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Παράγραφος 1 Είσοδος 
 

Είσοδος στην υπηρεσία 
 

 

(εικ.1) 

1-> Εισαγωγή όνομα χρήστη και κωδικό (δίδεται από τον administrator της εφαρμογής) για 

να ολοκληρωθεί η είσοδος στην υπηρεσία. 

2-> Πατώντας το κουμπί αυτό,  θα μπορέσετε να δείτε τον κωδικό τον οποίο μόλις 

πληκτρολογήσατε 

3-> Η επιλογή αυτή υπάρχει για τους χρήστες της υπηρεσίας χωρίς κωδικό (πχ φοιτητές, 

εξωτερικοί συνεργάτες της Παντείου κτλ). Επιλέγοντας το, θα μπορούν να ενημερωθούν για 

το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η επεξήγηση αυτής της σελίδας γίνεται στην παράγραφο 4 . 

4-> Τέλος, ολοκληρώνεται η διαδικασία πατώντας το κουμπί «Σύνδεση». Εφόσον όλα είναι 

σωστά η πρόσβαση σας στην υπηρεσία θα ολοκληρωθεί, αλλιώς  θα εμφανιστεί η παρακάτω 

εικόνα με το χαρακτηριστικό λεκτικό «Λάθος Στοιχεία Σύνδεσης! Προσπαθήστε ΞΑΝΑ!» 
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(εικ.2) 

 

(εικ.3) 



5-> Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση σας στην υπηρεσία και επιθυμητέ κάποια 

αλλαγή στην καρτέλα των στοιχείων σας τότε πατώντας το «γρανάζι» επιλέξτε το «Προφίλ» 

[6], διορθώστε τα κελία τα οποία σας ενδιαφέρουν και ολοκληρώστε τις αλλαγές σας 

πατώντας το κουμπί «Ανανέωση». Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιηθεί  καμία αλλαγή στα 

στοιχεία σας πατήστε «Επιστροφή». 

 

 

(εικ.4) 

Στο μενού που αναδύεται από το γρανάζι θα δείτε την επιλογή «Έξοδος» από την υπηρεσία 

αλλά και την επιλογή «Αποθήκευσε τις επιλογές σου» στην οποία θα μπορείτε να 

προσαρμόσετε το περιβάλλον της εφαρμογής έτσι όπως επιθυμείτε. Θα δείτε παράδειγμα σε 

παρακάτω παράγραφο . Τέλος  δίδεται η επιλογή γλώσσας (Ελληνική gr, Αγγλική en)  για την 

περιήγηση στην υπηρεσία. 
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Παράγραφος 2 Πίνακας Ελέγχου 
 

Ολοκλήρωση σύνδεση χρήστη 
 

Αναμονή προς έγκριση 
 

 

(εικ.5) 

1->  Βλέπετε εδώ τα αιτήματα σας στα οποία περιμένετε έγκριση από κάποιον άλλο χρήστη 

της υπηρεσίας. Στη κάθε γραμμή βλέπετε λεπτομερώς το τι έχετε αιτηθεί. 

6-> επεξεργασία του αιτήματός σας από εσάς. Το σύστημα σας παραπέμπει (παράγραφος5) 

στο γραφικό κομμάτι σας εφαρμογής έτσι ώστε να έχετε καλύτερη εικόνα του αιτήματός σας 

7-> βλέπετε την κατάσταση του αιτήματός σας (ποιος έχει αποδεχτεί το αίτημά σας και ποιος 

όχι) . Παρατηρώντας την εικόνα 5.1 θα δείτε ότι η πρώτη εγγραφή είναι σε αναμονή έγκρισης, 

κατάσταση 0, σε αντίθεση με την δεύτερη εγγραφή η οποία έχει εγκριθεί, κατάσταση 1 και 

σχόλια Approved. Σε περίπτωση άρνησης η κατάσταση θα πάρει τον αριθμό -1 και εάν δεν 

γραφεί κάποιό σχόλιο από το άτομο που θα διαχειριστεί το αίτημά σας τότε 

αυτοματοποιημένα η εφαρμογή θα δώσει στο αίτημα το σχόλιο decline. 
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(εικ.5.1) 

8-> Διαγραφή του αιτήματός σας. 

 

 

Διεκπεραιωμένα  
 

 



(εικ.6) 

2-> Εδώ βλέπετε τα αιτήματά σας τα οποία έχουν εγκριθεί με χρώμα πράσινο (σειρά 11) και 

όσα έχουν απορριφθεί με κόκκινο (σειρά 10). Σε περίπτωση που αιτηθείτε για μία αίθουσα 

σε παραπάνω από ένα άτομο, τότε έστω και ένα από τους τελευταίους αρνηθεί το αίτημα 

σας τότε το αίτημα σας σε αυτή τη σελίδα θα έχει κόκκινο χρώμα και θα έχει απορριφθεί.  

Επιπλέον λειτουργίες έχετε σε κάθε σειρά-εγγραφή-αίτημα σας  

6-> Επεξεργασία του αιτήματός από εσάς. Το σύστημα σας παραπέμπει (παραγραφος5) στο 

γραφικό κομμάτι της εφαρμογής έτσι ώστε να έχετε καλύτερη εικόνα του αιτήματός σας. 

