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1 Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να εξηγήσει τις παρακάτω διαδικασίες : 

 Διαδικασία απόκτησης της έξυπνης κάρτας από τον χρήστη/την χρήστρια και σύνδεσής 

της με τον ιδρυματικό λογαριασμό του χρήστη 

 Διαδικασία χρηματικής πίστωσης στον λογαριασμό του χρήστη/της χρήστριας. 

2 Έξυπνη κάρτα 

Στο ισόγειο του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Μυτιλήνη είναι εγκατεστημένος ο 

αυτόματος Καρτοπωλητής – Επαναφορτιστής της υπηρεσίας Εκτυπώσεων – Φωτοτυπήσεων. 

Μέσω αυτής της συσκευής (Εικόνα 2.1) μπορείτε να:  

 προμηθευτείτε την προσωπική σας έξυπνη κάρτα,  

 τη συνδέσετε με τον προσωπικό σας ιδρυματικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

 να πιστώνετε χρήματα στον λογαριασμό σας. 

 
Εικόνα 2.1 Καρτοπωλητής - Επαναφορτιστής 



Η αγορά κάρτας είναι προαιρετική. Η χρήση της κάρτας διευκολύνει τη διαδικασία διαπίστευσης 

του χρήστη/της χρήστριας στο σύστημα Εκτυπώσεων – Φωτοτυπήσεων, απαλλάσσοντάς 

τον/την από την πληκτρολόγηση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του. Ο/Η χρήστης/στρια 

που επιθυμεί την αγορά της έξυπνης κάρτας θα πρέπει να προσέλθει στον χώρο όπου βρίσκεται 

εγκατεστημένος ο Καρτοπωλητής-Επαναφορτιστής (Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, ισόγειο). 

2.1 Αγορά Κάρτας και σύνδεση με τον Ιδρυματικό λογαριασμό σας 

1. Στην περιοχή Α της αρχικής οθόνης του καρτοπωλητή (Εικόνα 2.2) ενημερώνεστε για την 

αξία αγοράς της κάρτας, ( π.χ. 1 € ). Για αγορά κάρτας αγγίζετε την περιοχή Β (Εικόνα 2.2). 

 
Εικόνα 2.2 Αρχική οθόνη Καρτοπωλητή 

2. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3. Εάν δεν έχετε 

αγοράσει κάρτα επιλέγετε «Ναι» για συνέχεια. 

 
Εικόνα 2.3 

Α 

Β 



3. Εισάγετε στον καρτοπωλητή το χρηματικό ποσό αξίας της κάρτας. Σε περίπτωση που 

εισαχθεί χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από αυτό της αξίας της κάρτας, τότε το επιπλέον 

ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας καθώς η συσκευή δεν επιστρέφει ρέστα. 

 
Εικόνα 2.4 Αγορά κάρτας 

4. Εισάγετε κέρμα ή κέρματα αντίστοιχα της αξίας αγοράς της κάρτας (π.χ. 1€) στη σχισμή 

του κερματοδέκτη. Πραγματοποιείται η καταμέτρηση του ποσού και η αξία αναγράφεται 

στην οθόνη. Επιλέξτε «Επικύρωση αγοράς» για να συνεχίσετε (Εικόνα 2.5). 

 
Εικόνα 2.5 Αγορά κάρτας 

  



5. Εάν διαθέτετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιβεβαιώστε πατώντας «Ναι» για 

συνέχεια. 

 
Εικόνα 2.6 

6. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας. 

 
Εικόνα 2.7 

  



7. Μετά την επιτυχή εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σας 

(ισχύουν οι κωδικοί με τους οποίους έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του 

Ιδρύματος), εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης. Η κάρτα έχει συνδεθεί 

επιτυχώς με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας. 

 
Εικόνα 2.8 

8. Παραλάβετε την κάρτα σας από το παράθυρο στη βάση του Καρτοπωλητή. 



 
Εικόνα 2.9 Παραλαβή κάρτας 

2.2 Χρηματική πίστωση  

1. Περάστε την κάρτα σας αργά από την ειδική περιοχή ανάγνωσης καρτών (Εικόνα 2.10 

(1)). Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε στην αρχική οθόνη της συσκευής το 

μενού «Επαναφόρτιση» και είτε να περάσετε την κάρτα από την ειδική περιοχή 

ανάγνωσης καρτών είτε να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη/χρήστριας και τον κωδικό 

πρόσβασής σας προκειμένου να ταυτοποιηθείτε από το σύστημα (Εικόνα 2.10 (2)). 



 

 
 
 

 

Εικόνα 2.10 (1) Αριστερά ………….(2) Δεξιά 

  

1 

2 



2. Στην αμέσως επόμενη οθόνη μπορείτε να δείτε το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

σας και να προχωρήσετε στην επιθυμητή χρηματική πίστωση εισάγοντας είτε κέρματα 

στην ειδική σχισμή κερμάτων, είτε χαρτονομίσματα στην ειδική σχισμή τοποθέτησης 

χαρτονομισμάτων. 

 
Εικόνα 2.11 

3. Για να προχωρήσετε στην επιθυμητή χρηματική πίστωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε 

τους πίνακες αποδεκτών χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Κάθε εισερχόμενο νόμισμα 

ελέγχεται από τη συσκευή και η αθροιστική αξία αναγράφεται στο πεδίο «Ποσό που έχει 

εισαχθεί». Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή νομισμάτων και συμφωνείτε με το 

αναγραφόμενο προς πίστωση ποσό τότε επιλέξτε «Επικύρωση». Το ποσό πιστώνεται 

στον λογαριασμό σας και το σύστημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη. 

 
Εικόνα 2.12 

.Επισημαίνεται ότι επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, οι χρήστες/στριες θα 

πρέπει να πιστώνουν κάθε φορά τον λογαριασμό τους με το ποσό που αντιστοιχεί στις 

εκτυπώσεις- φωτοτυπήσεις που προτίθενται να κάνουν. 


