαρµογές που έκαναν την εµφάνιση 
τους στα δίκτυα υπολογιστών, πολύ πριν την ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και τις γραφικές 
εφαρµογές του όπως το γνωρίζουµε σήµερα. Τα πρώτα µηνύµατα στάλθηκαν περίπου το 
1971. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο παραµένει µέχρι σήµερα η εφαρµογή µε την πιο ευρεία 
χρήση τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελµατικό περιβάλλον. 
 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σε µεγάλο βαθµό, ακολουθεί τις µεθόδους του κανονικού 
ταχυδροµείου. Έτσι έχουµε κάποιο σύστηµα στο οποίο γίνεται η σύνταξη του µηνύµατος 
(client application), το µήνυµα τοποθετείται σε ένα φάκελο µε τη διεύθυνση του παραλήπτη 
και παραδίδεται στο ταχυδρόµο (mail server) για αποστολή. Ο ταχυδρόµος κάνει τις 
απαραίτητες ενέργειες για να παραδώσει το φάκελο είτε απ' ευθείας στον παραλήπτη είτε 
µεταφέροντας το φάκελο στον επόµενο ταχυδρόµο πιο κοντά στον παραλήπτη. Τελικά ο 
φάκελος τοποθετείται στο ταχυδροµικό κιβώτιο του παραλήπτη όπου τον παραλαµβάνει, τον 
ανοίγει και διαβάζει το µήνυµα. Η διαδικασία αυτή, όσο απλοϊκή και να φαίνεται, 
ακολουθείται πάντοτε είτε το µήνυµα περιέχει ένα απλό κείµενο είτε εικόνες είτε 
επισυναπτόµενα αρχεία. 
 
Το Τµήµα Πληροφορικής, κατανοώντας τη µεγάλη σηµασία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
ανέπτυξε τα δικά του συστήµατα από την αρχή της λειτουργίας του, που του παρέχουν 
µεγάλη ευελιξία στη διαχείριση. Τα συστήµατα αυτά βασίζονται σε λογισµικά “ανοικτού 
κώδικα” και παρέχουν ένα ευρύ φάσµα από λειτουργίες που συνοψίζονται στο πιο κάτω 
πίνακα. 
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Λογισµικό Λειτουργία 

Postfix SMTP (MTA) 

Dovecot IMAP/POP authentication 

Procmail MDA/LDA 

SpamAssasin Spam detection and control 

ClamAV Virus detection 

MailScanner Anti-virus and anti-spam filter mechanism that 
makes use of SpamAssasin and ClamAV 

 
 

&ιευθύνσεις Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
 
Όπως και στο κανονικό ταχυδροµείο οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιτρέπουν στον ταχυδρόµο 
να µεταφέρει το “φάκελο” µε το µήνυµα στον προορισµό του. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για 
κάθε χρήστη είναι παγκόσµια προσωπική και µοναδική. 
 
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουν τη µορφή <user>@<domain> όπου  το <user> είναι η 
ταυτότητα, το όνοµα (user name) του χρήστη, και το <domain> είναι η ταυτότητα του 
οργανισµού στον οποίο ο χρήστης υπάγεται. Στο Τµήµα Πληροφορικής κάθε χρήστης µπορεί 
να έχει δύο µορφές ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
 

<user>@ucy.ac.cy 
<user>@cs.ucy.ac.cy 

 
Στην πρώτη περίπτωση το <domain>=ucy.ac.cy αναφέρεται στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. 
Στη δεύτερη περίπτωση το <domain>=cs.ucy.ac.cy αναφέρεται στο Τµήµα Πληροφορικής 
(cs) στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Οι δύο αυτές διευθύνσεις µπορούν να χρησιµοποιούνται 
ταυτόχρονα. Τα µηνύµατά που παραλαµβάνονται για κάποιο χρήστη του Τµήµατος 
Πληροφορικής είτε από τα κεντρικά συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
Πανεπιστήµιου (για την πρώτη περίπτωση) απευθείας είτε από τα συστήµατα του Τµήµατος 
Πληροφορικής (για τη δεύτερη περίπτωση) καταλήγουν στο ίδιο γραµµατοκιβώτιο του 
χρήστη που βρίσκεται στα συστήµατα η-ταχυδροµείου του Τµήµατος Πληροφορικής. 
 
 

Ψευδώνυµα 

Το ψευδώνυµο (alias) είναι ένα εναλλακτικό όνοµα µε το οποίο αναγνωρίζεται ο χρήστης. 

Αυτό το ψευδώνυµο ισχύει µόνο για σκοπούς του η-ταχυδροµείου. Για παράδειγµα ο χρήστης 

µε το ονοµατεπώνυµο Γεώργιος Νικολάου έχει το όνοµα χρήστη (username) gnicolaou. Έχει 

επίσης το ψευδώνυµο nicolaou.george για σκοπούς η-ταχυδροµείου. Ο χρήστης αυτός µπορεί 

να παραλαµβάνει µηνύµατα στις διευθύνσεις: 

gnicolaou@cs.ucy.ac.cy 
gnicolaou@ucy.ac.cy 
nicolaou.george@ucy.ac.cy 
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Στο Τµήµα Πληροφορικής υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας διαφορετικών ψευδώνυµων 
εφόσον δεν προκύπτουν ζητήµατα µε τα κεντρικά συστήµατα. Σηµειώνεται ότι το 
ψευδώνυµο κατά επιλογή του χρήστη µπορεί να ακυρωθεί εάν προκύψει θέµα µε άλλο 
άτοµο που το δικαιούται µε βάση τους κανόνες του Πανεπιστηµίου.  
 

