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Ειςαγωγή 
Ο νζοσ Ηλεκτρονικόσ  Κατάλογοσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Ελλθνικοφ Μεςογειακοφ 

Πανεπιςτθμίου  είναι προςβάςιμοσ μζςω τθσ διεφκυνςθσ 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre και ςασ παρζχει   τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Εμφάνιςθσ  των  τεκμθρίων που ζχετε δανειςτεί 

 Ανανζωςθσ του δανειςμοφ 

 Κράτθςθσ του δανειςμζνου τεκμθρίου   

 Εμφάνιςθσ του ιςτορικοφ των δανειςμών  

 Δθμιουργίασ βιβλιογραφικών  λιςτών με τεκμιρια που ςασ ενδιαφζρουν 

 Δθμιουργίασ αρχείου βιβλιογραφικών αναηθτιςεων  

 Σροποποίθςθσ του ΡΙΝ του λογαριαςμοφ ςασ 

Η πρόςβαςθ τισ παραπάνω υπθρεςίεσ προχποκζτει ότι είςτε εγγεγραμμζνο μζλοσ 

τθσ Βιβλιοκικθσ και ζχετε ςυνδεθεί με τον λογαριαςμό ςασ. 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre
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Δημιουργία λογαριαςμού 
Βήμα 1ο : Για να δθμιουργιςετε λογαριαςμό, μεταβείτε ςτθν αρχικι ςελίδα του καταλόγου 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre και πατιςτε τον ςφνδεςμο  «Δημιουργία 

λογαριαςμοφ» που βρίςκεται ςτο δεξί μζροσ τθσ ςελίδασ. 

 

Εικόνα 1. Αρχική ςελίδα Καταλόγου Βιβλιοθήκησ ΕΛΜΕΠΑ 

 

Βήμα 2ο: το πλαίςιο Barcode πλθκτρολογιςτε: 

 τον δωδεκαψήφιο barcode τησ ακαδημαϊκήσ ςασ ταυτότητασ, αν χρθςιμοποιείτε 

τθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα για τισ ςυναλλαγζσ ςασ με τθ Βιβλιοκικθ 

 το barcode τησ κάρτασ βιβλιοθήκησ προςκζτοντασ το πρόκεμα 021,  αν 

χρθςιμοποιείτε τθν κάρτα βιβλιοκικθσ για τισ ςυναλλαγζσ ςασ με τθ Βιβλιοκικθ.  

Π.χ. Αν το barcode τθσ κάρτασ  βιβλιοκικθσ είναι 1304761-1 πλθκτρολογιςτε 

0211304761-1 
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και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε το κουμπί «Υποβολή». 

 

Εικόνα 2. Ειςαγωγή barcode για οριςμό PIN 

 

 

Εικόνα 3. Ενημερωτικό μήνυμα για την αποςτολή email 

 

Βήμα 3o: Πατήςτε τον ςφνδεςμο που περιζχεται ςτο μινυμα που κα λάβετε ςτο email ςασ 

από τθ διεφκυνςθ ilsas@seab.gr . Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν λάβετε email, παρακαλώ 

επικοινωνιςτε με τθ βιβλιοκικθ. 
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Εικόνα 4. Email που περιζχει ςφνδεςμο για οριςμό του PIN 

 

 

Βήμα 4o: Πλθκτρολογιςτε τον barcode ςασ (δείτε Βήμα 2ο), ςυμπλθρώςτε 2 φορζσ τον 

κωδικό (PIN) που επικυμείτε και πατιςτε το κουμπί Υποβολή. Ο κωδικόσ ςασ πρζπει να 

αποτελείται από τουλάχιςτον 6  χαρακτιρεσ και να περιζχει και αρικμθτικοφσ  και 

λατινικοφσ χαρακτιρεσ. 

 

 

Εικόνα 5. Ειςαγωγή barcode και επιθυμητοφ PIN 
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Σο PIN ςασ ζχει οριςτεί και ο λογαριαςμόσ ςασ ζχει δθμιουργθκεί!  