7-> Διαγραφή του αιτήματός σας. Εάν το αίτημα έχει εγκριθεί (είναι πράσινο) και το 

συγκεκριμένο αίτημα βρίσκεται  σε μία ακαδημαϊκή περίοδο και δεν είναι ένα μεμονωμένο-

ημερήσιο συμβάν τότε θα σβηστεί κάθε επανάληψή του μέσα σε αυτήν την ακαδημαϊκή 

περίοδο. (δείτε παράδειγμα) Εάν το αίτημα σας έχει απορριφθεί (είναι κόκκινο) τότε απλά 

καθαρίζετε την λίστα σας. 

8->Σε περίπτωση εγκεκριμένου αιτήματος τότε εμφανίζεται ένα ενημερωτικό παράθυρο 

 

(εικ.7.1) 

Σε αντίθετη περίπτωση το ενημερωτικό αυτό παράθυρο θα έχει πληροφορίες του αιτήματός 

σας όπως και το ενδεχόμενο απαντητικό μήνυμα του αποδέκτη ή ένα αυτοματοποιημένο 

μήνυμα από το σύστημα και η κατάσταση του αιτήματος σας θα αποκτήσει κατάσταση -1. 
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(εικ.7.2) 

 

9->Σε περίπτωση εγκεκριμένου αιτήματος , αλλά και «χρήση αίθουσας» τηλεδιάσκεψη τότε 

υπάρχει ένα επιπλέον κουμπί με το οποίο μπορείτε να εισάγετε τους παρευρισκόμενους στην 

τηλεδιάσκεψη αυτή. 

 

(εικ.7.3) 

Κάθε φορά που θα πατάτε το κουμπί «Συμμετέχων Τηλεδιάσκεψης» θα προσθέτετε μια 

επιπλέον κενή εγγραφή. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε εγγραφής των στοιχείων του κάθε 

ατόμου, για να αποθηκεύσετε την κάθε εγγραφή πρέπει να πατήσετε το πράσινο κουμπί, 

στην περίπτωση που θέλετε να το διαγράψετε τότε πατάτε το κόκκινο. 

 

(εικ.7.4) 

 



Πρόχειρα 
 

 

(εικ.8) 

3-> Σε αυτό το σημείο του συστήματος θα μπορείτε να αποθηκεύεται τα αιτήματα σας σε 

μορφή προχείρου. Δε θα ενημερώνεται κανένας άλλος χρήστης εκτός από εσάς για αυτό. Για 

να δημιουργήσετε ένα πρόχειρο θα το δείτε στη παραγραφο5 

Επιπλέον λειτουργίες 

6-> Επεξεργασία του αιτήματος(προσχέδιο) με σκοπό να καταχωρηθεί και να περάσει από 

έγκριση, είτε να αποθηκευτεί ξανά ως πρόχειρο. 

7-> Διαγραφή του προχείρου.  
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Προς Διαμόρφωση 
 

 

 

(εικ.9) 

 

4-> Εμφανίζονται οι αιτήσεις του τμήματος στο οποίο ανήκετε στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου. Όπως παρατηρείτε η κάθε αίτηση είναι 

μία αντιγραφή της περσινής ακαδημαϊκής περιόδου χωρίς όμως να περιλαμβάνει κάποιον 

κωδικό μαθήματος (ps_code). Αλλάζοντας το «Config» με το έτος που πρόκειται να 

προετοιμάσετε τότε σας εμφανίζονται οι εγγραφές που πρέπει να επεξεργαστείτε για την 

επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο. 

Επιπλέον λειτουργίες 

 

6-> Επεξεργαστείτε το αίτημα εισάγοντας το επιθυμητό μάθημα και καθηγητή. ΠΡΟΣΟΧΗ, 

χωρίς όμως να προσθέσετε επιπλέον αίθουσες σε αυτό. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης του 

αιτήματος θα υλοποιηθεί από τα βήματα που θα σας περιγραφούν στην παραγραφο5. 

7->Διαγραφή του αντιγράφου στη περίπτωση ολοκλήρωσης του επιθυμητού προγράμματος 

σπουδών, με απώτερο σκοπό την ελευθέρωση της αίθουσας για την ομαλή λειτουργία της 

μηχανογράφησης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος. 
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Αιτήματα προς Διαχείριση 
 

 

(εικ.10) 

 

5-> Εμφανίζονται τα αιτήματα που πρέπει να διαχειριστείτε γιατί κάποιος άλλος χρήστης  της 

εφαρμογής σας ζητάει μία αίθουσα την οποία εσείς έχετε κατοχυρώνει ήδη 

6-> Μπορείτε να αποδεχτείτε αυτό το αίτημα, με συνέπεια αυτού να ακυρωθεί το δικό σας 

7-> Μπορείτε να απορρίψετε το αίτημα 

8-> Μπορείτε να ελέγξετε το αίτημα το οποίο σας αποστάλθηκε. Πατώντας αυτό το κουμπί 

θα μεταφερθείτε στο γραφικό κομμάτι της εφαρμογής, για να οπτικοποιήσετε το αίτημα που 

σας ζητείτε.  

 

 

 

 

 

 

 



Παράγραφος 3 Πληροφορίες 
 

Πληροφοριακές Σελίδες της Εφαρμογής 
 

Αίθουσες 
 

 

(εικ.11) 

Στο πρώτο κατά σειρά κουμπί του μενού πλοήγησης θα βρείτε τον «κατάλογο αιθουσών», 

Σε αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξετε ή και να αναζητήσετε αίθουσα καθαρά για 

πληροφοριακούς λόγους χωρίς κάποια επιπλέον λειτουργία. 

1-> Αναζήτηση αίθουσας με βάση τον εξοπλισμό που βρίσκετε εγκατεστημένος σε αυτήν. 