Το ψευδώνυµο είναι του τύπου <επίθετο.όνοµα>@ucy.ac.cy και όπου υπάρχει συνωνυµία 

χρησιµοποιείται το αρχικό του µεσαίου ονόµατος <επίθετο.αρχικό-µεσαίου-

ονόµατος.όνοµα>@ucy.ac.cy και όπου υπάρχουν µετέπειτα συνωνυµίες χρησιµοποιούνται αύξων 

αριθµοί <επίθετο.αρχικό-µεσαίου-ονόµατος.όνοµα.αύξων-αριθµός>@ucy.ac.cy  

Κατόπιν αιτήµατος µπορεί να δηµιουργηθεί και ψευδώνυµο για το Τµήµα Πληροφορικής όπως 

για παράδειγµα: nicolaou.george@cs.ucy.ac.cy ή george.nicolaou@cs.ucy.ac.cy ή και άλλη 

επιλογή στο domain cs.ucy.ac.cy Σηµειώνεται ότι το ψευδώνυµο του τύπου 

<επώνυµο.όνοµα> έχει καθοριστεί µε επίσηµη απόφαση του Πανεπιστηµίου (22η Συνεδρία 
Συγκλήτου 2007)  και ακολουθεί συγκεκριµένη µεθοδολογία. Η µεθοδολογία είναι η 

ακόλουθη: 
 
 

Εφαρµογές Χρήστη (User Applications/Mailers) 
 
Ο χρήστης για να µπορέσει να παραλάβει και να αποστείλει µηνύµατα κάνει χρήση ειδικών 
εφαρµογών διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Υπάρχει πληθώρα από τέτοιες 
εφαρµογές που ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες και προτιµήσεις κάθε χρήστη. Η πιο 
πρόσφατη γενεά των εφαρµογών αυτών κάνουν χρήση γραφικού περιβάλλοντος και έχουν 
πολύ περισσότερες δυνατότητες από τις πιο παλιές γενεές εφαρµογών. Το Τµήµα 
Πληροφορική έχει υιοθετήσει την πιο κάτω οµάδα από εφαρµογές: 
 
Λειτουργικό Εφαρµογή 
Microsoft Windows Mozilla Thunderbird 

Microsoft Outlook 

Linux Mozilla Thunderbird, Pine 
Webmail 
(browser based/ all popular browsers supported) 

Horde IMP, RoundCube 
 

Mac OS Macintosh Client 
Android Client  
iOS Client  

 

POP ή IMAP; 
Μια από τις πιο σηµαντικές και η πρώτη επιλογή που πρέπει να κάνει ο χρήστης στην 

προσπάθεια εγκατάστασης µιας εφαρµογής η-ταχυδροµείου είναι η επιλογή του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας της εφαρµογής µε τον διακοµιστή (server). Υπάρχουν δύο επιλογές POP (POP3) 

ή IMAP. 

Το Post Office Protocol (POP) ήταν η αρχική µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ εφαρµογής 
χρήστη και διακοµιστή. Σχεδιάστηκε για να παρέχει αξιόπιστη επικοινωνία σε δίκτυα µε 
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χαµηλότερες ταχύτητες και έχει µια σηµαντική διαφορά από το IMAP: τα µηνύµατα του 
χρήστη µεταφέρονται από τον διακοµιστή στον τοπικό πελάτη/σύστηµα (εφαρµογή). Με αυτό 
το τρόπο ο πελάτης δεν είναι εξαρτηµένος από τον διακοµιστή σε µόνιµη βάση. 
 
Το Internet Message Access Protocol (IMAP) είναι η πιο πρόσφατη µέθοδος πρόσβασης 
του πελάτη στον διακοµιστή. Σχεδιάστηκε για να βρίσκετε σε συνεχή επαφή µε το διακοµιστή 
σε σχετικά γρήγορα δίκτυα. Επειδή τα µηνύµατα παραµένουν σε κεντρικό σύστηµα ο πελάτης 
χρειάζεται συνεχή επικοινωνία µε τον διακοµιστή. Το γεγονός αυτό παρέχει µια πιο δυναµική 
και απρόσκοπτη πρόσβαση στα µηνύµατα αλλά παρέχει και τη δυνατότητα στο χρήστη να 
έχει ταυτόχρονη πρόσβαση στο ταχυδροµείο του από διάφορους πελάτες και συστήµατα (PC, 
Webmail, mobile phone, tablet κλπ) δίχως να δηµιουργείται πρόβληµα συγχρονισµού. 
 
Στο Τµήµα Πληροφορικής υποστηρίζονται τόσο το πρωτόκολλο POP όσο και το IMAP. Η 
χρήση του POP όµως είναι πλέον ξεπερασµένη. 
 
 

Αναγνώριση χρήστη (authentication) 

Η αναγνώριση χρήστη (authentication) από τα συστήµατα του η-ταχυδροµείου είναι 

απαραίτητη. Αυτή η αναγνώριση γίνεται µε τη χρήση του ονόµατος (username) και του 

µυστικού κωδικού (password) που σας έχουν δοθεί από το Τµήµα Πληροφορικής. 

