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I .Εγκατάστασης λογαριασμού στο Microsoft Outlook

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν, στις ρυθμίσεις που απαιτούνται στο Microsoft Outlook, 
ώστε να παραλαμβάνετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας, από τον διακομιστή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

Τα βήματα που ακολουθούμε είναι:

1. Από την Έναρξη επιλέγουμε Ηλ. Ταχυδρομείο

2. Μέσα από την εφαρμογή του  Microsoft Outlook επιλέγουμε  Εργαλεία  →  Ρυθμίσεις 
λογαριασμού
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3. Από το παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε Δημιουργία…

4. Στο  παράθυρο που  εμφανίζεται  τσεκάρουμε  την επιλογή  Μη αυτόματη διαμόρφωση 
ρυθμίσεων διακομιστή και Επόμενο
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5. Στο  παράθυρο  που  εμφανίζεται,  ελέγχουμε  αν  είναι  τσεκαρισμένη  η  επιλογή 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet και επιλέγουμε Επόμενο

6. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνουμε: 
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• το  ονοματεπώνυμο  του  χρήστη  με  λατινικούς  χαρακτήρες.  Το  όνομα  αυτό  θα 
εμφανίζεται στον παραλήπτη, κάθε φορά που θα στέλνετε ένα mail

• την  διεύθυνση  ηλεκτρονικoύ  ταχυδρομείου  που  σας  έχει  εκχωρήσει  η  Διεύθυνση 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΜΘ.

• στα πεδία που αφορούν τον διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, 
συμπληρώνουμε την διεύθυνση 10.64.1.3

• στο πεδίο Όνομα χρήστη, καταχωρούμε το όνομα που βρίσκεται αριστερά από το  @ 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας έχει εκχωρήσει η Διεύθυνση Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών της ΑΔΜΘ.

• στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης, καταχωρούμε τον κωδικό που έχει επιλέξει ο χρήστης 
για το email του

• τέλος, “τσεκάρουμε” την επιλογή για την απομνημόνευση του κωδικού πρόσβασης. Με 
αυτήν την επιλογή, δεν θα χρειάζεται κάθε φορά που μπαίνετε στο Microsoft Outlook 
από τον συγκεκριμένο υπολογιστή, να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας.
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και επιλέγουμε Επόμενο

7. Στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέγουμε Τέλος

8. Στο παράθυρο που εμφανίζεται από κάτω επιλέγουμε Κλείσιμο
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Μπορούμε  από  τον  ίδιο  υπολογιστή  να  παραλαμβάνουμε  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  για 
περισσότερους  από  έναν  λογαριασμούς.  Για  να  πραγματοποιηθεί  αυτό  επαναλαμβάνουμε  τα 
βήματα από την αρχή. 
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I I .Διαγραφή λογαριασμού στο Microsoft Outlook 

Αν θέλουμε  να  διαγράψουμε  τον λογαριασμό  του ηλεκτρονικού  μας  ταχυδρομείου  από έναν 
υπολογιστή, επειδή π.χ. αλλάζουμε γραφείο ή παίρνουμε καινούριο υπολογιστή, θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

1. Από την Έναρξη επιλέγουμε Ηλ. Ταχυδρομείο

2. Μέσα από την εφαρμογή του  Microsoft Outlook επιλέγουμε  Εργαλεία  →  Ρυθμίσεις 
λογαριασμού
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3. Από  το  παράθυρο  που  εμφανίζεται,  επιλέγουμε  τον  λογαριασμό  που  θέλουμε  να 
διαγράψουμε και επιλέγουμε Κατάργηση.

4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται για επιβεβαίωση επιλέγουμε Ναι

5. Τέλος, στο αρχικό παράθυρο επιλέγουμε Κλείσιμο
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Με  τον  τρόπο  αυτό  δεν  διαγράφουμε  τον  λογαριασμό  μας  τελείως,  αλλά  σταματάμε  να 
παραλαμβάνουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από τον συγκεκριμένο υπολογιστή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, καλέστε στο τηλέφωνο 2313309168
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