Τικάροντας τον εξοπλισμό και πατώντας το «ΟΚ» θα φιλτραριστούν οι αίθουσες με βάση τις 

επιλογές σας. 

 



 

(εικ.11.1) 

 

 

2->Το γρανάζι δεξιά των κεφαλίδων του πίνακα θα σας βοηθήσει να 

εμφανίσετε/εξαφανίσετε τις επιθυμητές στήλες του πίνακα επιλέγοντας τες από την λίστα. 

Ολοκληρώνοντας τις επιθυμητές ενέργειές σας μπορείτε να επιλέξετε το γρανάζι πάνω δεξιά 

στο μενού πλοήγησης και στην συνέχεια  την επιλογή «Αποθήκευσε τις επιλογές σου». Αυτό 

θα έχει σαν αποτέλεσμα με κάθε επόμενη είσοδος σας στην εφαρμογή να αντικρίσετε το 

περιβάλλον το οποίο δημιουργήσατε εσείς. 

 

(εικ.11.2) 



 

3->Κάτω από τις κεφαλίδες των στηλών του πίνακα τα λευκά πεδία βρίσκονται για αναζήτηση 

αίθουσας με βάση κάποιο λεκτικό το οποίο γνωρίζετε ότι εμπεριέχετε στην αντίστοιχη στήλη. 

4->Στο κάτω τμήμα της σελίδας μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των αιθουσών ανά σελίδα. 

 

 

(εικ.11.3) 

 

Στο δεύτερο κουμπί κατά σειρά θα βρείτε τον κατάλογο με τις κατηγορίες των αιθουσών με 

βάση την χωρητικότητα τους. Οι επιτρεπτές λειτουργίες της σελίδας αυτής είναι όμοιες με 

την προαναφερθείσα σελίδα «κατάλογος αιθουσών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Αιθουσών 
 

(εικ.12) 

 

 

(εικ.12.1) 



 

 

(εικ.12.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράγραφος 4  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα / Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα Αιθουσών 
 

4.α «Έλεγχος για τα επιλεγμένα μαθήματα» 
 

 

(εικ.13) 

 

1-> Επιλογή ακαδημαϊκής περιόδου. Είτε ολόκληρο το έτος, είτε κάποια συγκεκριμένη 

περίοδο, πατώντας τα μπλε κουμπιά. Επίσης αλλάζοντας το «Config» αλλάζετε το 

ακαδημαϊκό έτος το οποίο θα εμφανίζεται. 

2->Μετά την επιλογή κάποιας ακαδημαϊκής περιόδου, συμπληρώνονται αυτόματα οι 

εκάστοτες ημερομηνίες, παρόλα αυτά όμως μπορείτε να συμπληρώσετε τις επιθυμητές σας 

ημερομηνίες πατώντας το κουμπί δεξιά του κελιού. 

 

(εικ.13.1) 

 



 

(εικ.13.2) 

 

3-> Επιλογή της/των ημέρας/ών οι οποίες σας ενδιαφέρουν να προβληθούν στο ημερολόγιο. 

Πατώντας το κουμπί «Επιλ. ολων» επιλέγετε ολόκληρη την εβδομάδα. 

 

(εικ.13.3) 

 

9->Οτιδήποτε και εάν έχετε επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξετε σε επόμενες κινήσεις σας , 

πατώντας το κουμπί «Αρχικοποίηση» σε οποιαδήποτε στιγμή της πλοήγησής σας στην σελίδα 

αυτή, θα επιτύχετε τον «καθαρισμό» όλων των κελίων ,του ημερολογίου αλλά και του 

εβδομαδιαίου προγράμματος. 

4->Επιλογή ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων για την προβολή μόνο των συγκεκριμένων 

μαθημάτων μέσα στην ακαδημαϊκή περίοδο την οποία έχετε επιλέξει. 



 

(εικ.14) 

 

 

Ανοίγοντας το αρχικά, δεν θα εμφανίζεται κανένα μάθημα. Πατώντας το [7] θα φορτωθούν 

όλα τα διαθέσιμα μαθήματα. Εάν όμως θέλετε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα και γνωρίζετε 

κάποια χαρακτηριστικά του, μπορείτε να συμπληρώσετε τα φίλτρα που υπάρχουν στην [6] 

σειρά ή και συμπληρώνοντας τον κωδικό μαθήματος στο τελευταίο πεδίο της σειράς [6], εν 

συνεχεία πατώντας το [7] εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησή σας και 

οριστικοποιείται επιλέγοντας τα επιθυμητά μαθήματα (γίνονται πράσινα). 

Σε αυτή τη σελίδα δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε όλα τα μαθήματα [8], είτε να τα 

απεπιλέξετε όλα [9]. 

 

 

(εικ.14.1) 

 



 

(εικ.14.2) 

 

 

(εικ.14.3) 

 

 

(εικ.14.4) 

 

 

(εικ.14.5) 



 

 

Αφού επιλέξετε τα επιθυμητά μαθήματα (γίνουν πράσινα), το τελευταίο βήμα της 

διαδικασίας αυτής είναι το να πατήσετε το κουμπί «‘Έλεγχος για τα επιλεγμένα ΜΑΘΗΜΑΤΑ» 

[5] . Τότε θα συμπληρωθεί το ημερολόγιο το τέλος της σελίδας. 