Η αναγνώριση χρήστη γίνεται για τρεις λόγους: 
• προστασία του συστήµατος και των δεδοµένων του χρήστη 

• για να δοθούν οι κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προνόµια 

• για να διαµορφωθεί το περιβάλλον µε τις προτιµήσεις του χρήστη που πιθανό να έχει ήδη 

επιλέξει σε προηγούµενες συνδέσεις µε το σύστηµα. 

Προτεινόµενη Μέθοδος Χρήσης 

Η προτεινόµενη µέθοδος χρήσης του η-ταχυδροµείου, που καλύπτει τις ανάγκες των 
περισσοτέρων χρηστών στο Τµήµα Πληροφορικής. Σηµειώνεται ότι η µέθοδος αυτή 
χρησιµοποιείται σε όλα τα συστήµατα που εγκαθίστανται από την Τεχνική Οµάδα του 
Τµήµατος. Οι πληροφορίες πιο κάτω είναι χρήσιµες σε αυτούς που θέλουν να έχουν 
πρόσβαση µέσω προσωπικών υπολογιστών στο σπίτι η αλλού. 
 

Χαρακτηριστικά της προτεινόµενης εγκατάστασης: 
• χρήση του πρωτοκόλλου ΙΜΑP 

• επιλογή της εφαρµογής (user client) από 

� Mozilla Thunderbird 

� Microsoft Office Outlook  

� MAC OS X client 

� Pine 

� WebMail (Horde IMP ή RoundCube) 

• υποστήριξη και άλλων εφαρµογών που υλοποιούν το πρωτόκολλο IMAP όπως διάφορες 

εφαρµογές σε κινητές συσκευές – τηλέφωνα, tablet κλπ. 
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Εγκατάσταση και &ιαµόρφωση Πελατών 
 
Πιο κάτω ακολουθούν οδηγίες για την διαµόρφωση των πελατών:  
• Mozilla Thunderbird 

• Microsoft Office Outlook 

• Macintosh Client  

 
Σηµειώστε ότι δυνατό να υπάρχουν µικρές αλλαγές από την περιγραφή πιο κάτω ανάλογα µε 
την έκδοση του λογισµικού που χρησιµοποιείτε. Οι οδηγίες και εικόνες πιο κάτω έγιναν µε 
την έκδοση 17 του Thunderbird και την έκδοση του Office Outlook σε περιβάλλον Microsoft 
Windows 7 µε Office 2010. 
 
Επίσης, εάν επιθυµείτε να εγκαταστήσετε κάποιο άλλο πελάτη που δεν περιγράφεται πιο κάτω 

ή να διασυνδέσετε το η-ταχυδροµείο σας µε άλλα συστήµατα όπως Gmail κλπ. ή ακόµη και 

να διαµορφώσετε κάποιο πελάτη σε κινητή συσκευή (κινητό τηλέφωνο, tablet κτλ), τότε 

επιβεβαιώστε πρώτα ότι ο πελάτης σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο IMAP και διαµορφώστε 

τον µε τις πιο κάτω παραµέτρους: 

 
Incoming Mail server mail.cs.ucy.ac.cy 

Port: 143 
STARTTLS 

Type of incoming mail server IMAP (POP3 µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί αλλά το IMAP 
είναι πιο ευέλικτο)  

Outgoing mail server (SMTP) mail-out.cs.ucy.ac.cy 
Port: 587 

Username and Password ∆ώστε τα στοιχεία που σας δόθηκαν από το Τµήµα 
Πληροφορικής 

Παράµετροι που απαιτούνται για τη ρύθµιση οποιασδήποτε εφαρµογής πελάτη. 
 
 

Mozilla Thunderbird 

Λεπτοµερείς πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισµικού και τη χρήση του Thunderbird 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του λογισµικού – https://support.mozillamessaging.com/en-
US/home. 
 

 
 

1. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, εκκινήστε 
το Thunderbird και συµπληρώστε τα στοιχεία σας. 
Επιλέξτε την επιλογή “Continue“. 
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2. Στη συνέχεια αφού το σύστηµα ελέγξει αν είναι 
ορθά τα στοιχεία σας, επιλέξτε IMAP ή  POP3 
(προτείνεται το IMAP) και στην συνέχεια επιλέξτε 
“Manual config”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Συµπληρώστε τα σηµεία 5 και 6 
όπως φαίνονται στην εικόνα δίπλα και 
επιλέξτε την επιλογή “Re-test”. 
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλέξτε το 

“Done”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί 
επιλέξετε την επιλογή “I understand the risks”  
(σηµείο 9) και στην συνέχεια την επιλογή  
“Done”. 
Η επιλογή αυτή αφορά τον SMTP server και το 
γεγονός ότι δεν χρησιµοποιεί ακόµη encryption. 
Η ενεργοποίηση του encryption αναµένεται να 
ενεργοποιηθεί σύντοµα. 
 
 
 

 
 

5. Επιλέξτε την επιλογή “Get Mail”.  Όλα τα 
µηνύµατά σας θα είναι διαθέσιµα για ανάγνωση. 
Η βασική διαδικασία ρύθµισης έχει ολοκληρωθεί και 
µπορείτε να διαβάσετε και να στείλετε τα µηνύµατα 
σας. 
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Επιπλέον ρυθµίσεις 
Με δεξί click στον λογαριασµό σας µπορείτε να ορίσετε ποιους φακέλους θέλετε να βλέπετε 

(subscriptions), ενώ µπορείτε επίσης να 
προσθέσετε νέους φακέλους.   
 
