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Ρυθμίστε το e-mail εταιρικής μορφής που πιθανόν να έχετε (πχ info@mydomain.gr) ώστε να 

μπορείτε να το λαμβάνετε και να στέλνετε από το κινητό σας τηλέφωνο ή tablet. 

Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικές και μπορείτε να τις εισάγετε σε 

οτιδήποτε τηλέφωνο ή tablet και αν διαθέτετε (πχ android, iphone,κλπ). 

Μπορεί να διαφέρουν στα εικονίδια ή στις ονομασίες ανάλογα με το κάθε λογισμικό του 

κινητού τηλεφώνου ή του tablet αλλά η διαδικασία είναι ίδια. Παρακάτω υπάρχουν εικόνες 

που δείχνουν την διαδικασία.  

Μπορείτε να επιλέξετε είτε POP3 είτε IMAP. Με την χρήση του POP3 κατεβάζετε τα μηνύματα 

στο τηλέφωνο / tablet σας ενώ με την χρήση IMAP διαβάζετε τα μηνύματα απ ευθείας από 

τον server. 

 

1) Εισέρχεστε στο menu και πατάτε το εικονίδιο που λέει “e-mail” ή “ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο” ή όποιδήποτε εικονίδιο που σχετίζεται με e-mail ανάλογα το τηλέφωνο / 

tablet που έχετε. 

 

2) Εισάγετε τα παρακάτω : 

- Όνομα Χρήστη : onoma@mydomain.gr (όλο το e-mail σας δηλαδή) 

- Κωδικός : Ο κωδικός σας 

 

3) Πατάτε το κουμπί “περισσότερες ρυθμίσεις” ή “ρυθμίσεις” ή “μη αυτόματη ρύθμιση” 

και εισάγετε τα παρακάτω. Ανάλογα τον τύπο του κινητού / tablet που έχετε μπορεί η 

λέξη “ρυθμίσεις” να είναι σε κάποιο υπο-μενού ή να ονομάζεται διαφορετικά. Εσείς θα 

πρέπει να βρείτε το κουμπί αυτό για να γίνουν οι παρακάτω εκτεταμένες ρυθμίσεις. 

 

Αν επιλέξετε POP3 τότε: 

- POP3: mail.mydomain.gr 

- Τύπος Ασφαλείας: SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) 

- Θύρα: 993 ή 995 ( ή 110 ή 143 αν ΔΕΝ επιλέξετε SSL) 

Σαν διακομιστής εξερχόμενης επιλέγετε: 

- SMTP: mail.mydomain.gr 

- Tύπος Ασφαλείας: SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) 

- Θύρα: 465 ( ή 587 ή 25 αν ΔΕΝ επιλέξετε SSL) 
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Αν επιλέξετε IMAP τότε: 

- IMAP: mail.mydomain.gr 

- Τύπος Ασφαλείας: SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) 

- Θύρα: 993 ( ή 143 αν δεν επιλέξετε SSL) 

 

Σαν διακομιστής εξερχόμενης επιλέγετε: 

- SMTP: mail.mydomain.gr 

- Tύπος Ασφαλείας: SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) 

- Θύρα: 465 ( ή 587 ή 25 αν δεν επιλέξετε SSL)  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Ότι και να επιλέξετε από τα παραπάνω θα πρέπει να έχετε επιλεγμένη την 

επιλογή «απαιτείται ταυτοποίηση ελέγχου με τον διακομιστή» 

 

ΥΓ : Όπου mydomain.gr βάζετε το όνομα που έχετε αγοράσει. 

 

(!) Απαγορεύεται η αλλοίωση ή τροποποίηση (μερική ή ολική) του συγκεκριμένου άρθρου 

χωρίς την άδεια από τον δημιουργό www.e-base.gr  

http://www.e-base.gr/