 

 

(εικ.15) 

 

Παρατηρώντας το ημερολόγιο θα δείτε ότι αριστερά βρίσκονται οι ώρες διεξαγωγής των 

επιλεγμένων μαθημάτων, στην κορυφή των στηλών εμφανίζονται οι ημέρες που έχετε 

επιλέξει μαζί με την ημερομηνία αυτών, στο κάτω μέρος των στηλών εμφανίζεται η αίθουσα 

στην οποία διεξάγεται το εκάστοτε μάθημα, τέλος βάζοντας το δείκτη του ποντικιού σας 

πάνω από κάθε δέσμευση (μπλε ορθογώνιο) θα δείτε πληροφορίες του συγκεκριμένου 

μαθήματος(ονομασία μαθήματος, καθηγητής, ώρες διεξαγωγής και λοιπές πληροφορίες). 

Πατώντας πάνω σε κάποια δέσμευση θα εμφανιστεί ένα μικρότερο νέο παράθυρο με ένα 

πληροφοριακό πίνακα για  αυτό. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να στείλετε E-Mail 

πατώντας πάνω στα κουμπιά τα οποία αναγράφουν το τμήμα και το όνομα του καθηγητή. 



 

(εικ.15.1) 

INFO: Κρατώντας πατημένο το «Shift» κουμπί του πληκτρολογίου σας και γυρίζοντας την 

ροδέλα του ποντικιού σας, το ημερολόγιο θα κάνει κύλιση, αλλιώς στο κάτω μέρος του 

ημερολογίου υπάρχει μπάρα με στην οποία πατώντας το δεξί βέλος ή το αριστερό 

επιτυγχάνετε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Τέλος, σας δίνετε η δυνατότητα να φιλτράρετε το ημερολόγιο με βάση το τμήμα, πατώντας 

το [8] και επιλέγοντας το τμήμα το οποίο θέλετε να εμφανίζονται τα μαθήματα αυτού. Η 

λειτουργία αυτή θα σας βοηθήσει εφόσον έχετε επιλέξει να εμφανιστούν μαθήματα 

διάφορων τμημάτων. 

 

(εικ.15.2) 
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 4.β«Έλεγχο για τις επιλεγμένες ΑΙΘΟΥΣΕΣ» 
 

 

(εικ.16) 

Βήματα 1 , 2 , 3 πρέπει αν συμπληρωθούν όπως και παραπάνω. 

1-> Επιλογή ακαδημαϊκής περιόδου. Είτε ολόκληρο το έτος, είτε κάποια συγκεκριμένη 

περίοδο. Αλλάζοντας το «Config» επιλέγετε το ακαδημαϊκό έτος της επιθυμίας σας. 

2->Μετά την επιλογή κάποιας ακαδημαϊκής περιόδου, συμπληρώνονται αυτόματα οι 

εκάστοτες ημερομηνίες, παρόλα αυτά όμως μπορείτε να συμπληρώσετε τις επιθυμητές σας 

ημερομηνίες πατώντας το κουμπί δεξιά του κελιού. 

 

(εικ.16.1) 

 



 

(εικ.16.2) 

 

3-> Επιλογή της/των ημέρας/ών οι οποίες σας ενδιαφέρουν να προβληθούν στο ημερολόγιο. 

Πατώντας το κουμπί «Επιλ. ολων» επιλέγετε ολόκληρη την εβδομάδα. 

 

(εικ.16.3) 

 

9->Οτιδήποτε και εάν έχετε επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξετε σε επόμενες κινήσεις σας , 

πατώντας το κουμπί «Αρχικοποίηση» σε οποιαδήποτε στιγμή της πλοήγησής σας στην σελίδα 

αυτή θα επιτύχετε τον «καθαρισμό» όλων των κελίων ,του ημερολογίου αλλά και του 

εβδομαδιαίου προγράμματος. 

6-> Επιλογή μίας ή περισσοτέρων αιθουσών για την προβολή μόνο των συγκεκριμένων 

αιθουσών μέσα στην ακαδημαϊκή περίοδο την οποία έχετε επιλέξει. 

 



 

(εικ.17) 

 

Ανοίγοντας το αρχικά, εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες αίθουσες. Παρατηρώντας την 

παρακάτω εικόνα θα δείτε ότι μπορείτε να επιλέξετε μία αίθουσα πατώντας το κουμπί επάνω 

δεξιά στο κάθε ορθογώνιο αίθουσας, το οποίο κουμπί από  γίνεται  και το αντίθετο 

σε περίπτωσης απεπιλογής της αίθουσας. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα φίλτρα στην σειρά 

[8] και για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης πατήστε το κουμπί με τον μεγεθυντικό 

φακό στο τέλος της σειράς [8]. 

 

(εικ.17.1) 

 

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια αίθουσα με βάση τον εξοπλισμό τον οποίο διαθέτει η 

εκάστοτε αίθουσα πατώντας το [9]. 



 

(εικ.17.2) 

 

Σε αυτή τη σελίδα δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε όλες τις αίθουσες [10], είτε να τις 

απεπιλέξετε [11]. 

Αφού επιλέξετε τις επιθυμητές αίθουσες(με το κουμπί επάνω δεξιά  ), το τελευταίο 

βήμα της διαδικασίας αυτής είναι το να πατήσετε το κουμπί « ‘Έλεγχος για τις επιλεγμένες 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ» [7] . Τότε θα συμπληρωθεί το ημερολόγιο το τέλος της σελίδας. 

