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Κεντρική Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  

 

Οδηγίες εξαγωγής ημερολογίου (calendar)  

και εργασιών (tasks) 

 

Εξαγωγή ημερολογίου (calendar) 
 

Βήμα 1 

Συνδεθείτε στην παλιά εφαρμογή webmail μέσω του συνδέσμου «Πρόσβαση στην παλιά 

πλατφόρμα webmail» που θα βρείτε στη σελίδα https://mail.uoc.gr (Εικόνα 1).  

 

    Εικόνα 1 Σύνδεση στην παλιά εφαρμογή webmail 

Βήμα 2 

Επιλέξτε «Ημερολόγιο» (Εικόνα 2) και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο  στο σημείο 

«Calendar of USERNAME», όπου USERNAME το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας 

λογαριασμού (Εικόνα 3). 

 

    Εικόνα 2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο 

 

https://mail.uoc.gr/
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       Εικόνα 3 Επιλογή ημερολογίου 

Βήμα 3 

Επιλέξτε «Εξαγωγή», όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 

 

             Εικόνα 4 Επιλογή εξαγωγής ημερολογίου 

Βήμα 4 

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο «ICS αρχείο Ημερολογίου»  (Εικόνα 5) και αποθηκεύστε το 

αρχείο με το όνομα που επιθυμείτε (προκαθορισμένο όνομα αρχείου events.ics). 

 

             Εικόνα 5 Εξαγωγή ημερολογίου 
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Μπορείτε να εισάγετε το αρχείο που αποθηκεύσατε σε εφαρμογές συμβατές με το πρότυπο 

ICS/iCalendar. 

 

Εξαγωγή εργασιών (tasks) 
 

Συνδεθείτε στην παλιά εφαρμογή webmail μέσω του συνδέσμου «Πρόσβαση στην παλιά 

πλατφόρμα webmail» που θα βρείτε στη σελίδα https://mail.uoc.gr (Εικόνα 6).  

 

    Εικόνα 2 Σύνδεση στην παλιά εφαρμογή webmail 

Βήμα 2 

Επιλέξτε «Ημερολόγιο» (Εικόνα 7) και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο  στο σημείο 

«Task list of USERNAME», όπου USERNAME το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας 

λογαριασμού (Εικόνα 8). 

 

    Εικόνα 7 Πρόσβαση στο ημερολόγιο 

 

https://mail.uoc.gr/
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            Εικόνα 8 Επιλογή εργασιών 

 

Βήμα 3 

Επιλέξτε «Εξαγωγή», όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. 

 

             Εικόνα 9 Επιλογή εξαγωγής εργασιών 

Βήμα 4 

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο «ICS αρχείο Λίστας Εργασιών»  (Εικόνα 10) και αποθηκεύστε 

το αρχείο με το όνομα που επιθυμείτε (προκαθορισμένο όνομα αρχείου tasks.ics). 
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             Εικόνα 10 Εξαγωγή εργασιών 

Μπορείτε να εισάγετε το αρχείο που αποθηκεύσατε σε εφαρμογές συμβατές με το πρότυπο 

ICS/iCalendar. 

 


