
Ενεργοποίηςη αςφαλοφσ POP πρωτοκόλλου (POP3S) 

 

1. Microsoft Outlook 2007 

Από τα Tools->Account Settings επιλζγουμε τον λογαριαςμό που ιδθ ζχουμε δθμιουργιςει 

 

Και πατάμε Change (ι διπλό κλικ επάνω του).Επιλζγουμε More Settings και ςτθν 

εμφανιηόμενο παράκυρο επιλζγουμε τθν καρτζλα Advanced 



 

Ενεργοποιοφμε το “This server requires an encrypted connection (SSL)” οπότε ςτο πιο πάνω 

κουτί  του Incoming server (POP) ο αρικμόσ τθσ κφρασ αλλάηει ςε 995 (από 110 που ιταν 

πριν τθν ενεργοποίθςθ). 



 

Πατάμε ΟΚ, Next, Finish και Close Μζχρι να κλείςουν όλα τα παράκυρα. 

Μετά τθν ρφκμιςθ αυτι κάποιεσ φορζσ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ/λιψθσ 

κα εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα/παράκυρο 

 

Πατάμε YES και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία αποςτολισ/λιψθσ. 

  



2. Mozilla Thunderbird 

 

Από τα ToolsAccount Settings επιλζγουμε Server Settings 

 

Στθν περιοχι Security Settings και κάτω από το Use Secure Connection επιλζγουμε το 

SSL.Παρατθροφμε ότι ςτο πιο πάνω κουτί Port ο αρικμόσ κφρασ αλλάηει από 110 ςε 995.  



 

 

Μετά τθν ρφκμιςθ αυτι κάποιεσ φορζσ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ/λιψθσ 

κα εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα/παράκυρο 



 

Επιλζγουμε Accept this certificate permanently και πατάμε ΟΚ. Συνεχίηεται θ διαδικαςία 

αποςτολισ/λιψθσ. 

 

  



Ενεργοποίηςη αςφαλοφσ IMAP πρωτοκόλλου (IMAPS) 

 

1. Microsoft Outlook 2007 

 

Από τα Tools->Account Settings επιλζγουμε τον λογαριαςμό που ιδθ ζχουμε δθμιουργιςει 

 

 

Και πατάμε Change (ι διπλό κλικ επάνω του) 

Επιλζγουμε More Settings και ςτθν εμφανιηόμενο παράκυρο επιλζγουμε τθν καρτζλα 

Advanced 



 

Από το “Use the following type of encrypted connection”επιλζγουμε SSL οπότε ςτο πιο πάνω 

κουτί  του Incoming server (IMAP) ο αρικμόσ τθσ κφρασ αλλάηει ςε 993 (από 143 που ιταν 

πριν τθν ενεργοποίθςθ). 



 

Πατάμε ΟΚ, Next, Finish και Close Μζχρι να κλείςουν όλα τα παράκυρα. 

Μετά τθν ρφκμιςθ αυτι κάποιεσ φορζσ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ/λιψθσ 

κα εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα/παράκυρο 

 

Πατάμε YES και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία αποςτολισ/λιψθσ. 

  



2. Mozilla Thunderbird 

Από τα ToolsAccount Settings επιλζγουμε Server Settings 

 

Στθν περιοχι Security Settings και κάτω από το Use Secure Connection επιλζγουμε το 

SSL.Παρατθροφμε ότι ςτο πιο πάνω κουτί Port ο αρικμόσ κφρασ αλλάηει από 143 ςε 993.  



 

 

Μετά τθν ρφκμιςθ αυτι κάποιεσ φορζσ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ/λιψθσ 

κα εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα/παράκυρο 



 

Επιλζγουμε Accept this certificate permanently και πατάμε ΟΚ. Συνεχίηεται θ διαδικαςία 

αποςτολισ/λιψθσ. 

 

 