Μέσω της επιλογής “Settings” µπορείτε 
να δείτε και να κάνετε αλλαγές σε όλες τις 
ρυθµίσεις που αφορούν τον λογαριασµό 
σας, όπως για παράδειγµα που θα είναι 
αποθηκευµένο το profile που δηµιουργεί o 
Thunderbird, κάθε πόσην ώρα θα ελέγχει 
για νέο µήνυµα, πού θα τοποθετούνται τα 
διαγεγραµµένα µηνύµατα κλπ. 
 

 

Εγκατάσταση Add-ons 

Η εφαρµογή Thunderbird υποστηρίζει την εγκατάσταση διάφορων Add-ons, όπως για 
παράδειγµα ελληνικό και αγγλικό ορθογράφο, ηµερολόγιο κλπ. Για να εγκαταστήσετε κάποιο 

Add-on επιλέγετε από το µενού Tools->Add-ons και αναζητήστε το Add-on που θέλετε να 

εγκαταστήσετε. Όταν το εντοπίσετε επιλέξτε “Install” και επανεκκινήστε την εφαρµογή. 
 
 
 

Microsoft Office Outlook 

 
Πιο κάτω περιγράφεται η διαδικασία ρύθµισης του MS Office Outlook 2010 που είναι µέρος 
της σουίτας προγραµµάτων MS Office. 

 
 
1. Εκκινήστε το Outlook και  
προχωρήστε στη δηµιουργία νέου 
λογαριασµού.  Συµπληρώστε τα στοιχεία σας 
και επιλέξτε την επιλογή “Next“. 
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2. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε “Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Η διαδικασία δηµιουργίας του 
λογαριασµού σας έχει ολοκληρωθεί.  
 
Επιλέξετε στο νέο παράθυρο την επιλογή 
“Manually configure server settings” και την 
επιλογή “Next” για την διαµόρφωση κάποιων 
επιπλέον παραµέτρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Αλλάξετε τον Outgoing server σε 
mail-out.cs.ucy.ac.cy και επιλέξτε την 
επιλογή “More Settings”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Στο tab “Advanced”, βάλτε τις ρυθµίσεις όπως 
φαίνονται δίπλα και πατήστε OK.  Θα 
επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη όπου και 
θα επιλέξετε “Finish” (επιλογή 9). 
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6. Θα γίνει ένας σύντοµος έλεγχος των 

ρυθµίσεων και µόλις ολοκληρωθεί µε επιτυχία 
(Status completed) επιλέξτε “Close”. 
 
 
 
 

 

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας θα µπορείτε να δείτε, να λάβετε και να 
στείλετε νέα µηνύµατα.  
Σε αυτό το σηµείο η εφαρµογή MS Office Outlook έχει ρυθµιστεί ώστε να διαχειρίζεστε τα 
µηνύµατα του λογαριασµού σας. 
 
 

Macintosh Client 

(Λογισµικό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για MAC OS X) 

Για να ρυθµίσετε το προ-εγκατεστηµένο λογισµικό Mail στο λειτουργικό MAC OS Χ 

ακολουθήστε τα πιο κάτω: 

 

1. Από το µενού Mail επιλέξτε Preferences… και 

ακολούθως την καρτέλα Accounts. 

 

Κάντε κλικ στο (+) που βρίσκεται στο κάτω αριστερά 

µέρος του παραθύρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Στο νέο παράθυρο που θα εµφανιστεί 

συµπληρώστε τα πεδία Full Name και Email Address 

αναλόγως. Το πεδίο Password αφήστε το κενό και κάντε 

κλικ στο Continue για να προχωρήσετε.  

 

 

 

 



Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Οδηγός Χρήστη 

 

U:\WinProfile\Desktop\email-user-manual.docx Σελίδα 12 από 19 

 

3. Στο νέο παράθυρο που θα εµφανιστεί 

συµπληρώστε τα πεδία όπως πιο κάτω: 

• Account Type: IMAP 

• Description: CS Mail 

• Incoming Mail Server: mail.cs.ucy.ac.cy 

• Username: το όνοµα του λογαριασµού σας 

• Password: το συνθηµατικό σας 

 

 

4. Αν δεν βρει αυτόµατα τις ρυθµίσεις ασφάλειας, 

στο παράθυρο αυτό επιλέξτε το Use Secure Sockets 

Layer (SSL) και για Authentication επιλέξτε Password. 

Κάντε κλικ στο Continue για να προχωρήσετε. 

 

 

5. Στο νέο παράθυρο που θα εµφανιστεί 

συµπληρώστε τα πεδία για τον SMTP εξυπηρετητή ως 

ακολούθως: 

• Description: CS SMTP 

• Outgoing Mail Server: mail-out.cs.ucy.ac.cy 

• Use Authentication πρέπει να είναι επιλεγµένο 

• User Name: το όνοµα του λογαριασµού σας 

• Password: το συνθηµατικό σας 

Ακολούθως κάντε κλικ στο Continue για να 

προχωρήσετε. 

 

6. Στο νέο παράθυρο που θα εµφανιστεί το Use 

Secure Sockets Layer (SSL) δεν πρέπει να είναι 

επιλεγµένο και για Authentication επιλέξτε Password. 

Ακολούθως κάντε κλικ στο Continue για να προχωρήσετε. 

