
Λογαριασμός Χρήστη – Ανανέωση -
Κράτηση



Τι μπορεί να κάνει με τον
λογαριασμό του ένας χρήστης της 

Βιβλιοθήκης;



•Έχετε τον έλεγχο του 
Λογαριασμού σας!



Προϋποθέσεις

Οι χρήστες πρέπει να 
έχουν Κάρτα Βιβλιοθήκης 
(πάσο) και να την έχουν 

ενεργοποιήσει στο 
Γραφείο Δανεισμού της 

Βιβλιοθήκης

Οι χρήστες πρέπει να 
εισέλθουν στον Κατάλογο 

της Βιβλιοθήκης 
www.opac.seab.gr

http://www.opac.seab.gr/


https://opac.seab.gr

Κάνετε κλικ 
εδώ



Εισάγετε το barcode της 
κάρτας σας

Δημιουργείστε 
ένα pin με 4

τυχαίους 
αριθμούς

barcode



Η επόμενη οθόνη είναι η ακόλουθη:

1. Γράφετε ξανά το αρχικό 4ψηφιο pin

2. Δημιουργείστε ένα κωδικό 
που να περιλαμβάνει 6 

τουλάχιστον γράμματα και 
αριθμούς

3. Επιβεβαιώστε 
τον κωδικό



Έχετε συνδεθεί με 
τον Λογαριασμό σας



Ανανέωση



Μπορείτε να 
επιλέξετε 

«Ανανέωση Όλων» 
ή «Ανανέωση 
Επιλεγμένων»



Επιβεβαίωση της 
ανανέωσης

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου - 2020

• Επιβεβαιώνοντας την 
ανανέωση το σύστημα 
ενημερώνει για  τη νέα 
ημερομηνία επιστροφής 
του επιλεγμένου τεκμηρίου 
ή όλων.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα βιβλία ΔΕΝ 
ανανεώνονται

1. Αν έχει παρέλθει η 
ημερομηνία επιστροφής τους!

2. Αν η κάρτα σας είναι 
μπλοκαρισμένη!

3. Αν έχετε εξαντλήσει τον 
αριθμό των ανανεώσεων σας!



Αν έχετε ξεχάσει το ΡΙΝ σας…..

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παντείου 
Πανεπιστημίου - 2020

• επιλέξτε το «Ξεχάσατε το PIN σας» για να δημιουργήσετε 
νέο κωδικό πατώντας την ανάλογη επιλογή

• Θα λάβετε ένα μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει στην 
κάρτα Βιβλιοθήκης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
μηνύματος για να επαναπροσδιορίσετε το PIN σας. 

• Αν δεν λάβετε το συγκεκριμένο e-mail τότε επικοινωνήστε 
με την βιβλιοθήκη.



Κράτηση



Προϋποθέσεις:

Κράτηση γίνεται ΜΟΝΟ σε 
βιβλία που είναι 

δανεισμένα

Η κράτηση 
πραγματοποιείται στον 

κατάλογο αναζήτησης της 
Βιβλιοθήκης opac.seab.gr

Μπορείτε να κάνετε μέχρι 
ΔΥΟ κρατήσεις

Μπορείτε να κάνετε 
κράτηση σε οποιαδήποτε 

φάση της αναζήτησης σας. 
Θα σας ζητηθεί να 
συνδεθείτε στον 
λογαριασμό σας



Κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο 
https://opac.seab.gr



Η κράτηση γίνεται ΜΟΝΟ σε βιβλία που είναι 
δανεισμένα.

Επιλέγετε την 
εντολή Αίτημα

Προσοχή! Το βιβλίο 
πρέπει να είναι 

δανεισμένο



Εάν το βιβλίο έχει πολλαπλά αντίτυπα θα πρέπει 
να επιλέξετε σε ποιο από όλα θα γίνει η κράτηση





Μπορείτε αν θέλετε να ορίσετε εσείς 
μέχρι πότε θέλετε την κράτηση



Η κράτηση σας έχει ολοκληρωθεί!

Μπορείτε αν θέλετε να 
επιστρέψετε στον 
Λογαριασμό σας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΕΝ  μπορείτε να 
κάνετε κράτηση

1. Αν η κάρτα σας είναι 
μπλοκαρισμένη!

2. Αν έχετε εξαντλήσει τον 
αριθμό των κρατήσεων σας!

3. Αν το βιβλίο είναι στο 
ράφι!



Να θυμάστε ότι μπορείτε επίσης να κάνετε 
Ανανεώσεις και Κρατήσεις:

Στα Αυτόματα Μηχανήματα Δανεισμού

Στο Γραφείο Δανεισμού

Καλό διάβασμα!
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