
Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird  
Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που παρέχεται από την υπηρεσία νέφους 
MS Office 365 με την εφαρμογή Thunderbird, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
IMAP/SMTP ή POP3/SMTP και τη μέθοδο πιστοποίησης Modern Authentication (OAuth2). 

Πριν προχωρήσετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

- Θα πρέπει να διαθέτετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Thunderbird 
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πιστοποίησης Modern Authentication (OAuth2) αντί της 

μεθόδου Basic Authentication, διότι πρόκειται να καταργηθεί η λειτουργία της εντός του 2022, για 
λόγους ασφαλείας 

- Προτιμήστε τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας IMAP αντί του POP3 για λόγους ασφαλείας 

Για αναλυτικές οδηγίες ρυθμίσεων της εφαρμογής, δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: 

Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση πρωτοκόλλων IMAP/SMTP 

Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση POP3/SMTP 

 

 

  



Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση πρωτοκόλλων IMAP/SMTP 
Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην εφαρμογή Thunderbird μέσω των 
πρωτοκόλλων IMAP/SMTP και με χρήση Modern Authentication (OAuth2), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα 
παρακάτω βήματα. 

Προσοχή: Επειδή η μέθοδος πιστοποίησης basic authentication παρουσιάζει θέματα ασφαλείας και 
αναμένεται να σταματήσει η υποστήριξή της τον Οκτώβριο του 2022, προτείνεται η ρύθμιση της εφαρμογής 
Thunderbird με χρήση του πρωτοκόλλου IMAP/SMTP και τη χρήση της μεθόδου πιστοποίησης modern 
authentication OAUth2. 

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω: 

- Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird 
- Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού 
- Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων 
- Βήμα 4: Σημαντικές ρυθμίσεις πριν τη χρήση του Thunderbird για πρώτη φορά 

 

Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird 
Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Thunderbird. 

Από του Kουμπί Ρυθμίσεων που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού της εφαρμογής, επιλέγετε 
Help και About Thunderbird. 

 

Εφόσον χρειαστεί πατάτε το κουμπί Restart to update Thunderbird 



 

 

Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού 
Από την επιλογή Account Settings, επιλέγετε το κουμπί Add Mail Account 

 

 

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, εισάγετε το Ονοματεπώνυμό σας καθώς και την διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην υπηρεσία νέφους MS 
Office 365. 



 

Επιλέγετε Configure Manually και προχωράτε στις ρυθμίσεις των διακομιστών εισερχόμενης κι 
εξερχόμενης αλληλογραφίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Incoming Server 

Protocol: IMAP 

Server: outlook.office365.com 

Port: 993 

Encryption: SSL/TLS 

Authentication Method: Autodetect(OAuth2) 

Username: username@tuc.gr 

 Outgoing Server 

Protocol: SMTP 

Server: smtp.office365.com 

Port: 587 

Encryption: STARTTLS 

Authentication Method: Autodetect (OAuth2) 

Username: username@tuc.gr 

 

Σε πρώτη φάση, αφήνετε την Authentication Method: Autodetect 



 

Πατάτε Re-test και ρυθμίζετε στη συνέχεια το Authentication Method σε OAuth2, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 

 



 

Επιλέγετε Done. 

H εφαρμογή θα συνδεθεί με την υπηρεσία νέφους MS Office 365 όπου και θα σας ζητήσει πιστοποίηση 
μέσω των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού που διεθέτετε στην υπηρεσία νέφους MS Office 365. 

 
 

 



 

 
 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπετε στην εφαρμογή Thunderbird να αποκτήσει 
πρόσβαση και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην υπηρεσία νέφους της Microsoft, 
πατώντας το κουμπί Accept. 

 

 



 

Tέλος σας ρωτά εάν θέλετε να παραμένετε signed-in. Σας προτείνουμε να επιλέξετε Όχι (για λόγους 
αυξημένης προστασίας) και να προχωρήσετε. 

 

 

Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων 
Σας προτεινουμε να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής Thunderbird και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις 
που μόλις κάνατε στο λογαριασμό σας.  



Βήμα 4: Σημαντικές ρυθμίσεις πριν τη χρήση του Thunderbird για πρώτη φορά 
Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Thunderbird, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας Microsoft Exchange (π.χ. το webmail, το πρόγραμμα MS 
Outlook κ.α.), χρησιμοποιoυν διαφορετικούς φακέλους για τα εξερχόμενα μηνύματα, τα διαγραμμένα 
μηνύματα και τα πρόχειρα από αυτούς της εφαρμογής Thunderbird.  