Βήμα 5o: Μεταβείτε  ςτθν αρχικι ςελίδα, πατώντασ τον ςφνδεςμο «Αρχική» που βρίςκεται 

ςτο οριηόντιο μενοφ.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6. Επιτυχήσ δημιουργία λογαριαςμοφ 
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Είςοδοσ ςτον λογαριαςμό ςασ  
Για να ςυνδεκείτε ςτον λογαριαςμό ςασ, μεταβείτε ςτθν αρχικι ςελίδα του καταλόγου 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre και πατιςτε τον ςφνδεςμο «Είςοδοσ ςτον λογαριαςμό 

μου» που βρίςκεται πάνω και δεξιά ςτθ ςελίδα. 

 

Εικόνα 7. Αρχική ςελίδα Καταλόγου Βιβλιοθήκησ ΕΛΜΕΠΑ 

τθ ςελίδα που ζχετε μεταφερκεί,  ςτο πλαίςιο Barcode πλθκτρολογιςτε: 

 τον δωδεκαψήφιο barcode τησ ακαδημαϊκήσ ςασ ταυτότητασ, αν χρθςιμοποιείτε 

τθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα για τισ ςυναλλαγζσ ςασ με τθ Βιβλιοκικθ 

 τον barcode τησ κάρτασ βιβλιοθήκησ προςκζτοντασ το πρόκεμα 021,  αν 

χρθςιμοποιείτε τθν κάρτα βιβλιοκικθσ για τισ ςυναλλαγζσ ςασ με τθ Βιβλιοκικθ.  

Π.χ. Αν το barcode τθσ κάρτασ  βιβλιοκικθσ είναι 1304761-1 πλθκτρολογιςτε 

0211304761-1 

ςτο πλαίςιο PIN τον κωδικό που ζχετε ορίςει και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε το κουμπί 

«Υποβολή». 

Ζχετε ςυνδεκεί! το μενοφ που βρίςκεται αριςτερά ςτθ ςελίδα, μπορείτε να δείτε τισ 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Καταλόγου τθσ Βιβλιοκικθσ μασ.  

 

 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre
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Αν κζλετε να μεταφερκείτε ςτθν αναηιτθςθ, πατιςτε τον ςφνδεςμο «Κατάλογοσ».  

Αν κζλετε να μεταφερκείτε ςτο λογαριαςμό ςασ, πατιςτε τον ςφνδεςμο «Επιςτροφή ςτην 

Εγγραφή Σασ ». 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Εγγραφή Χρήςτη - Υπηρεςίεσ 

 

 
 

Επιστρουή στην 

αναζήτηση 

Επιστρουή στον 

λογαριασμό σας 

Δανεισμένα    

τεκμήρια 

Προσωποποιημένες 

σπηρεσίες 
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Τροποποίηςη Κωδικού (PIN) 
Για αλλάξετε τον κωδικό ςασ (PIN),  επιλζξτε «Τροποποίηςη PIN» από το κάκετο μενοφ, 

αριςτερά ςτθ ςελίδα. τθ ςελίδα Δθμιουργία Αρικμοφ Αναγνώριςθσ Χριςτθ (PIN) που 

εμφανίηεται, πλθκτρολογιςτε αρχικά τον ιςχφοντα κωδικό (PIN)  και ςτθ ςυνζχεια 2 φορζσ 

τον νζο και πατιςτε το κουμπί Υποβολή.     

                               

                                                                      

                                                                          
            

    

Εικόνα 9. Τροποποίηςη PIN 

Δανειςμένα τεκμήρια 
Για να δείτε τα τεκμιρια που είναι δανειςμζνα ςε εςάσ,  επιλζξτε «… Τκμ.  Δανειςμζνα 

τϊρα» από το κάκετο μενοφ, αριςτερά ςτθ ςελίδα.  