 

 

 

7. Στο νέο παράθυρο που θα εµφανιστεί το Use 

Secure Sockets Layer (SSL) δεν πρέπει να είναι 

επιλεγµένο και για Authentication επιλέξτε 

Password. Ακολούθως κάντε κλικ στο Continue 

για να προχωρήσετε. 



Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Οδηγός Χρήστη 

 

U:\WinProfile\Desktop\email-user-manual.docx Σελίδα 13 από 19 

 

 

8. Κάνοντας κλικ στο Continue θα εµφανιστεί 

περίληψη των επιλογών σας και επιλέγοντας Create οι 

ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν. 

 

 

 

Σύντοµες Οδηγίες χρήσης εφαρµογών 

 

Pine 
 
Για να συνδεθείτε µε το Pine πρέπει πρώτα να συνδεθείτε µε τον εξυπηρετητή 
ada.in.cs.ucy.ac.cy. Οδηγίες για σύνδεση και χρήση της µηχανής αυτής µπορείτε να βρείτε 

στην σελίδα της τεχνικής υποστήριξης, στο http://its.cs.ucy.ac.cy/.  Στον εξυπηρετητή 

ada.in.cs.ucy.ac.cy βρίσκεται µια ανανεωµένη έκδοση του Pine, και ρυθµισµένη να δουλεύει 
µε το σύστηµα η-ταχυδροµείου του Τµήµατος Πληροφορικής. 
 
Ακολουθήστε τη διαδικασία όπως φαίνεται πιο κάτω για να λειτουργήσει το Pine: 

• Κάντε log in στον 
ada.in.cs.ucy.ac.cy 

• Εκκινήστε το Pine µε την 
εντολή pine 

• Εάν συνδεθείτε για πρώτη 
φορά στο Pine διαβάστε το µήνυµα 
καλωσορίσµατος και πατήστε το 
<E> για έξοδο και να συνεχίσετε 

• Αν θέλετε καταλόγους κάτω 
από το Pine που να φαίνονται και 
στα άλλα προγράµµατα πελάτη, το 
όνοµα του πρέπει να ξεκινά µε 
τελεία “.”. Το όνοµα του 
καταλόγου θα πρέπει να φαίνεται 
σαν .foldername κάτω από το 
Pine. Εαν δεν έχει τη τελεία στην 

αρχή τότε ο κατάλογος θα φαίνεται µόνο µέσα από το Pine. 
• Αν χρησιµοποιείτε εφαρµογές πελάτη τύπου IMAP παράλληλα µε το Pine και θέλετε να 

βλέπετε τα µηνύµατα που στέλνονται από το pine, στις άλλες εφαρµογές, τότε πρέπει 

να θέσετε τη τιµή default-fcc  να είναι ο προεπιλεγµένος κατάλογος “sent” για τις 

IMAP εφαρµογές. Για τον Thunderbird είναι ο κατάλογος “Sent” αν δεν έχει επιλεγεί 
κάποιος άλλος από το χρήστη. 

o Για να θέσετε τη τιµή Default Fcc πατήστε <S> στην αρχική εικόνα του Pine 
και µετά <C>. Κινήστε το cursor µε τα βέλη του πληκτρολογίου µέχρι να 
επιλεγεί η τιµή Default Fcc και πατήστε το <enter> για να αλλάξετε τη τιµή. 
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o Πληκτρολογήστε το όνοµα του καταλόγου όπως φαίνεται στην πιο κάτω 
εικόνα .Sent και πατήστε <enter> για αποδοχή. Μην ξεχάσετε να βάλετε τη 
τελεία µπροστά από το όνοµα του καταλόγου. 

o Με παρόµοιο τρόπο µπορείτε να ορίσετε το κατάλογο Postponed Folder να 
δείχνει στο κατάλογο .Drafts, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα µηνύµατα 
από οποιαδήποτε εφαρµογή πελάτη. 

• Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πατήστε το <E> για έξοδο από τις ρυθµίσεις και <Y> 
για αποθήκευση των αλλαγών. 

 
 

 
• Αν χρησιµοποιείτε κάποια άλλη εφαρµογή πελάτη για να βλέπετε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο σας κάτω από τους καταλόγους θα δείτε το κατάλογο µε όνοµα .INBOX/. 
Αυτό είναι ειδικό όνοµα που χρησιµοποιείτε από τον IMAP πελάτη για να 
παρακολουθεί την κατάσταση των µηνυµάτων, να κάνει ευρετήριο, και δεν µπορεί να 
γίνει περιήγηση από το Pine σε αυτό. Αποφεύγετε την αλλοίωση του καταλόγου 
αυτού. 

• Σε περίπτωση που µεγάλοι κατάλογοι του Pine µετατραπούν από το παλιό mail 
σύστηµα στο νέο, ο χρήστης πιθανό να βιώσει κάποια καθυστέρηση στο χρόνο 
απόκρισης του Pine. Για να λυθεί το πρόβληµα αυτό ο χρήστης πρέπει να κάνει µια 
ταξινόµηση στο κατάλογο διαφορετική από αυτή του χρόνου παραλαβής και µετά 
ξανά στην αρχική ταξινόµηση που είναι µε βάση το χρόνο παραλαβής. 

o Για να γίνει η ταξινόµηση πατήστε <$> και µετά επιλέξτε τύπο ταξινόµησης. 
<F> µε βάση τον αποστολέα, <A> µε βάση την άφιξη. Η πρώτη ταξινόµηση 
παίρνει κάποιο χρόνο για να γίνει ανάλογα µε το µέγεθος του καταλόγου. 
Συνεχόµενες ταξινοµήσεις γίνονται σχεδόν αµέσως. 

