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Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
στο Gmail – Μαθησιακά Αποτελέσματα 

1. Τί είναι ηλεκτρονική αλληλογραφία  

2. Πώς δημιουργούμε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και πιο συγκεκριμένα ένα Gmail λογαριασμό 

3. Η σημασία και η χρησιμότητα ενός e-mail λογαριασμού  

4. Η εξοικείωση με το περιβάλλον του Gmail  

5. Βασικοί κανόνες ασφάλειας που διέπουν τη δημιουργία και 

χρήση ενός e-mail λογαριασμού 

 
 



Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στο Gmail  

• Τί είναι e-mail; Γιατί είναι χρήσιμο; 

• 1ο Βήμα: Είσοδος στο διαδίκτυο 

• 2ο Βήμα: Είσοδος στη σελίδα του Gmail 

• 3ο Βήμα: Εισαγωγή Στοιχείων 

• 4ο Βήμα: Δημιουργία Λογαριασμού & Gmail Περιβάλλον 

• 5ο Βήμα: Επανασύνδεση στο Gmail Λογαριασμό 

• Χρήσιμες Ερωτήσεις και Παρατηρήσεις 

 
 
 



Λογαριασμός Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας  
(e-mail) 

Τι είναι το e-mail; 
Το e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) είναι μια υπηρεσία του διαδικτύου που 
επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων από χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν 
από μια διαφορετική μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε τύπο και 
μορφή αρχείου όπως κείμενο, πολυμέσα (εικόνες, βίντεο, μουσική) ή/και 
άλλα συνημμένα αρχεία/έγγραφα. 

 
Είναι σημαντικό να έχει κάποιος e-mail λογαριασμό;  
Είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από την ιδιότητα της άμεσης και δωρεάν 
αλληλογραφίας, είναι απαραίτητο να έχουμε προσωπικό λογαριασμό στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να δημιουργήσουμε λογαριασμούς στα κοινωνικά 
δίκτυα, σε εφαρμογές ή να γίνουμε μέλη σε ιστοσελίδες.  
 

Τι μορφή έχει ένας e-mail λογαριασμός; 
Ένας e-mail λογαριασμός αποτελείται από δύο κομμάτια χωρισμένα με το 
σύμβολο @ και μοιάζει κάπως έτσι, user@example.com. Το πρώτο κομμάτι ορίζει 
το όνομα χρήστη (user) και το δεύτερο κομμάτι τον διακομιστή αλληλογραφίας 
(email server) που τον εξυπηρετεί (example.com). Για τους σκοπούς του 
μαθήματος, θα επιλέξουμε ως διακομιστή τη Google και συγκεκριμένα το Gmail.  

 
 
 



1ο Βήμα: Είσοδος στο Διαδίκτυο 

Μπαίνουμε στο 
διαδίκτυο, 
πληκτρολογώντας τη 
διεύθυνση 
https://www.google.gr/ 
και επιλέγουμε το 
κουμπί επάνω δεξιά 
στην οθόνη, που λέγεται 
Gmail. 

https://www.google.gr/


2ο Βήμα: Είσοδος στη σελίδα του Gmail 

Αφού επιλέξουμε το Gmail από 
το Google, θα εμφανιστεί στην 
οθόνη η σελίδα που φαίνεται 
στη διπλανή εικόνα. 
 
Εμείς θα επιλέξουμε το 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», 
που βρίσκεται στο πλαίσιο της 
εικόνας. 



3ο Βήμα: Εισαγωγή Στοιχείων 

Στη συνέχεια εισάγουμε τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
δημιουργία του Gmail λογαριασμού: 
 
1. Όνομα και Επώνυμο. 

 
2. Όνομα χρήστη, το οποίο πρέπει να είναι με αγγλικούς 

χαρακτήρες. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ήδη 
χρήστης με το ίδιο όνομα (π.χ. kostas), γι’ αυτό θα 
χρειαστεί λίγη ευρηματικότητα για να αποκτήσουμε ένα 
μοναδικό όνομα χρήστη (π.χ. Kostas52). 

 
3. Κωδικός Πρόσβασης. Το πιο σημαντικό και πιο 

ευαίσθητο στοιχείο. Θα πρέπει να αποτελείται από 
αρκετούς (τουλάχιστον 8) λατινικούς χαρακτήρες και 
αριθμούς. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό τον 
κωδικό. Μία καλή λύση είναι να τον σημειώσουμε 
κάπου και να τον έχουμε φυλαγμένο, σε περίπτωση που 
τον ξεχάσουμε. 