 

 

(εικ.18) 

 

 



Παρατηρώντας το ημερολόγιο θα δείτε ότι αριστερά βρίσκονται οι ώρες διεξαγωγής των 

μαθημάτων, στην κορυφή των στηλών εμφανίζονται οι ημέρες που έχετε επιλέξει μαζί με την 

ημερομηνία αυτών, στο κάτω μέρος των στηλών εμφανίζονται οι επιλεγμένες αίθουσες στις 

οποίες διεξάγονται τα εκάστοτε μαθήματα, τέλος βάζοντας το δείκτη του ποντικιού σας πάνω 

από κάθε δέσμευση (μπλε ορθογώνιο) θα δείτε πληροφορίες του συγκεκριμένου 

μαθήματος(ονομασία μαθήματος, καθηγητής, ώρες διεξαγωγής και λοιπές πληροφορίες). 

Πατώντας πάνω σε κάποια δέσμευση θα εμφανιστεί ένα μικρότερο νέο παράθυρο με ένα 

πληροφοριακό πίνακα για  αυτό. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να στείλετε E-Mail 

πατώντας πάνω στα κουμπιά τα οποία αναγράφουν το τμήμα και το όνομα του καθηγητή. 

 

 

(εικ.18.1) 

INFO: Κρατώντας πατημένο το «Shift» κουμπί του πληκτρολογίου σας και γυρίζοντας την 

ροδέλα του ποντικιού σας, το ημερολόγιο θα κάνει κύλιση, αλλιώς στο κάτω μέρος του 

ημερολογίου υπάρχει μπάρα με στην οποία πατώντας το δεξί βέλος ή το αριστερό 

επιτυγχάνετε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Τέλος, σας δίνετε η δυνατότητα να φιλτράρετε το ημερολόγιο με βάση το τμήμα, πατώντας 

το [8] και επιλέγοντας το τμήμα το οποίο θέλετε να εμφανίζονται τα μαθήματα αυτού. 

 



 

(εικ.18.2) 
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4.γ Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 
 

Στο κάτω τμήμα της σελίδας [10] θα παρατηρήσετε ότι σας δίνεται η επιλογή να εμφανίσετε 

το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, με βάση όσων έχετε επιλέξει παραπάνω στη σελίδα αυτή. 

 

 

(εικ.19) 

 

 

Το πρόγραμμα θα εμφανιστεί όταν έχετε ολοκληρώσει την μία από τις δύο παραπάνω 

διαδικασίες («‘Έλεγχος για τα επιλεγμένα ΜΑΘΗΜΑΤΑ» ή «Έλεγχο για τις επιλεγμένες 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ») και έχουν εμφανιστεί τα αποτελέσματά σας  στο ημερολόγιο. Τότε και μόνο τότε 

θα έχετε την παρακάτω εικόνα. 

 



 

(εικ.19.1) 

 

Παρατηρώντας θα δείτε ότι μπορείτε να εμφανίσετε το πρόγραμμα είτε «Ανά Μάθημα» είτε 

«Ανά Αίθουσα» [11]. Πατώντας το κουμπί «Εμφάνιση Σχολίων» / «Απόκρυψη Σχολίων» [12] 

θα εμφανίζονται / εξαφανίζονται  τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν κατά την δέσμευση του 

κάθε μαθήματος στην αντίστοιχη αίθουσα. Τέλος, αφού αποφασίσετε πώς θα φαίνεται το 

εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα με τις παραπάνω επιλογές (11 ή και 12), μπορείτε να το 

εμφανίσετε σε ένα νέο παράθυρο με απώτερο σκοπό να το εκτυπώσετε [13]. 

INFO: Κρατώντας πατημένο το «Shift» κουμπί του πληκτρολογίου σας και γυρίζοντας την 

ροδέλα του ποντικιού σας, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα κάνει κύλιση, αλλιώς στο κάτω 

μέρος του εβδομαδιαίου προγράμματος υπάρχει μπάρα με στην οποία πατώντας το δεξί 

βέλος ή το αριστερό επιτυγχάνετε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Για να πραγματοποιήσετε την εκτύπωση ,εφόσον φτάσετε  στο σημείο που δείχνει η τρίτη 

κατά σειρά εικόνα παρακάτω εικ.18.4, τότε με δεξί κλικ στο νέο παράθυρο, σας εμφανίζετε 

ένα μενού και πατώντας «Εκτύπωση» ή «Print»  θα σταλεί αυτούσιο στον συνδεδεμένο σας 

εκτυπωτή. 

Μία δεύτερη επιλογή εφόσον θέλετε να αλλάξετε την εικόνα του εκτυπωμένου 

αποτελέσματος, πατήστε «Ctrl»+«Α» από το πληκτρολόγιό σας και στην συνέχεια δεξί κλικ 

στα επιλεγμένα , «Αντιγραφή» ή «Copy» και μπορείτε να το επικολλήσετε στο πρόγραμμα 

της επιλογής σας (Office Word, Notepad κτλ) και να το μορφοποιήσετε όπως εσείς 

επιθυμείτε. 



 

(εικ.19.2) 

 

 

(εικ.19.3) 

 

 

(εικ.19.4) 

 

 

 



Παράγραφος 5 Δέσμευση 
 

Αίτημα για δέσμευση αίθουσας  /  «ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» 
 

 

(εικ.20) 

 

1-> Επιλογή ακαδημαϊκής περιόδου. Είτε ολόκληρο το έτος, είτε κάποια συγκεκριμένη 

περίοδο. Αλλάζοντας το «Config» επιλέγετε το Ακαδημαϊκό έτος για το οποίο θέλετε να 

εμφανίζεται. 