 
 

�ιαχείριση πολλαπλών µηνυµάτων στο Pine 

Αν θέλετε να χειρίζεστε πολλαπλά µηνύµατα µέσω του Pine, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε 
τις εντολές “aggregate”: Setup<S> -> Config<C> και επιλέξτε Enable Aggregate Command 
Set όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 
 

 
 
Αυτή η επιλογή προσθέτει εντολές 
όπως: Select (;)  για επιλογή 
µηνυµάτων µε βάση διάφορα 
κριτήρια (From, Subject, Date, 
κοκ), Select Cur (:) για επιλογή του 
τρέχον µηνύµατος, Apply (A) για να 
εφαρµόσει εντολές όπως Save(S) 
ώστε να αποθηκεύσει όλα τα 
επιλεγµένα µηνύµατα, Zoom (Z) για 
να περιορίσει τα µηνύµατα που 
φαίνονται στο κατάλογο “Index” σε 
αυτά µόνο που έχουν επιλεγεί, και 
Del (D) για να διαγράψει όλα τα 

επιλεγµένα µηνύµατα. 
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Ανοίξτε το κατάλογο που θέλετε να χειριστείτε και πατήστε το ερωτηµατικό (;). Επιλέξτε τα 
µηνύµατα µε βάση τα κριτήρια που θέλετε και πατήστε το (Α). Ακολούθως επιλέξτε την 
εντολή που θέλετε να εκτελέσετε. 
 
 

Horde IMP (webmail) 
 
Για να χρησιµοποιηθεί το Horde imp webmail δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ρύθµιση. 
Μπορείτε απλά να επισκεφθείτε το σύνδεσµο https://webmail.cs.ucy.ac.cy, να κάνετε 
κλικ στην εικόνα που λέει “Horde Webmail” και στη συνέχεια κάντε login. 
 

Στην επιλογή Mode που δίνεται στην οθόνη σύνδεσης δίδονται 
κάποιες επιλογές.  Συστήνεται όπως κρατάτε την επιλογή αυτή 
“Automatic”.  
 
 
 
 

 
 
Όταν ενωθείτε 
µπορείτε να αλλάξετε 
κάποιες ρυθµίσεις ώστε 
να παρουσιάζει 
καλύτερα τις προσωπικές σας πληροφορίες και προτιµήσεις. 
  
Όλες οι ρυθµίσεις µπορούν να αλλάξουν από το εικονίδιο µε το γρανάζι -> Preferences -> 
Global Preferences. Μερικές από τις ρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν είναι η εισαγωγή των 
προσωπικών πληροφοριών σας (όνοµα κλπ.), η γλώσσα, το timezone, o τρόπος εµφάνισης 
των µηνυµάτων κοκ. 
 

Επιπλέον µπορείτε να κάνετε Import/Export τον κατάλογο διευθύνσεων (Address Book) από 

άλλες εφαρµογές. (vCard, CSV, LDIF, Tab separated) 

 
 

RoundCube (webmail) 
 
Για να χρησιµοποιηθεί το RoundCube webmail µπορείτε απλώς να επισκεφτείτε το σύνδεσµο 
https://webmail.cs.ucy.ac.cy και ακολούθως να κάνετε κλικ στην εικόνα που λέει 
“Roundcube Webmail” και στη συνέχεια κάντε login. 
 
Όταν ενωθείτε µπορείτε να αλλάξετε κάποιες ρυθµίσεις ώστε το RoundCube να παρουσιάζει 
καλύτερα τις προσωπικές σας πληροφορίες και προτιµήσεις. 
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Όλες οι ρυθµίσεις µπορούν να αλλάξουν από 
την επιλογή (πάνω δεξιά) Settings.  
 
Μερικές από τις ρυθµίσεις που µπορούν να 
γίνουν περιλαµβάνουν την εισαγωγή των 
προσωπικών πληροφοριών σας (όνοµα), τη 
γλώσσα, το timezone, τον τρόπο εµφάνισης 
των µηνυµάτων κοκ. 
 
Επιπλέον µπορείτε να κάνετε Import/Export τον 
κατάλογο διευθύνσεων (Address Book) από 
άλλες εφαρµογές. (vCard) 

 

Άλλα Θέµατα 

 
Χρήση από αποµακρυσµένα σηµεία 

 
Αποµακρυσµένα σηµεία εννοούµε οποιοδήποτε δίκτυο δεν είναι µέρος του δικτύου του 
τµήµατος. 
 
Ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
του τµήµατος από αποµακρυσµένες περιοχές είναι µέσο του webmail 
https://webmail.cs.ucy.ac.cy. Χρησιµοποιώντας το webmail µπορείτε να στείλετε και να 
λάβετε µηνύµατα χωρίς να κάνετε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις, και από οποιοδήποτε υπολογιστή 
που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. ∆ηλαδή είτε από ένα internet café είτε από το εργαστήριο 
κάποιου πανεπιστηµίου. 
 
