
Οδηγίες για την εγκατάσταση του Open VPN για 

Windows 7, Windows 8 και Windows 8.1 

 

 

Κατεβάζουμε το VPN από τη σελίδα: 

http://www.noc.ntua.gr/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid

=194&meid=207 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

                          

 

 

Όταν κατεβάσουμε την εφαρμογή, ξεκινάμε την εγκατάστασή της, αφού επιλέξουμε την 

ελληνική γλώσσα στο παράθυρο που ανοίγει με το που πατάμε διπλό κλικ στο πρόγραμμα 

που κατεβάσαμε και βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια, όταν φτάσουμε στο 

βήμα που φαίνεται παρακάτω,  

 

http://www.noc.ntua.gr/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=194&meid=207
http://www.noc.ntua.gr/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=194&meid=207


 

απενεργοποιούμε την ένδειξη «NTUA openvpn configuration files» και επιλέγουμε 

εγκατάσταση, συνεχίζοντας με τα επόμενα βήματα και προσέχοντας  να επιλέξουμε      

«I agree» σε επόμενο βήμα που θα μας ζητηθεί. 

 

 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,  μεταβαίνουμε στη  σελίδα του  Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

http://kesapt.uop.gr/vpn-downloads.html  από όπου κατεβάζουμε τα δύο συνοδευτικά 

προγράμματα , το  (uop.ovpn) και το (uop-ca.crt). Τα δύο αυτά αρχεία θα πρέπει πρώτα να τα 

αποσυμπιέσουμε όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

http://kesapt.uop.gr/vpn-downloads.html
http://kesapt.uop.gr/images/files/uop.zip
http://kesapt.uop.gr/images/files/uop-ca.zip


                       

 

Στη συνέχεια αντιγράφουμε τα δύο αποσυμπιεσμένα αρχεία, uop και uop.ca, και 

ακολουθώντας τη διαδρομή : Τοπικός Δίσκος (C:) → Αρχείο εφαρμογών (x86) → OpenVPN 

→ config τα μεταφέρουμε μέσα στο φάκελο με το όνομα config  

 



 

 

Αν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο , επιλέγετε «συνέχεια»     

                

 

 

 



 

Στη συνέχεια ακολουθούμε τη διαδρομή: Ρυθμίσεις →  Πίνακας ελέγχου → Δίκτυο και 

internet → Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης → αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα. 

Εντοπίζουμε την τοπική σύνδεση που δημιουργήθηκε από το open vpn (TAP Windows 

Adapter) και πατάμε δεξί κλικ → «Ιδιότητες» 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Επιλέγουμε το «Πρωτόκολλο internet έκδοση 4 (TCP/IPv4)» στη συνέχεια «ιδιότητες»  και 

το «Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS», όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα 

                                

 

Και εισάγουμε την τιμή  8.8.8.8 και  8.8.4.4  

ή 

195.251.38.38 και 195.251.38.39 στα αντίστοιχα πεδία.  Πατάμε ΟΚ και κλείνουμε το 

παράθυρο.  

Προσοχή, θα πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο Η/Υ. Αν δεν έχετε δεν θα σας 

εισάγει στο σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση το πρόβλημα διορθώνεται αν πάμε με δεξί 

κλικ στη συντόμευση του OPENVPN GUI και στην καρτέλα «Συμβατότητα» επιλέξουμε 

εκτέλεση αυτού του προγράμματος με δικαιώματα διαχειριστή. 

 

 

 

 



Τέλος πάμε στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά και επιλέγουμε το εικονίδιο του OPEN VPN 

GUI 

          

 

Αφού το επιλέξουμε με διπλό κλικ, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου γράφουμε 

το username και το password που μας έχουν δοθεί από το πανεπιστήμιο και επιλέγουμε 

ΟΚ. Ακολουθεί η διαδικασία σύνδεσης και το εικονίδιο επιβεβαίωσης ότι συνδεθήκαμε.  

                  

 



Τώρα πια έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου, 

μέσω της σελίδας www.uop.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια: Σχολές → Βιβλιοθήκες 

 

 

 

 

Αφού επιλέξουμε «Βιβλιοθήκες», εμφανίζονται οι Βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση. 

http://www.uop.gr/