2->Μετά την επιλογή κάποιας ακαδημαϊκής περιόδου, συμπληρώνονται αυτόματα οι 

εκάστοτες ημερομηνίες, παρόλα αυτά όμως μπορείτε να συμπληρώσετε τις επιθυμητές σας 

ημερομηνίες πατώντας το κουμπί δεξιά του κελιού. 

 

 

(εικ.20.1) 



 

(εικ.20.2) 

 

3-> Επιλογή της/των ημέρας/ών οι οποίες σας ενδιαφέρουν να προβληθούν στο ημερολόγιο 

έτσι ώστε να κάνετε το αίτημα σας. 

 

(εικ.20.3) 

4-> Είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές για την χρήση αίθουσας 

την οποία θέλετε να χαρακτηρίσετε την δέσμευσή σας και μετέπειτα να καταχωρήσετε στο 

αίτημα σας. 

Εάν η χρήση αίθουσας που επιλέξατε είναι για ένα μεμονωμένο-ημερήσιο συμβάν, μπορείτε 

να επιλέξετε την ημερομηνία έναρξης (Από Ημ/νία) και αυτοματοποιημένα θα συμπληρωθεί 

και το πεδίο του «Μέχρι Ημ/νία». Το γεγονός ότι θα αναγράφετε η επόμενη μέρα στο 

τελευταίο προαναφερθέν πεδίο δεν είναι λάθος αλλά εξυπηρετεί συστημικούς λόγους. 

 

 

(εικ.20.4) 

8->Μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο για να επεξηγήσετε ή να εμπλουτίσετε το αίτημά σας, 

όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

 

 

(εικ.20.5) 

9->Επιλέξτε την κατάσταση του αιτήματός σας με την οποία θέλετε να το στείλετε. Είτε «Προς 

έγκριση» που αυτό σημαίνει ότι το αίτημά σας θα καταχωρηθεί επιτυχώς, είτε «Πρόχειρο» 

το οποίο σημαίνει ότι δεν θα καταχωρηθεί στην εφαρμογή παρά μόνο θα το έχετε διαθέσιμο 

στον «Πίνακα ελέγχου» σας (Παράγραφος 2,εικ.8). 
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(εικ.20.6) 

 

10-> Σε περίπτωση που θα έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία (όλα τα βήματα της 

παραγράφου 5) και θέλετε να προσθέσετε ακόμα ένα αίτημα τότε πατώντας το  , η 

εφαρμογή θα καθαρίσει τα απαραίτητα πεδία και εσείς θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο 

αίτημα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις.  

11->Οτιδήποτε και εάν έχετε επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξετε σε επόμενες κινήσεις σας , 

πατώντας το κουμπί «Αρχικοποίηση» σε οποιαδήποτε στιγμή της πλοήγησής σας στην σελίδα 

αυτή θα επιτύχετε τον καθαρισμό όλων των κελίων, του ημερολογίου της δέσμευσής σας, 

αλλά και του εβδομαδιαίου προγράμματος. 

 

Παράγραφος 5.α 
 

Επιλογή μαθήματος 
 

5-> Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει χρήση αίθουσας, όπως Διδασκαλεία, Εργαστήρια, 

Εξεταστική (Παράγραφος 5, εικ.19.4) ,τότε απαιτείται να επιλέξετε μάθημα στο οποίο 

αναφέρεται το αίτημά σας. Τα φίλτρα είναι παραπλήσια με της παραγράφου 4.α, εικ.13 μόνο 

που τα μαθήματα σε αυτήν την περίπτωση τα οποία είναι διαθέσιμα, ανήκουν αποκλειστικά 

στο τμήμα στο οποίο είστε εγγεγραμμένος. Επιλέγοντας το μάθημα για το οποίο έχετε σκοπό 

να δημιουργήσετε το αίτημα (μόνο ένα μάθημα μπορείτε να επιλέξετε ανά αίτημα) τότε αυτό 

γίνεται πράσινο. 

 

(εικ.21) 
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(εικ.21.1) 

INFO: Στην περίπτωση όπου η επιλεχθείσα χρήση αίθουσας δεν απαιτεί να δηλωθεί μάθημα 

τότε η επιλογή μαθήματος γίνεται προαιρετική. 

 

Παράγραφος 5.β 
 

Επιλογή αίθουσας/ών 
 

 

 

(εικ.22) 

6->Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλέξετε την αίθουσα η οποία καλύπτει τις ανάγκες για 

την υλοποίηση του αιτήματός σας. Τα φίλτρα 1,2,4 είναι παραπλήσια με της παραγράφου 

4.β, εικ.16 και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα πατώντας το κουμπί 3. 
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(εικ.23) 

 

(εικ.23.1) 

Επιλέγοντας την επιθυμητή αίθουσα , θα παρατηρήσετε ότι θα εμφανιστούν οι ημέρες τις 

οποίες είχατε επιλέξει στην αρχή της διαδικασίας. Στην συνέχεια πατώντας πάνω στην ημέρα 

θα σας εμφανιστεί το κάτω μπλε ορθογώνιο. Σε αυτό το σημείο έχετε δύο επιλογές. 

Πρώτον, εάν επιλέξετε δύο ή και παραπάνω αίθουσες οι οποίες έχουν όμοια χαρακτηριστικά 

τότε μπορείτε να συμπληρώσετε την επιθυμητή ώρα [6] έναρξης (Από) και λήξης (έως) όπως 

επίσης και τα σχόλια [7] εάν το θέλετε στο πρώτο κατά σειρά μπλε ορθογώνιο και στην 

συνέχεια πατώντας το «Αντιγραφή στις επιλεγμένες αίθουσες» [8] θα αντιγραφούν τα 

παραπάνω στοιχεία στο δεύτερο και τρίτο κατά σειρά ( στο 4 και 6 αντίστοιχα σε κάθε ένα). 