 

Κατάλογος Trash 

 
Στο κατάλογο Trash µεταφέρονται τα µηνύµατα που διαγράφονται από τις εφαρµογές 
πελάτη, έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειάζεται να επανακτηθούν να µπορεί να γίνει αµέσως. 
Αν διαγραφούν και από το κατάλογο Trash τότε διαγράφονται ολοκληρωτικά. 
 
Ο κατάλογος Trash έχει πολιτική αυτόµατης διαγραφής των µηνυµάτων που περιέχει. Η 
πολιτική αυτή εφαρµόζεται για λόγους απελευθέρωσης χώρου. Η διαγραφή των µηνυµάτων 
γίνεται µε βάση, την ηλικία τους στο κατάλογο Trash. Μηνύµατα που βρίσκονται για 20 
µέρες στο κατάλογο Trash διαγράφονται εντελώς. 
 
Από την εφαρµογή webmail Horde η οριστική διαγραφή των µηνυµάτων και η απελευθέρωση 
χώρου πετυχαίνεται µόνο µε “purge delete”. Επιλέγοντας το µήνυµα, κάντε κλικ στο “Other -
> Purge Deleted”. 
 
Από την εφαρµογή webmail Roundcube η οριστική διαγραφή των µηνυµάτων και η 
απελευθέρωση χώρου γίνεται κάνοντας διαγραφή από κάποιο κατάλογο και ξανά διαγραφή 
από το Trash. 
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Viruses, spam, objectionable content 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το σύστηµα email αυτόµατα φιλτράρει τα εισερχόµενα µηνύµατα 
για να εντοπίσει virus ή spam. Αν εντοπιστούν τέτοια µηνύµατα τότε µαρκάρονται µε ειδικές 
κεφαλίδες και αποθηκεύονται σε ειδικούς καταλόγους µε ονόµατα VIRUS και SPAM. 
 
Όταν εντοπιστεί virus, τότε στην αρχή στο subject του µηνύµατος προστίθεται το [[VIRUS]]. 
∆ηλαδή ένα µήνυµα µε “Subject: My new great message” θα γίνει “Subject: [[VIRUS]] My 
new great message”. 
 
Όταν εντοπιστεί spam, τότε στην αρχή στο subject του µηνύµατος προστίθεται το 
[.Spam.][.Spam.]. ∆ηλαδή ένα µήνυµα µε “Subject: My new great message” θα γίνει 
“Subject: [.Spam.][.Spam.] My new great message”. 
Η πιο πάνω προσέγγιση δίνει τη µέγιστη ευελιξία στο χρήστη ώστε να επιθεωρήσει τους 
καταλόγους αυτούς και να κάνει τις διαπιστώσεις του. Αυτό είναι ουσιώδες ειδικά στη 
περίπτωση του spam όπου το φιλτράρισµα δεν είναι 100% αξιόπιστο. 
 
Εποµένως εφόσον η πιο πάνω διαδικασία είναι αυτόµατη, οι κατάλογοι VIRUS και SPAM 
µπορεί να µεγαλώσουν αρκετά και να δηµιουργήσουν πρόβληµα σε ολόκληρο το σύστηµα. 
Για να αποτραπεί το πρόβληµα αυτό, έχει αποφασιστεί όπως τα µηνύµατα να λήγουν και να 
διαγράφονται αυτόµατα σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες. 

• Μηνύµατα που βρίσκονται στους καταλόγους SPAM και VIRUS µπορούν να 
σηµειωθούν ότι έληξαν. 

• Η αυτόµατη λήξη και διαγραφή των µηνυµάτων γίνεται: 
o Για τους SPAM καταλόγους 15 µέρες µετά τη παραλαβή του µηνύµατος 
o Για τους VIRUS καταλόγους 7 µέρες µετά τη παραλαβή του µηνύµατος 

 
Αν επιθυµείτε να κρατήσετε τα µηνύµατα αυτά για µεγαλύτερη περίοδο πρέπει να τα 
µετακινήσετε από τους καταλόγους αυτούς. 
 
Να αναφέρουµε ότι είναι διαφορετική η διαδικασία εντοπισµού που γίνεται στον εξυπηρετητή 
από αυτή που γίνεται στον πελάτη, και µπορεί να γίνουν και οι δύο ταυτόχρονα. 
 
Για προστασία από διάφορους κινδύνους ασφάλειας που δεν µπορούν να εντοπιστούν από τα 
φίλτρα για spam και virus, υπάρχει η πολιτική να απορρίπτονται τα συνηµµένα αρχεία τύπου 
*.exe. 
 
 

Αντιµετωπίστε τις περιπτώσεις υπερχείλισης 

 
Όλα τα συστήµατα αποθήκευσης έχουν περιορισµένους πόρους και είναι πιθανό να 
καταρρεύσουν εξαιτίας ανεπάρκειας πόρων. Για να αντιµετωπίσουµε την ανεπάρκεια 
αποθηκευτικού χώρου, που µπορεί να προκληθεί από σφάλµατα των χρηστών ή του 
συστήµατος, υπάρχει περιορισµός στον αποθηκευτικό χώρο που δικαιούται κάθε χρήστης. Ο 
περιορισµός αυτός ονοµάζεται “quota”. Το “quota” εφαρµόζεται για κάθε χρήστη και 
αναθεωρείται συχνά ανάλογα µε τις νέες ανάγκες και την εξέλιξη των συστηµάτων 
αποθήκευσης. Τη λίστα µε το “quota” για κάθε οµάδα χρηστών µπορείτε να την βρείτε στην 
σελίδα της τεχνικής υποστήριξης http://its.cs.ucy.ac.cy/faqs. 
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Τι να κάνετε όταν ο λογαριασµός σας έχει ξεπεράσει τον επιτρεπτό αποθηκευτικό χώρο; 

