
1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 

Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 

Νοεμβρίου 2014. 

Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα 

ανανεωμζνο περιβάλλον διατθρϊντασ τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ που προςζφερε, ενϊ 

παράλλθλα κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ και επιπλζον προνόμια.  

 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Διατθροφνται όλεσ οι διευκφνςεισ αλλθλογραφίασ  …..@mycosmos.gr 

 Διατθροφνται όλα οι γνωςτζσ ςυνδζςεισ (links) (δθλ. www.mycocmos.gr και 

http://mail.mycosmos.gr)   

 Παραμζνουν όλεσ οι υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ πλθν: 

- των θμειϊςεων (Notes) και, 

- τθσ δυνατότθτασ λιψθσ αλλθλογραφίασ από άλλεσ διευκφνςεισ/domains 

(πχ gmail) μζςω οριςμοφ external POP3 accounts]. 

 

 Αυξάνεται το  μζγεκοσ του mailbox (quota) από 20MB ςτα 300MB. 

 

 Διατθρείται θ δυνατότθτα για free SMS: 

- χωρίσ όριο για notifications  

- προσ άλλουσ χριςτεσ ζωσ τριακόςια (300) το μινα 

 

 Εφαρμόηεται νζα, αςφαλζςτερθ και πιο φιλικι  πολιτικι αςφαλείασ  (security 

policy). 

 

Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, απαιτείται:  

1. Επαναφορά Κωδικοφ Πρόςβαςθσ (Password Reset)   

 

2. Χειροκίνθτθ, μαηικι μεταφορά των υφιςτάμενων μθνυμάτων (μζςω wizard) όπωσ 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Όλα όςα περιγράφονται ςε αυτόν τον οδθγό αφοροφν ςε δεδομζνα (μθνφματα κλπ) που 

υπάρχουν τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναβάκμιςθσ (ι/και μετά από αυτιν) και όχι ςε δεδομζνα 

και ρυκμίςεισ που είναι τοπικά αποκθκευμζνα ςε ςυςκευζσ του χριςτθ για τθ διαχείριςθ 

και χριςθ των οποίων κα πρζπει να φροντίηει ο ίδιοσ. 

Σζλοσ, ακολουκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ για ρφκμιςθ των clients Thunderbird & Outlook.  

http://www.mycocmos.gr/
http://mail.mycosmos.gr/


2. ΟΔΗΓΙΕ & ΡΤΘΜΙΕΙ Νζου Email 

Για τθν πρόςβαςθ και τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ ςτο ΝΕΟ περιβάλλον κα πρζπει να 

επιςκεφτείσ τον ςφνδεςμο www.mycosmos.gr και να προχωριςεισ υποχρεωτικά ςε αλλαγι 

ςυνκθματικοφ πρόςβαςθσ (password reset) για λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν ςου 

δεδομζνων. 

 

2.1. Αλλαγι ςυνκθματικοφ πρόςβαςθσ (password reset) 

Η δυνατότθτα αυτι παρζχεται ςτθν web ςελίδα τθσ υπθρεςίασ (www.mycosmos.gr) με 

απλι διαδικαςία και αναλυτικζσ οδθγίεσ. 

 

Βιμα 1. Επιςκζψου τθν ιςτοςελίδα www.mycosmos.gr και επίλεξε «Αποςτολι Νζου 

υνκθματικοφ Πρόςβαςθσ» αφινοντασ κενά τα πεδία «Email» και «Κωδικόσ 

Πρόςβαςθσ». 

 

 

 

 

 

http://www.mycosmos.gr/
http://www.mycosmos.gr/
http://www.mycosmos.gr/


Βιμα 2. τθ ςυνζχεια ςυμπλιρωςε το υφιςτάμενο email ςτθν μορφι  

69xxxxxxxx@mycosmos.gr και το CAPTCHA1 και επίλεξε «Αποςτολι Κωδικοφ 

Επιβεβαίωςθσ» ζτςι ϊςτε να ςου ςταλεί μζςω SMS ο «Κωδικόσ Επαλικευςθσ» που 

κα ςυμπλθρϊςεισ ςτθ ςυνζχεια. 