Υπολείπεται η συμπλήρωση του καθηγητή. Σε περίπτωση  που παραπάνω έχει επιλεγεί 



μάθημα τότε θα σας εμφανίσει στη λίστα τους καθηγητές που έχουν αναλάβει αυτό το 

μάθημα. Εάν όμως δεν έχετε επιλέξει μάθημα θα σας εμφανίσει όλους τους διαθέσιμους 

καθηγητές. 

 

(εικ.23.2) 

 

Δεύτερον, μπορείτε απλά να συμπληρώσετε σε κάθε ένα ορθογώνιο ξεχωριστά τα 

απαιτούμενα, χωρίς να συμπληρώσετε το πρώτο κατά σειρά μπλε ορθογώνιο. 

Εάν μετανιώσετε για κάποια από τις επιλεγμένες αίθουσες τότε μπορείτε να πατήσετε το 

κουμπί   [3] για να φύγει το συγκεκριμένο ορθογώνιο, είτε το  [1] για να απεπιλεχθεί 

η συγκεκριμένη αίθουσα πλήρως. 

 

 

(εικ.23.3) 

 

 

 

 

 



Παράγραφος 5.γ 
 

Έλεγχος Διαθεσιμότητας 
 

 

 

(εικ.24) 

 

7-> Εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα παραπάνω απαραίτητα πεδία επιτυχώς, ήρθε η 

στιγμή να πατήσετε το «Έλεγχος Διαθεσιμότητας». Το ημερολόγιο θα συμπληρωθεί 

σύμφωνα με αυτά που έχετε επιλέξει εσείς αλλά και με τα αιτήματα τα οποία έχουν ήδη 

οριστικοποιηθεί και έχουν καταχωρηθεί (μπλε χρωματισμός) στο εκάστοτε ακαδημαϊκό 

έτος. 

Εάν το αίτημά σας δεν συμπίπτει με κάποια άλλη καταχώρηση τότε θα εμφανιστεί όπως 

παρακάτω, με πράσινο χρώμα. 

 



 

(εικ.25) 

 

Σε αντίθετη περίπτωση όμως θα χρωματιστεί με κόκκινο χρώμα. Επίσης θα παρατηρήσετε 

ότι εμφανίζεται ένα νέο κουμπί από άκρη σε άκρη της σελίδας αυτής με ονομασία 

«Σφάλματα». Ανοίγοντας αυτό θα σας δείξει όλες τις καταχωρήσεις με τις οποίες το αίτημα 

σας συμπίπτει. 

 

 



(εικ.25.1) 

INFO: Κρατώντας πατημένο το «Shift» κουμπί του πληκτρολογίου σας και γυρίζοντας την 

ροδέλα του ποντικιού σας, το ημερολόγιο θα κάνει κύλιση, αλλιώς στο κάτω μέρος του 

ημερολογίου υπάρχει μπάρα με στην οποία πατώντας το δεξί βέλος ή το αριστερό 

επιτυγχάνετε το ίδιο αποτέλεσμα. 

 

 

(εικ.25.2) 

 

Ας υποθέσουμε ότι επικρατεί η πρώτη περίπτωση (με το πράσινο χρώμα) τότε θα 

παρατηρήσετε ότι στην κορυφή της συγκεκριμένης σελίδας θα εμφανιστεί το παρακάτω 

κουμπί. Πατώντας το (και έχοντας επιλεγμένη Κατάσταση Αιτήματος status το «Προς 

έγκριση» ) , τότε θα καταχωρηθεί με επιτυχία το αίτημά σας όπου και θα ενημερωθείτε από 

ένα λεκτικό της εφαρμογής. Πατώντας ολοκλήρωση θα μπορείτε να ελέγξετε την 

κατοχύρωσή σας στον «Πίνακα ελέγχου» σας στο «Διεκπεραιωμένα»,  παράγραφος 2 εικ.6, 

και θα έχει πράσινο χρώμα στον πίνακα. 
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(εικ.26) 

 

(εικ.26.1) 

 

Σε αντίθετη περίπτωση όπου επικρατεί η δεύτερη περίπτωση (με το κόκκινο χρώμα) τότε θα 

παρατηρήσετε ότι στην κορυφή της συγκεκριμένης σελίδας θα εμφανιστεί πάλι το παρακάτω 

κουμπί και θα ενημερωθείτε με το αντίστοιχο λεκτικό. 

 

 

 

(εικ.27) 

 



 

(εικ.27.1) 

 

 

Πατώντας το (και έχοντας επιλεγμένο status το «Προς έγκριση» ) , τότε θα καταχωρηθεί με 

επιτυχία το αίτημά σας, όμως θα πρέπει να περιμένετε την έγκριση από τους υπεύθυνους 

της καταχώρησης/ων με την οποία/ες έχετε σύγκρουση αιτημάτων.  

Οι υπεύθυνοι των αιτημάτων με τα οποία έχετε σύγκρουση θα ενημερωθούν με μήνυμα στον 

δικό τους «Πίνακα Ελέγχου» στο «Αιτήματα προς Διαχείριση», παράγραφος2  εικ10, αλλά και 

με το δικό σας μήνυμα (εάν έχετε γράψει).  