Όταν ξεπεράσετε τον επιτρεπτό αποθηκευτικό χώρο για τα µηνύµατα σας τότε για να 
µπορείτε να λαµβάνετε νέα, πρέπει να διαγράψετε µερικά ή να τα µετακινήσετε σε τοπικούς 
καταλόγους. Αν προσπαθήσετε να διαγράψετε µηνύµατα πατώντας το κουµπί “delete” ή το 
εικονίδιο “delete” της εφαρµογής και έχετε ξεπεράσει το “quota” τότε θα µετακινηθούν στο 
κατάλογο “Trash” και ο χώρος δεν θα ελευθερωθεί. Ο λόγος είναι διότι οι λειτουργίες 
διαγραφής απλώς µετακινούν τα µηνύµατα έτσι θα πρέπει να ξαναγίνουν “delete” από το 
“Trash”. Πιέζοντας το συνδυασµό πλήκτρων <Shift-Delete> τότε τα µηνύµατα που είναι 
επιλεγµένα διαγράφονται οριστικά χωρίς να µεταφέρονται στο κατάλογο “Trash”. Μπορείτε να 
ρυθµίσετε την εφαρµογή ώστε να διαγράφει τα µηνύµατα χωρίς να τα µεταφέρει στο 
κατάλογο “Trash” αλλά χρειάζεται προσοχή διότι σε περίπτωση που διαγράψετε κάτι κατά 
λάθος δεν θα µπορείτε να το επανακτήσετε. 
 
Όταν υπάρχει υπερχείλιση, το σύστηµα ενηµερώνει όσους στέλνουν εισερχόµενα µηνύµατα, 
και επιπλέον τα εισερχόµενα µηνύµατα καταχωρούνται σε ουρά αναµονής για 5 µέρες ώστε 
να απελευθερώσετε χώρο και να τα παραλάβετε. 
 
Στην περίπτωση που ξεπεράσετε το όριο αποθηκευτικού χώρου, το Inbox σας εµφανίζεται 
άδειο και δεν λαµβάνετε άλλα νέα µηνύµατα, τότε θα πρέπει να ζητήσετε µέσω του helpdesk 
να σας αυξήσουν το quota προσωρινά, ούτως ώστε να µπορέσετε να διαγράψετε τα 
µηνύµατα ή να τα µεταφέρετε σε τοπικά ευρετήρια (local folders).  
 
 

Χρησιµοποιώντας Mailing Lists 

 
Οι λίστες η-ταχυδροµείου του τµήµατος είναι προσβάσιµες µόνο από µηχανές του τµήµατος. 
 
Οι λίστες αυτές είναι: 
   1. csall: όλο το προσωπικό, φοιτητές και ακαδηµαϊκοί του τµήµατος 
   2. csfaculty: το ακαδηµαϊκό προσωπικό του τµήµατος 
   3. csphd: οι PhD υποψήφιοι του τµήµατος  
   4. csmsc: οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος 
   5. csresearch: όλοι οι ερευνητές φοιτητές και συνεργάτες 
   6. csstaff: το γραµµατικό προσωπικό του τµήµατος  
   7. cssupport: η οµάδα τεχνικής υποστήριξης του τµήµατος 
   8. support: το ίδιο µε το cssupport 
   9. undergrad: όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος 
 10. csstudents: όλοι οι φοιτητές του τµήµατος 
 
Για να στείλετε µήνυµα σε µια από τις πιο πάνω οµάδες χρησιµοποιήστε τη διεύθυνση:  
<mail-list-name>@cs.ucy.ac.cy 
 
Υπάρχουν επιπλέον λίστες στον ακόλουθο σύνδεσµο: 
https://helpdesk.cs.ucy.ac.cy/aliases.php 
 
 

E-mail Forwarding 

 
Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να ανακατευθύνει το e-mail του/της σε διαφορετική 
διεύθυνση. Μπορείτε να ανακατευθύνετε τα µηνύµατα σας σε µια άλλη διεύθυνση 
χρησιµοποιώντας το αρχείο .forward στο κατάλογο σας στο UNIX. Απλός καταχωρίστε τη 
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διεύθυνση e-mail που θέλετε να στέλλονται τα µηνύµατα σας και θα αρχίσετε να τα 
λαµβάνετε στη νέα διεύθυνση. 
 
 

Όταν απουσιάζετε για διακοπές 

 
Αν σχεδιάζετε να πάτε διακοπές και θέλετε στα µηνύµατα που λαµβάνετε να στέλνονται 
αυτόµατα απαντήσεις που να ενηµερώνετε τους αποστολείς ότι θα απουσιάζετε µπορείτε να 
εφαρµόσετε τα πιο κάτω. ∆ηµιουργήστε ένα αρχείο στο κατάλογο σας στο UNIX µε 
όνοµα .vacation.msg και αποθήκευσε σε αυτό το µήνυµα που θέλεις να λαµβάνουν οι άλλοι 
χρήστες. Στη συνέχεια άλλαξε το αρχείο .forward και πρόσθεσε την ακόλουθη γραµµή: 
 

<username>, "|/usr/bin/vacation <username>" 

 


