
EVIEWS 12 – Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 100 concurrent (ταυτόχρονες) άδειες χρήσης του λογισμικού για χρήση από φοιτητές 

και μέλη ΔΕΠ.  

 

Προσωρινά και για το διάστημα ισχύος των μέτρων για τον COVID-19 και για την εξυπηρέτηση των διδακτικών 

αναγκών των φοιτητών, η χρήση του λογισμικού θα είναι δυνατή και απομακρυσμένα, με τη χρήση τεχνολογίας 

VPN. 

 

Οι άδειες είναι κοινόχρηστες και εκχωρούνται αυτόματα από το σύστημα για όσο χρόνο είναι ανοικτή η 

εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να κλείνετε την εφαρμογή eviews μόλις ολοκληρώσετε την 

εργασία σας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι.  

 

Οδηγίες Εγκατάστασης 
• Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού EVIEWS 12 και σε περίπτωση που στον υπολογιστή υπάρχει 

παλαιότερη έκδοση του λογισμικού αυτού, θα πρέπει να γίνει πρώτα η απεγκατάσταση του παλαιού και 

μετά η εγκατάσταση του EVIEWS 12. 

• Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του πανεπιστημίου και κατά την εγκατάσταση αλλά και 

κατά τη χρήση του προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση VPN. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε το ακόλουθο σύνδεσμο. 

( http://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html ) 

• Το eviews υπάρχει μόνο για περιβάλλον Windows. 

 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής EVIEWS 12, επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο  http://www.eviews.com/downloadfull και πατάμε το εικονίδιο για να κατέβει η εφαρμογή (εικόνα 1) 

και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου εγκατάστασης.  

 

Εικόνα 1 Λήψη Εφαρμογής 

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής (Εικόνα 2), πατάμε να ανοίξει ώστε να αρχίσει η εγκατάσταση.  

 

Εικόνα 2 Εγκατάσταση Εφορμογής 

 

http://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eviews.com%2Fdownloadfull&data=04%7C01%7CRoger.Lee%40ihsmarkit.com%7Cf0cd7e4670ae4205682908d88cdf6601%7Cc1156c2fa3bb4fc4ac073eab96da8d10%7C0%7C0%7C637414238397814360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wECWRsklDAW%2BR8s0hYaMPbMNcOflmSNoaf6VrMBl3OQ%3D&reserved=0


Στο παράθυρο που θα μας εμφανίσει επιλέγουμε «Next».  

 

 

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε  «I accept the terms of the license agreement» και πατάμε «Next» 

 

 

  



Επιλέγουμε την τοποθεσία εγκατάστασης στον υπολογιστή μας και στη συνέχεια «Next». 

 

 

Στο παράθυρο που θα μας εμφανίσει, στην ενότητα «Serial Number» πληκτρολογούμε τον αριθμό: 10K00580-

73C52CDC-1D24A476  και πατάμε «Next», ενώ στο Name πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού 

μας  λογαρισμού (δηλ. εάν είστε φοιτητής τον αριθμό μητρώου στα αγγλικά, εάν είστε διδάσκων, το πρόθεμα 

του ιδρυματικού email). 

 

 

  



Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώνετε τα εξής στοιχεία: 

«Enter the name or address of the License Server host computer»: licsrv.cc.unipi.gr 

«Enter the Port on which License Server communicates» : 25750 

 

Ενότητα License Information: 

Εάν είστε μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/εξωτερικός διδάσκων, στην ενότητα License Information και στην επιλογή «Enter the 

License Group to use with this copy of Eviews» πληκτρολογείτε: faculty 

Εάν είστε φοιτητής/μεταπτυχιακός/, στην ενότητα License Information και στην επιλογή «Enter the License Group 

to use with this copy of Eviews» πληκτρολογείτε: faculty 

 

Όταν συμπληρώσετε τα πεδία πατάτε «Next» 

 

 

  

http://licsrv.cc.unipi.gr/


Στην ερώτηση εάν υπάρχει δεύτερος Concurrent License Server, επιλέγετε «No». 

 

Επιλέγετε τα υποσυστήματα που χρειάζεστε (συστήνεται να προχωρήσετε με τα προεπιλεγμένα υποσυστήματα) 

και επιλέγετε «Next». 

 

Επιλέγετε το φάκελο εφαρμογής στο Start menu (συστήνεται να διατηρήσετε την προεπιλογή) και στη συνέχεια 

«Next». 

 

 



Στην επιλογή για αυτόματη λήψη ενημερώσεων επιλέγετε «Next». 

 

 

Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού, όπου θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο.  

 

  



Στα επόμενα παράθυρα διαλόγου, επιλέγετε «Yes» ή «No», αναλόγως με την προτίμησή σας.  

 

 

Πατάτε «Finish» και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του προγράμματος. 

 

  



 

Σημείωση: Υπάρχει περίπτωση ανοίγοντας το πρόγραμμα στην πρώτη εκτέλεση μετά την εγκατάσταση να σας 

εμφανίσει το παρακάτω σφάλμα  

 

 

Επιλέγετε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο.  

Στο επόμενο παράθυρο ελέγχετε εάν τα έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία μας βάσει των προηγούμενων 

οδηγιών στην ενότητα «Primary license server» (δηλ. Server Name: licsrv.cc.unipi.gr, Server port 25750, License 

group students ή faculty, αναλόγως ιδιότητας). 

Στην ενότητα «Secondary license server» δεν αλλάζουμε τίποτα,  και πατάμε «ΟΚ». 

 

 

Στη συνέχεια η εφαρμογή θα πρέπει να ανοίξει κανονικά. 

Υπενθυμίζουμε ότι για να εκχωρηθεί άδεια, ο χρήστης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του 

Πανεπιστημίου (είτε επιτόπου είτε μέσω VPN). 