 

 

                                                            

                                                     

                                                                 Εικόνα 10. Δανειςμζνα τεκμήρια 
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Ανανέωςη δανειςμού 
Από τθν λίςτα των δανειςμζνων τεκμθρίων, επιλζξτε τα τεκμιρια που κζλετε να 

ανανεώςετε και πατιςτε το κουμπί Ανανζωςη Επιλεγμζνων . Αν κζλετε να ανανεώςετε όλα 

τα δανειςμζνα τεκμιρια, πατιςτε κατευκείαν το κουμπί Ανανζωςη όλων. 

τθ ςυνζχεια ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ για να ολοκλθρωκεί θ ανανζωςθ. Επιβεβαιώνοντασ 

τθν ανανζωςθ, το ςφςτθμα ενθμερώνει για τθ νζα θμερομθνία  επιςτροφισ των 

επιλεγμζνων τεκμθρίων, κακώσ και για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανανζωςθσ. 

 

 

Εικόνα 11. Ανανζωςη δανειςμοφ 

Ιςτορικό δανειςμών 
Για να δείτε το ιςτορικό των δανειςμών ςασ από τον Δεκζμβριο 2015 (θμερομθνία ζναρξθσ 

χριςθσ του νζου ςυςτιματοσ), επιλζξτε από το κάκετο μενοφ, αριςτερά ςτθ ςελίδα  Το 

Ιςτορικό Ανάγνωςησ μου. 

 

Εικόνα 12. Ιςτορικό δανειςμϊν 
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Κράτηςη Τεκμηρίου 
 

Αν, από τθν αναηιτθςι ςασ ςτον κατάλογο,  διαπιςτώςετε ότι το τεκμιριο που χρειάηεςτε 

είναι δανειςμζνο, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να κάνετε κράτθςθ, ώςτε να ενθμερωκείτε από 

τθν Βιβλιοκικθ όταν επιςτραφεί το τεκμιριο. 

Αναηθτιςτε ςτον Κατάλογο τον τίτλο που ςασ ενδιαφζρει,  κάντε κλικ ςτον τίτλο και ςτθ 

ςυνζχεια πατιςτε τον ςφνδεςμο «Αίτημα» πάνω και αριςτερά ςτθ ςελίδα. 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Κράτηςη τεκμηρίου 
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Επιλζξτε τθν θμερομθνία μζχρι τθν οποία ςασ ενδιαφζρει θ κράτθςθ και ςτθ ςυνζχεια 

πατιςτε το κουμπί «Υποβολή». 

 

Εικόνα 14. Κράτηςη Τεκμηρίου 

 

Επιλζξτε το τεκμιριο που επικυμείτε και πατιςτε το κουμπί «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ  

ΤΚΜ.» 

 

Εικόνα 15. Κράτηςη Τεκμηρίου 

Η κράτθςι ςασ ζχει ολοκλθρωκεί.  

 

Εικόνα 16. Κράτηςη Τεκμηρίου 
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Ξεχάςατε τον κωδικό (PIN) ςασ; 
ε περίπτωςθ που ζχετε ξεχάςει το PIN, μεταβείτε ςτθν αρχικι ςελίδα του καταλόγου 

http://opac.seab.gr/search~S22*gre και πατιςτε τον ςφνδεςμο  «Είςοδοσ ςτον λογαριαςμό 

μου» που βρίςκεται πάνω και δεξιά ςτθ ςελίδα.   

 

Εικόνα 17. Αρχική ςελίδα Καταλόγου Βιβλιοθήκησ ΤΕΙ Κρήτησ 

τθ ςυνζχεια επιλζξτε τον ςφνδεςμο «Ξεχάςετε το PIN ςασ?» και ακολουκιςτε τα βιματα 

2-5 (δείτε Βήμα 2ο) όπωσ περιγράφονται ςτθν ενότθτα Δθμιουργία Λογαριαςμοφ. 
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