 

 

 

                                                           
1
 ε περίπτωςθ που δεν μπορείσ να αναγνωρίςεισ το CAPTCHA μπορείσ να επιλζξεισ ανανζωςθ 

(refresh) ι εκφϊνθςθ (audio). 

mailto:69xxxxxxxx@mycosmos.gr


 

Βιμα 3. Αφοφ λάβεισ το SMS2 με τον «Κωδικό Επαλικευςθσ» ςτο κινθτό ςου, 

ςυμπλιρωςε το αντίςτοιχο πεδίο και επίλεξε «Αποςτολι Νζου υνκθματικοφ 

Πρόςβαςθσ». τθ ςυνζχεια κα ςου ςταλεί το νζο ςυνκθματικό πρόςβαςθσ 

(password). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 ε περίπτωςθ που δεν λάβεισ το SMS με τον Κωδικό Επαλικευςθσ παρακαλοφμε προςπάκθςε πάλι. 

Εάν θ προςπάκεια δεν είναι επιτυχισ επικοινϊνθςε με τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν ςτο 13838 για 
οικιακοφσ πελάτεσ & ςτο 13839 για εταιρικοφσ πελάτεσ. 



 

Βιμα 4. Ζχοντασ παραλάβει το νζο ςυνκθματικό πρόςβαςθσ (password) μπορείσ να 

ςυνδεκείσ ςτο λογαριαςμό ςου μζςω web και να κάνεισ χριςθ τθσ υπθρεςίασ. Για 

τθ χριςθ μζςω του Client κα χρειαςτεί να κάνεισ τισ ρυκμίςεισ που περιγράφονται 

ςτθν ενότθτα 4 (Ρυκμίςεισ Clients). 

 

 

 

 

  



3. Μεταφορά emails μζςω του Οδθγοφ (wizard). 

 

Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, θ αντιγραφι των υφιςτάμενων  

μθνυμάτων ςου από τθν προθγοφμενθ υποδομι ςτθ νζα, μπορεί να γίνει μόνο με δικζσ ςου 

ενζργειεσ μζςω οδθγοφ (wizard) και με τθ χριςθ του παλιοφ ςου ςυνκθματικοφ 

πρόςβαςθσ (password).  

Ο  οδθγόσ (wizard) κα διατίκεται για ζνα (1) μινα και εμφανίηεται: 

 κατά τθν πρϊτθ ςφνδεςθ ςτο link www.mycosmos.gr (Βιμα 3 παρακάτω) 

 ςε τακτά χρονικά διαςτιματα  (Βιμα 3 παρακάτω) μζχρι να γίνει θ αντιγραφι των 

μθνυμάτων, 

 ι/και χειροκίνθτα, μζςω των ρυκμίςεων (Βιμα 1 παρακάτω) ςτο link 

www.mycosmos.gr τθσ υπθρεςίασ. 

 Η διαδικαςία είναι διακζςιμθ μόνο για μια φορά 

 

Βιμα 1. Για τθν ενεργοποίθςθ του οδθγοφ (wizard) μζςω των ρυκμίςεων αφοφ 

ςυνδεκείσ ςτο link www.mycosmos.gr επιλζγεισ «Ρυκμίςεισ». 

 

 

  

http://www.mycosmos.gr/
http://www.mycosmos.gr/
http://www.mycosmos.gr/


Βιμα 2. τθ ςυνζχεια επιλζγεισ «Μεταφορά Αλλθλογραφίασ» και αμζςωσ μετά 

«Μεταφορά Παλαιότερθσ Αλλθλογραφίασ». 

 

 

 



Βιμα 3. Για να ξεκινιςεισ τθ διαδικαςία Αντιγραφισ των μθνυμάτων ςου επιλζγεισ 

«Επόμενο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βιμα 4. υμπλθρϊνεισ τον παλιό «Κωδικό Πρόςβαςθσ» (password) και ςτα δφο (2) 

κενά πεδία κι επιλζγεισ «Επόμενο». 

