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Σκοπός του συστήματος είναι η κράτηση δωματίων ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η εφαρμογή τρέχει σε δύο 

γλώσσες (ελληνικά/αγγλικά) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από κινητές συσκευές.  

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας (διοικητικό 

προσωπικό, ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές) καθώς και στα εξωτερικά μέλη της 

Βιβλιοθήκης.  

Σύνθεση Συστήματος 
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο μέσω διαδικτύου για εξουσιοδοτημένα άτομα 

(όπως αναφέρεται στην παράγραφο xxx του παρόντος αρχείου). Οι εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες εκτελούν τις απαραίτητες λειτουργίες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. 

Βασικός στόχος του συστήματος είναι η κράτηση δωματίων ομαδικής μελέτης της 

Βιβλιοθήκης από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, σύμφωνα με τους κανόνες και 

περιορισμούς που έχουν τεθεί από τη Βιβλιοθήκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κράτηση 

ενός δωματίου είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 2 ατόμων, εφόσον το ένα άτομο θα είναι ο 

Ιδιοκτήτης της κράτησης και το άλλο άτομο αυτό που θα συναινέσει για την κράτηση.  

Κανονισμοί Κρατήσεων 
• Δικαίωμα κράτησης έχουν μόνο όσοι έχουν λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας και εξωτερικά μέλη Βιβλιοθήκης) 

• Για να ολοκληρωθεί η κράτηση θα πρέπει να συναινέσει ακόμα ένα άτομο (πέραν 

αυτού που έκανε την κράτηση) 

• Από τη στιγμή που θα γίνει η κράτηση, το 2ο άτομο θα έχει στη διάθεσή του μισή 

ώρα για να επιβεβαιώσει την κράτηση. Αν μέσα σε μισή ώρα δεν γίνει η 

επιβεβαίωση, η κράτηση θα ακυρώνεται. 

• Ο κάθε χρήστης δικαιούται να κάνει κράτηση στα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης, μόνο 

8 ώρες / βδομάδα και 4 ώρες συνεχόμενες. 

• Οι ώρες της κράτησης θα χρεώνονται και στους δύο συμμετέχοντες. 

• Ελάχιστη ώρα κράτησης ορίζεται η μία ώρα. 

• Ο χρήστης ο οποίος παραβλέπει να κάνει ακύρωση της κράτησης του και δεν 

παρουσιαστεί 3 φορές σε περίοδο 30 ημερών, τότε αυτόματα το σύστημα θα 

απενεργοποιεί τη δυνατότητα κράτησης δωματίων του για περίοδο 7 ημερών. 

• Κράτηση μπορεί γίνει μόνο για τις 10 επόμενες ημερολογιακά μέρες. 

Πρόσβαση στο σύστημα 
Η ιστοσελίδα του Συστήματος έχει ως ηλεκτρονική διεύθυνση την:  

www.ucy.ac.cy/groupstudy 
 
Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας  μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (κωδικούς που χρησιμοποιεί στο σύστημα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν για χρήση του ασύρματου 

δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

http://www.ucy.ac.cy/groupstudy


Εσωτερικοί χρήστες 

Username: ucyusername@ucy.ac.cy 

 

Εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης 

Username: libxxx@ucy.ac.cy 

Η οθόνη εισδοχής στο σύστημα φαίνεται στην Εικόνα xx. 

 

Μετά την επιτυχημένη εισδοχή στο σύστημα, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης εισέρχεται στην 

αρχική σελίδα του συστήματος Εικόνα xx. 

 

 
 

 



Έξοδος από το Σύστημα 
 

Πατώντας την επιλογή ‘Έξοδος’ από πάνω δεξιά, ο χρήστης αποσυνδέεται από το σύστημα. 

 

Αλλαγή Γλώσσας 
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει γλώσσα από την επιλογή ‘Γλώσσα’ πάνω δεξιά (Εικόνα xx). 

Πατώντας την επιλογή, παρουσιάζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες, επιτρέποντας 

στον χρήστη να επιλέξει αυτή που επιθυμεί (Εικόνα xx). 