Για λόγους καλύτερης διαχείρισης, αλλά και επειδή δεν παρέχεται backup στα mailboxes του MS Office 365, 
παρά μόνο μέσω των πολιτικών διατήρησης των Deleted Items, σας προτείνουμε να προχωρήσετε σε 
αντιστοίχιση και συγχρονισμό των φακέλων αυτών. 

Συγκεκριμένα, θα κάνετε αρχικά subscribe τους φακέλους Drafts, Deleted Items, Send Items, Junk Email: 

1. Πατώντας με δεξί κουμπί του ποντικιού πάνω στο όνομα του λογαριασμού, επιλέγετε Subscribe. 

 

` 

2. Επιλέγετε τους φακέλους Drafts, Deleted Items, Send Items, Junk Email και τους κάνετε Subscribe 



 

Στη συνέχεια θα επανα-ορίσετε τους φακέλους των αποσταλμένων, των διαγραμμένων και των πρόχειρων 
μηνυμάτων: 

1. Κάνετε επανεκκίνηση του Thunderbird 
2. Πατώντας με δεξί κουμπί του ποντικιού επάνω στο όνομα του λογαριασμού, επιλέγετε Settings. 

 

3. Επιλέγετε από το αριστερό μενού Server Settings και ρυθμίζετε την επιλογή “When I delete a 
message” να μετακινείται στο φάκελο Delete Items του λογαριασμού σας. 



 
 

4. Επιλέγετε από το αριστερό μενού Copies and Folders και ρυθμίζετε το “Send” Folder Οn να είναι 
Οther και συγκεκριμένα το Send Items του λογαριασμού σας. 

 

 

5. Ρυθμίζετε το “Drafts” Folder on να είναι Other, και συγκεκριμένα o φάκελος Drafts του 
λογαριασμού σας. 

 

  



Ρυθμίσεις εφαρμογής Thunderbird με χρήση POP3/SMTP 
Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην εφαρμογή Thunderbird μέσω των 
πρωτοκόλλων POP/SMTP και με χρήση Modern Authentication (OAuth2), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα 
παρακάτω βήματα. 

Προσοχή: Επειδή η μέθοδος πιστοποίησης basic authentication παρουσιάζει θέματα ασφαλείας και 
αναμένεται να σταματήσει η υποστήριξή της τον Οκτώβριο του 2022, προτείνεται η ρύθμιση της εφαρμογής 
Thunderbird με χρήση του πρωτοκόλλου POP/SMTP και τη χρήση της μεθόδου πιστοποίησης modern 
authentication OAUth2. 

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω: 

  
 Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird 
 Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού 
 Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων 

 

Βήμα 1: Έλεγχος ενημερωμένης έκδοσης του Thunderbird 
Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Thunderbird. Από το 
Κουμπί Ρυθμίσεων που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού της εφαρμογής, επιλέγετε Help και 
About Thunderbird. 

 

Εφόσον χρειαστεί πατάτε το κουμπί Restart to update Thunderbird 



 

 

Βήμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού 
Από την επιλογή Account Settings, επιλέγετε το κουμπί Add Mail Account 

 

 

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, εισάγετε το Ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην υπηρεσία νέφους MS Office 365. 



 

Επιλέγετε Configure Manually και προχωράτε στις ρυθμίσεις των διακομιστών εισερχόμενης κι 
εξερχόμενης αλληλογραφίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

Σε πρώτη φάση, αφήνετε την Authentication Method: Autodetect 



 



 

Πατάτε Re-test και ρυθμίζετε στη συνέχεια το Authentication Method σε OAuth2, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 



 

Επιλέγετε Done. 

H εφαρμογή θα συνδεθεί με την υπηρεσία νέφους MS Office 365 όπου και θα σας ζητήσει πιστοποίηση 
μέσω των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτετε στην υπηρεσία νέφους MS Office 365. 

 
 



 
 

 
 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπετε στην εφαρμογή Thunderbird να αποκτήσει 
πρόσβαση και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην υπηρεσία νέφους της Microsoft, 
πατώντας το κουμπί Accept. 

 

 



 

Tέλος σας ρωτά εάν θέλετε να παραμένετε signed in. Σας προτείνουμε να επιλέξετε Όχι (για λόγους 
αυξημένης προστασίας) και να προχωρήσετε. 

 

 

Βήμα 3: Επανεκκίνηση του προγράμματος Thunderbird και επαλήθευση των ρυθμίσεων 
Σας προτείνουμε να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής Thunderbird και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις 
που μόλις κάνατε στο λογαριασμό σας.  



 