 

Σζλοσ, για να ολοκλθρωκεί θ αντιγραφι των παλαιϊν ςου μθνυμάτων επιλζγεισ εκκίνθςθ 

τθσ διαδικαςίασ. 

 



Μετά τθν ολοκλιρωςθ του wizard κα ζχουν μεταφερκεί και όλα τα γεγονότα από το παλιό 

θμερολόγιο ςε μορφι e-mail. Επιλζγοντασ  ςτο καινοφριο περιβάλλον ζνα ζνα τα 

ςυγκεκριμζνα μποροφν να περαςτοφν ςτο καινοφριο θμερολόγιο. 

 

3.1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΔΕ ΜΕΣΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΜΕΩ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ (WIZARD) 

 

Οι δυνατότθτεσ εξαγωγισ των επαφϊν κα είναι διακζςιμεσ μζςα από τθ ςελίδα 

http://old.mycosmos.gr (το καινοφριο url που κα υποςτθρίηει τθν παλιά υποδομι) και για 

χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία αναβάκμιςθσ τθσ υπθρεςίασ (δθλ. 

ζωσ και 05 Δεκ. 2014) και θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ κα γίνεται με τθ χριςθ του παλιοφ ςου 

password. 

 

3.1.1 Εξαγωγι / Μεταφορά επαφϊν  

Μπορείσ αν κεσ να επιλζξεισ να μεταφζρεισ τα contacts ςου ςε κάποιο εξωτερικό 

πρόγραμμα (πχ notepad). 

 

το πεδίο «επαφζσ» επιλζγεισ με το mouse όςεσ επαφζσ κζλεισ (click and drag).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.mycosmos.gr/


Κάνεισ copy (ctrl+c) και μετά ςε ζνα Notepad κάνεισ Paste (ctrl+v) 

 

 

4. Ρυκμίςεισ Clients 

Είναι απαραίτθτο θ ρφκμιςθ το λογαριαςμοφ να γίνει τοπικά, ςτθ ςυςκευι που 

χρθςιμοποιείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται παρακάτω, ζτςι ϊςτε να μπορείσ να 

κάνεισ χριςθ τθσ υπθρεςίασ από τθ ςυςκευι ι και τισ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιείσ. 

 

4.1 Thunderbird Email 

 

 



 

 

το επόμενο παράκυρο, επιλζγεισ να ΜΗΝ «δϊςει» ο client κάποιο δικό του mail account, 

αλλά να χρθςιμοποιιςεισ  το δικό ςου.  

 

 

τθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνεισ το όνομά ςου, το e-mail ςου και το password ςου και επιλζγεισ 

continue  

 

 

 

 

 

 

 

 



το επόμενο παράκυρο βλζπεισ ότι είναι ζτοιμεσ οι ρυκμίςεισ και επιλζγεισ Done 

 

 

Αν  δεν περαςτοφν οι ρυκμίςεισ αυτόματα τότε επιλζγεισ manual config και ςτο επόμενο 

παράκυρο κάνεισ manual config των ςτοιχείων και προςκζτεισ 

Incoming : IMAP , Server hostname: mail.mycosmos.gr Port:993 SSL : SSL/TLS Authentication 

: Normal Password 

Outgoing : SMTP , Server hostname: mail.mycosmos.gr Port:465 SSL : SSL/TLS Authentication 

: Normal Password 

Για να ολοκλθρϊςεισ τθν διαδικαςία πατάσ “Done”. 