 



 

Μενού Συστήματος  
Το κυρίως μενού του Συστήματος φαίνεται στην Εικόνα xx. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις 

λειτουργίες του συστήματος και τις επιλογές του κυρίως μενού, ακολουθούν πιο κάτω. 

 

 

 
 

 



Αρχική Σελίδα 
 

Αρχικά παρουσιάζεται ένας πίνακας στον οποίο ο χρήστης μπορεί να δει εύκολα τoν αριθμό 

αιτημάτων για έγκριση, τις μηνιαίες του κρατήσεις καθώς και το διαθέσιμο εβδομαδιαίο του 

υπόλοιπο. Πατώντας στην κάθε επιλογή, ο χρήστης παραπέμπεται στην αντίστοιχη σελίδα 

για περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες.  

 

 

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι Κανονισμοί Κρατήσεων και οι Κανονισμοί Χρήσης των 

Δωματίων Ομαδικής Μελέτης. 

 

Κρατήσεις Δωματίων 
Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης διαθέσιμων δωματίων. Η αναζήτηση δωματίου βάσει 

φίλτρων αναζήτησης και μέσω του Ημερολογίου Κρατήσεων. 

Αναζήτηση Δωματίου Βάσει Φίλτρων Αναζήτησης 
Η αναζήτηση διαθέσιμων δωματίων βάσει φίλτρων αναζήτησης, μπορεί να γίνει από την 

επιλογή στο μενού Κρατήσεις -> Αναζήτηση Δωματίου. 



  

Τα φίλτρα αναζήτησης είναι:  

• Ημερομηνία Κράτησης 

• Επιλογή Χρονικού Διαστήματος (Από) 

• Επιλογή Χρονικού Διαστήματος (Μέχρι) 

• Διάρκεια Κράτησης 

• Χωρητικότητα  

• Πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες 
 
Τα φίλτρα ‘Ημερομηνία Κράτησης’, ‘Επιλογή Χρονικού Διαστήματος (Από)’, ‘Επιλογή 
Χρονικού Διαστήματος (Μέχρι)’ και ‘Διάρκεια Κράτησης’ είναι υποχρεωτικά. 
 
Ημερομηνία Κράτησης:  

 Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει κράτηση μόνο για τις επόμενες 10 ημέρες. Οι αργίες 

παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα και ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει κράτηση αυτές τις 

ημέρες . 

 

 



Επιλογή Χρονικού Διαστήματος (Από) - Επιλογή Χρονικού Διαστήματος (Μέχρι): 
Ο χρήστης σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλέξει το χρονικό διάστημα για το οποίο 
επιθυμεί να βρει διαθέσιμο δωμάτιο και όχι κατανάγκη τις ακριβείς ώρες που επιθυμεί να 
κρατήσει το δωμάτιο. Σε συνδυασμό με το φίλτρο ‘Διάρκεια’, θα παρουσιαστούν τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα. 
 
Για παράδειγμα εάν κάποιος επιθυμεί να ψάξει για διαθέσιμο δωμάτιο μεταξύ των ωρών 
13:00-15:00 και με διάρκεια κράτησης 1 ώρα, το σύστημα θα του εμφανίσει όλα τα 
διαθέσιμα δωμάτια για τα χρονικά διαστήματα 13:00-14:00, 13:30-14:30 και 14:00-15:00.  
 
Οι λίστες για τα χρονικά διαστήματα δημιουργούνται βάσει του ωραρίου της βιβλιοθήκης 
ενώ τα διαθέσιμα slots είναι ανά μισή ώρα. Επιπλέον, εάν ο χρήστης επιθυμεί να κρατήσει 
δωμάτιο για την ίδια μέρα, οι λίστες προσαρμόζονται έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν 
χρονικά slots τα οποία έχουν περάσει. 
 

 
 

 

 
 



Διάρκεια Κράτησης 
 
Η ελάχιστη διάρκεια κράτησης ενός δωματίου είναι η μία ώρα ενώ η μέγιστη είναι οι 
τέσσερις ώρες. 