 
4. Επιλέγουμε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ». 

 



3ο Βήμα: Εισαγωγή Στοιχείων 

Στη συνέχεια η Google μας 
ενημερώνει για το απόρρητο 
και τους όρους που διέπει η 
ηλεκτρονική αλληλογραφία του 
Gmail. 
 
Αφού διαβάσουμε το κείμενο 
αυτό, επιλέγουμε το κουμπί 
«ΣΥΜΦΩΝΩ». 



4ο Βήμα: Δημιουργία Λογαριασμού και 
Gmail Περιβάλλον 

Ο λογαριασμός μας είναι έτοιμος και θα έχει αυτή τη μορφή! 
Στην αρχή μπορεί να μας φανεί ότι περιέχει πολλά πράγματα για να κατανοήσουμε, αλλά αυτό που μας 
ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι καρτέλες «Εισερχόμενα» και «ΣΥΝΤΑΞΗ» που αφορούν τα μηνύματα που 
δεχόμαστε και στέλνουμε αντίστοιχα. Κατά την πρώτη είσοδο, θα βρούμε τρία εισερχόμενα μηνύματα από την 
υπηρεσία του Gmail. 
 

 



5ο Βήμα: Επανασύνδεση στο Gmail Λογαριασμό 

Όταν θελήσουμε να συνδεθούμε με το Gmail 
λογαριασμό μας, ξαναμπαίνουμε στο 
https://www.google.gr/ και επιλέγουμε είτε 
το Gmail κουμπί στην αρχική οθόνη, είτε το 
σχετικό κουμπί από το μενού του Google. 

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε 
τον κωδικό πρόσβασης στο 
σχετικό πλαίσιο, επιλέγουμε 
«ΕΠΟΜΕΝΟ» και είμαστε ξανά 
μέσα στο λογαριασμό μας! 

https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/
https://www.google.gr/


Χρήσιμες Ερωτήσεις / Παρατηρήσεις 

• Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός e-mail λογαριασμού; 
Ναι, είναι απαραίτητη γιατί μας προσφέρει πολλές δυνατότητες και ευκολίες στην επικοινωνία και το σημαντικότερο όλα 
γίνονται σε μηδενικό χρόνο και δωρεάν. Συν τοις άλλοις, ένας email λογαριασμός μας παρέχει και πολλές άλλες δυνατότητες 
και ευκολίες για εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες του ενδιαφέροντός μας. 

 

• Τί πρέπει να περιέχει ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης; 
Θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, οι οποίοι να είναι κατά προτίμηση συνδυασμός αριθμών και 
γραμμάτων. Καλό είναι να μην περιλαμβάνει στοιχεία όπως ημερομηνία γέννησης, αριθμός πινακίδας αυτοκινήτου ή κάποιο 
αριθμό μητρώου σας. Τέλος, θα πρέπει να είναι εύκολο να τον θυμόσαστε. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να τον 
ξεχάσετε, σημειώστε τον και αποθηκεύστε τον σε κάποιο ασφαλές μέρος. 

 

• Υπάρχει περίπτωση να λάβω μηνύματα στο Gmail από αγνώστους; Τι πρέπει να προσέχω; 
Ναι, είναι αρκετά πιθανό να λάβουμε μηνύματα από άγνωστες διευθύνσεις που μας ενημερώνουν ότι κερδίσαμε χρήματα, 
διαγωνισμούς και πολλά άλλα. Αυτού του είδους τα μηνύματα δεν τα ανοίγουμε και τα διαγράφουμε γιατί μπορεί να 
περιέχουν ιούς που μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή μας. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε αν κάποιος 
αποστολέας είναι άγνωστος ή αν το περιεχόμενο του μηνύματος είναι αρκετά ύπουλο ή εκτός πραγματικότητας. 

 

• Αν μου ζητήσει κάποιος το e-mail μου, πώς θα του/της το γράψω; 
Είναι πολύ απλό. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Gmail σου θα αποτελείται από το όνομα χρήστη και την κατάληξη gmail.com. 
Για παράδειγμα, giorgakis67@gmail.com. 