 



4.2 Outlook Email 

Επιλζγεισ δθμιουργία καινοφριου e-mail λογαριαςμοφ 

 

 

 

το επόμενο παράκυρο βάηεισ το όνομα ςου, τον e-mail λογαριαςμό ςου και το 

password και πατάσ Next 

 

 

 



το επόμενο παράκυρο βλζπεισ ότι ζχουν περαςτεί οι ρυκμίςεισ ςτον client και είναι 

ζτοιμοσ προσ χριςθ και πατασ Finish  

 

 

 

Αν για κάποιο λόγο δεν περαςτοφν αυτόματα οι ρυκμίςεισ τότε επιλζγεισ ‘manual 

settings’ και πατάσ Next 

 

 

 

 

 



τθ ςυνζχεια επιλζγεισ Internet E-mail και πατάσ Next 

 

τθν πρϊτθ καρτζλα περνάσ το όνομα που επικυμείσ να φαίνεται όταν ςτζλνεισ e-mail, 

τθν e-mail διεφκυνςι , και επιλζγεισ account type : IMAP  

Incoming mail server : mail.mycosmos.gr 

Outgoing mail server (SMTP): mail.mycosmos.gr 

αν user name βάηεισ ολόκλθρθ τθν e-mail διεφκυνςι ςου και ςαν password το 

password ςου, και επιλζγεισ More Settings  

 

 

 

 

 



Πθγαίνεισ πρϊτα ςτο tab Outgoing Server και κάνεισ tick My outgoing server (SMTP) 

requires authentication , και ελζγχεισ να είναι τςεκαριςμζνο το use same settings as my 

incoming mail server 

 

Μετά  επιλζγεισ το tab Advanced και κατά ςειρά περνάσ ςτο Incoming server (IMAP) τθν 

πόρτα 993, και ςαν type of encrypted connection SSL 

Για τον Outgoing server (SMTP) τθν πόρτα 465 και ςαν type of encrypted connection SSL  

Και τζλοσ πατάσ OK 

 

 

 

 

 



Σζλοσ δοκιμάηεισ τα settings “Test Account Settings” και εφόςον ζχουν περαςτεί όλα τα 

ςτοιχεία ςωςτά κα δεισ αυτιν τθν εικόνα  

 

που δθλϊνει ότι το account είναι περαςμζνο ςωςτά. Επίλεξε Close για να κλείςει το 

παράκυρο και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. 

 

 

 

5. Ρφκμιςθ του SMS Notification 

 

1. Εφόςον είςαι μζςα ςτθν υπθρεςία, επιλζγεισ από τισ Ρυκμίςεισ τθν επιλογι 
«φίλτρα» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Επιλζγεισ νζο φίλτρο 
 

 

 

3. Ωσ όνομα φίλτρου γράφουμε ότι κζλουμε (πχ sms notification) 
4. τουσ κανόνεσ φίλτρου επιλζγεισ όλα τα μθνφματα 
5. τισ ενζργειεσ φίλτρων επιλζγεισ  Αποςτολι Ειδοποίθςθσ (SMS) 
6. το πεδίο κινθτοφ πλθκτρολογείσ τον αρικμό του κινθτοφ 
7. Επιλζγεισ Αποςτολι κωδικοφ πρόςβαςθσ  
8. το πεδίο κωδικόσ επιβεβαίωςθσ πλθκτρολογείσ  τον κωδικό που ζλαβεσ με sms 
9. Επιλζγεισ αποκικευςθ 

 

 

 



 

ΒΟΗΘΕΙΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν υπθρεςία My Cosmos Email μπορείσ να 

καλζςεισ ςτθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν COSMOTE 

Πελάτεσ υμβολαίου/Καρτοκινθτισ: 

 ςτο 138 38 από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE, αν είςαι κάτοχοσ υμβολαίου, 
Καρτουμβολαίου ι Καρτοκινθτοφ. Η ςυνομιλία με τθ Φωνθτικι Πφλθ 
Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν είναι δωρεάν, ενϊ θ ςφνδεςθ με εκπρόςωπο χρεϊνεται 
0,19€/κλιςθ 

Εταιρικοφσ Πελάτεσ υμβολαίου: 

 138 39 ΔΩΡΕΑΝ από το εταιρικό ςασ κινθτό COSMOTE 

 

ελίδα επικοινωνίασ COSMOTE: 
http://www.cosmote.gr/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T37&catN
ame=Communication&cat=Cosmote_Email 

http://www.cosmote.gr/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T37&catName=Communication&cat=Cosmote_Email
http://www.cosmote.gr/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T37&catName=Communication&cat=Cosmote_Email