 

 

Χωρητικότητα Δωματίου 

Το φίλτρο αναζήτησης ‘Χωρητικότητα Δωματίου’ δεν είναι υποχρεωτικό. Ο χρήστης μπορεί 

να χρησιμοποιήσει αυτό το φίλτρο για να αναζητήσει δωμάτια με συγκεκριμένη 

χωρητικότητα. 

 

 



Αποτελέσματα Αναζήτησης 
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τα φίλτρα που επιθυμεί και πατήσει το κουμπί ‘Αναζήτηση’, το 

σύστημα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Τα διαθέσιμα δωμάτια 

παρουσιάζονται ανά όροφο. 

 

 

Για κάθε δωμάτιο παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες: 

• Ονομασία Δωματίου 

• Χρονικό Διάστημα για το οποίο είναι διαθέσιμο το δωμάτιο 

• Χωρητικότητα 

Πατώντας το κουμπί ‘Πληροφορίες’, ο χρήστης μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες 

για το συγκεκριμένο δωμάτιο. 

 

 



Πατώντας το κουμπί ‘Κράτηση’, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη Κράτησης Δωματίου. 

 

 

Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το email του ατόμου το οποίο θα 

συμμετέχει στην κράτηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός του Πανεπιστημίου 

και όχι οποιοδήποτε άλλο προσωπικό email. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσει το σύνολο 

των συμμετεχόντων. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία κράτησης, την ονομασία και τη χωρητικότητα 

του δωματίου, την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης της κράτησης είναι συμπληρωμένες και 

δεν μπορούν να τροποποιηθούν σε αυτή τη φάση. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει 

οτιδήποτε στην κράτηση, θα πρέπει να τρέξει ξανά τη διαδικασία της αναζήτησης διαθέσιμου 

δωματίου. 

Πατώντας το κουμπί ‘Δημιουργία Κράτησης’, η κράτηση δημιουργείται και αποστέλλεται 

email στον συμμετέχοντα έτσι ώστε να αποδεχτεί την κράτηση. Ο συμμετέχοντας έχει στη 

διάθεσή του μισή ώρα για να αποδεχτεί την κράτηση. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό 

διάστημα που έχει στη διάθεσή του, η κράτηση θα ακυρωθεί. Όταν ο συμμετέχοντας 

αποδεχτεί την κράτηση, η κράτηση εγκρίνεται και αποστέλλεται και στους δύο email με τα 

στοιχεία της κράτησης.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας απορρίψει την κράτηση, τότε ο ιδιοκτήτης της κράτησης 

θα ενημερωθεί με email και θα του δοθεί η δυνατότητα να επιλέξει κάποιο άλλο άτομο για 

να συμμετέχει στην κράτηση.  

Αναζήτηση μέσω του Ημερολογίου Κρατήσεων  
Εκτός από την αναζήτηση διαθέσιμου δωματίου μέσω φίλτρων αναζήτησης, ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να κρατήσει ένα δωμάτιο μέσω του ‘Ημερολογίου Κρατήσεων’.  Οι διαθέσιμες 

ώρες για τα δωμάτια παρουσιάζονται σε μια ημερολογιακή λίστα και ο χρήστης πατώντας 

στον τίτλο του δωματίου, θα μεταφέρεται στην οθόνη για δημιουργία νέας κράτησης. 

Για κάθε δωμάτιο ισχύουν τα πιο κάτω:  

• Με πράσινο χρώμα παρουσιάζονται οι διαθέσιμες ώρες των δωματίων 

• Με πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζονται οι ώρες που θα είναι κρατημένο δωμάτιο  

• Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι ώρες για τις οποίες το δωμάτιο είναι εκτός 

λειτουργίας.   



 

Σε αυτή την περίπτωση μόνο οι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία κράτησης, την 

ονομασία και τη χωρητικότητα του δωματίου είναι συμπληρωμένες. Ο χρήστης θα πρέπει να 

επιλέξει τις ώρες που επιθυμεί να κρατήσει το δωμάτιο, να συμπληρώσει το email του 

συμμετέχοντα και το σύνολο των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που το δωμάτιο δεν είναι 

διαθέσιμο για τις ώρες που θα επιλέξει ο χρήστης, η κράτηση δεν θα δημιουργηθεί. 

