
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HEC 
 

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HEC θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: 

1) Μπαίνετε στο site www.hec.edu.gr ή https://angliagreece.gr/ 
 

2) Τα αρχεία που πρέπει να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας είναι διαθέσιμα: 
α) Όσον αφορά το site www.hec.edu.gr στο μενού Εξετάσεις  Εξετάσεις Cambridge English  Δηλώστε 
συμμετοχή, επιλέγοντας στη συνέχεια Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Ιδιωτικά σχολεία. Στην αγγλική έκδοση του 
site www.hec.edu.gr η αντίστοιχη διαδρομή είναι στο μενού Examinations  Cambridge English 
Examinations  Book an exam, επιλέγοντας Foreign Language schools – Private schools. 
β) Όσον αφορά το site https://angliagreece.gr/ στο μενού Εξετάσεις  Δηλώστε συμμετοχή. Στην αγγλική 
έκδοση του site https://angliagreece.gr/ η αντίστοιχη διαδρομή είναι στο μενού Examinations  Book an 
exam. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα αρχεία χρειάζεται να τα κατεβάσετε μόνο μία φορά από ένα εκ των δύο sites. 
 

3) Κατεβάζετε το αρχείο HEC στον υπολογιστή σας. 
 

4) Ανοίγετε τον δίσκο C: του υπολογιστή σας (για να ανοίξει ο δίσκος C: ακολουθήστε τη διαδρομή ¨Ο 
υπολογιστής μου ή this PC  κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που λέει Τοπικός Δίσκος C ή Local Disk C¨) και 
βάζετε το αρχείο που κατεβάσατε εκεί. 

 
5) Στο αρχείο αυτό κάνετε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγετε «Αποσυμπίεση εδώ ή Extract Here». 

 
 

  
 
Αν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή θα πρέπει να κατεβάσετε το winrar από την ιστοσελίδα του HEC και να το 
εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. 
 

6) Αφού γίνει η αποσυμπίεση / extract θα δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα HEC. 
 

7) Σε αυτόν τον φάκελο θα κάνετε διπλό κλικ και θα εμφανιστεί ο φάκελος Bin στον οποίο θα κάνετε πάλι 
διπλό κλικ. 
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8) Στα αρχεία που εμφανίζονται θα κάνετε δεξί κλικ σε αυτό που λέει UpdateHEC.exe 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       και θα δημιουργηθεί μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.  
 

9) Κάνoντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας, ξεκινάει η 
εφαρμογή. 
 

10) Για να έχετε πρόσβαση στις εκτυπώσεις της εφαρμογής (προγράμματα, παραστατικά, αποτελέσματα) 
πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το CRRuntime_32bit_13_0_18.msi, το οποίο θα βρείτε επίσης 
στα sites www.hec.edu.gr ή https://angliagreece.gr/ 

      Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση χρειάζεστε παρακαλώ καλέστε στο 6945387790 (Δαλδαβάνης   
Βαγγέλης). 
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