 

 



Έγκριση Αιτήματος 
Ο συμμετέχοντας στην κράτηση θα πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα για να μπορεί να 

εγκρίνει τα αιτήματα που του έχουν σταλεί. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δει τα αιτήματα τα 

οποία θα πρέπει να εγκρίνει. Είτε από την κεντρική σελίδα (Εικόνα xxx) είτε από την επιλογή 

στο Μενού ‘Αιτήματα για Έγκριση’ (Εικόνα xxx). Πατώντας σε μία από αυτές τις δύο επιλογές, 

θα μεταφερθεί στη σελίδα έγκρισης αιτημάτων (Εικόνα xxxx). 

 

 

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται σε μορφή λίστας τα αιτήματα τα οποία πρέπει να εγκρίνει 

ο χρήστης. Εκτός από τις βασικές πληροφορίες για την κράτηση, ο χρήστης βλέπει και πόση 

ώρα έχει στη διάθεσή του για να εγκρίνει το αίτημα. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν εγκρίνει 

την κράτηση στον χρόνο που έχει στη διάθεσή του, η κράτηση θα ακυρωθεί. 

Πατώντας στο κουμπί που φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα, ο χρήστης θα μεταφερθεί στη 

σελίδα της κράτησης έτσι ώστε να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης απορρίψει το αίτημα για κράτηση, ο ιδιοκτήτης της κράτησης θα ενημερωθεί έτσι 

ώστε να ορίσει κάποιο άλλο άτομο για έγκριση.  

 

 

 



 

Οι κρατήσεις μου 
Ο χρήστης, μπορεί να δει τις κρατήσεις του μέσω της επιλογής ‘Οι κρατήσεις μου’ από το 

μενού. Οι κρατήσεις χωρίζονται σε αυτές που έχει δημιουργήσει και σε αυτές που 

συμμετέχει. 

 

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί μια κράτηση που έχει δημιουργήσει μόνο όταν δεν έχει 

παρέλθει η ημερομηνία και η ώρα της κράτησης.  Σε αυτή την περίπτωση μπορεί είτε να 

επεξεργαστεί είτε να διαγράψει την κράτηση. 

 

Αλλαγή Κράτησης 
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της κράτησης πατώντας το κουμπί ‘Αλλαγή 

Κράτησης’. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει μόνο τον αποδέκτη της κράτησης, τον αριθμό των 

συμμετεχόντων και να μειώσει την ώρα διάρκειας της κράτησης. Η διάρκεια της κράτησης 

θα πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισμό για την ελάχιστη διάρκεια κράτησης.  

 



 

Σε περίπτωση που ο χρήστης αλλάξει τον αποδέκτη της κράτησης, θα ενεργοποιηθεί η 

διαδικασία έγκρισης της κράτησης από τον αποδέκτη.  

Διαγραφή Κράτησης  
Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει μια κράτηση πατώντας το κουμπί ‘Διαγραφή’. Με τη 

διαγραφή της κράτησης, ενημερώνεται με email ο αποδέκτης της κράτησης και πιστώνονται 

οι ώρες διάρκειας της κράτησης στους συμμετέχοντες.  

Αποκλεισμένοι Χρήστες 
Ο χρήστης ο οποίος παραβλέπει να κάνει ακύρωση της κράτησης του και δεν παρουσιαστεί 

για συγκεκριμένο αριθμό φορών σε περίοδο συγκεκριμένων ημερών, έτσι όπως έχει 

καθοριστεί από την Βιβλιοθήκη, τότε αυτόματα το σύστημα θα απενεργοποιεί τη δυνατότητα 

κράτησης δωματίων του για συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεν θα 

μπορεί ούτε να δημιουργεί αλλά ούτε να συμμετέχει σε κρατήσεις ως αποδέκτης. Στο 

σύστημα θα παρουσιάζεται ένδειξη για τον αποκλεισμό του χρήστη.  

 

 