Εσείς θα ενημερωθείτε με ένα λεκτικό της εφαρμογής. Πατώντας ολοκλήρωση θα μπορείτε 

να ελέγξετε την κατοχύρωσή σας στον «Πίνακα ελέγχου» σας, στο «Αναμονή προς έγκριση» 

παράγραφος 2 εικ.5 . 

Εφόσον οι υπεύθυνοι σας δώσουν έγκριση τότε το αίτημα σας θα έχει κατοχυρωθεί και θα 

εμφανίζεται στον «Πίνακα ελέγχου» σας στο «Διεκπεραιωμένα», παράγραφος 2 εικ.6 , με 

πράσινο χρώμα. 

Εάν όμως δεν εγκρίνουν το αίτημα σας τότε το τελευταίο θα εμφανίζεται στον «Πίνακα 

ελέγχου» σας στο «Διεκπεραιωμένα», παράγραφος 2 εικ.6 , με κόκκινο χρώμα. 

 

 

Εάν η χρήση αίθουσας που επιλέξατε παραπάνω είναι «Τηλεδιάσκεψη» και καταχωρηθεί 

επιτυχώς τότε θα πρέπει να προσθέσετε τα μέλη της τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τα 
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βήματα που αναφέρονται στην παράγραφο2, Διεκπεραιωμένα, στην περίπτωση όμως που το 

αίτημά σας συμπίπτει με κάποιο άλλο τότε θα πρέπει να πάρετε πρώτα την έγκριση και μετά 

να ακολουθήσετε την διαδικασία της παραγράφου2, Διεκπεραιωμένα 

 

Ένα σημαντικό σημείο της εφαρμογής είναι ότι εφόσον ανήκετε σε κάποιο τμήμα, μπορείτε 

να διαχειριστείτε τις κατοχυρώσεις αιθουσών του τμήματος σας, μέσω του ημερολογίου 

είτε στη σελίδα «Διαθεσιμότητα» είτε στη «Αίτημα Δέσμευσης». Αυτό μπορείτε να το 

υλοποιήσετε απλά πατώντας πάνω στο μπλε ορθογώνιο το οποίο αναφέρεται στο τμήμα 

σας και θα σας δώσει τις παρακάτω λειτουργίες (αυτές τις λειτουργικότητες τις έχετε και 

στον «Πίνακα Ελέγχου» σας στο «Διεκπεραιωμένα», παράγραφος2) 

 

 

(εικ.28) 

1-> Εφόσον δείτε τις παραπάνω λεπτομέρειες του αιτήματος, πατώντας το θα μεταβείτε στην 

προηγούμενη εικόνα χωρίς κάποια μεταβολή στοιχείων του αιτήματος 

2-> Διαγράφετε το αίτημα αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ, εάν το συγκεκριμένο αίτημα βρίσκεται  σε μία 

ακαδημαϊκή περίοδο και δεν είναι ένα μεμονωμένο-ημερήσιο συμβάν τότε θα σβηστεί κάθε 

επανάληψή του μέσα σε αυτήν την ακαδημαϊκή περίοδο.  

Παραδείγματος χάριν, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το μάθημα Εισαγωγή στην 

κοινωνική ψυχολογία ||, διεξάγεται ,ας υποθέσουμε, κάθε Τρίτη όλο το εαρινό εξάμηνο από 

τις 11:00 έως τις 14:00 στην αίθουσα 209. Εάν ο υπεύθυνος της ψυχολογίας διαγράψει αυτό 

το αίτημα στη συνέχεια το μάθημα δεν θα εμφανίζεται καθόλου μέσα στο εαρινό εξάμηνο 

και η αίθουσα 209 πλέον θα είναι ελεύθερη κάθε Τρίτη στις 11:00 έως τις 14:00. 

Ας υποθέσουμε ότι η εξέταση του παραπάνω μαθήματος την περίοδο της εξεταστικής 

εαρινού δηλαδή την Δευτέρα, 28-05-2018 διαγραφεί από τον υπεύθυνο της ψυχολογίας τότε 

θα διαγραφεί μόνο το αίτημα αυτό. Το ίδιο θα συμβεί και για ένα μονοήμερο σεμινάριο της 

ψυχολογίας, θα διαγραφεί μόνο αυτό. 

3->Επεξεργασία του αιτήματος 
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Παράγραφος 5.δ 
 

Εβδομαδιαίο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών 
 

 

(εικ.29) 

 

12-> Τέλος, σας δίνεται η δυνατότητα και σε αυτή τη σελίδα να δείτε το εβδομαδιαίο 

ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών για την περίοδο την οποία θα επιλέξετε εσείς. 

Παρατηρώντας θα δείτε ότι μπορείτε να εμφανίσετε το πρόγραμμα είτε «Ανά Μάθημα» είτε 

«Ανά Αίθουσα» [1]. Πατώντας το κουμπί «Εμφάνιση Σχολίων» / «Απόκρυψη Σχολίων» [2] θα 

εμφανίζονται / εξαφανίζονται  τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν κατά την δέσμευση του κάθε 

μαθήματος στην αντίστοιχη αίθουσα. Τέλος, αφού αποφασίσετε πώς θα φαίνεται το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις παραπάνω επιλογές (1 ή και 2), μπορείτε να το εμφανίσετε 

σε ένα νέο παράθυρο με απώτερο σκοπό να το εκτυπώσετε [3]. 

INFO: Κρατώντας πατημένο το «Shift» κουμπί του πληκτρολογίου σας και γυρίζοντας την 

ροδέλα του ποντικιού σας, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα κάνει κύλιση, αλλιώς στο κάτω 

μέρος του εβδομαδιαίου προγράμματος υπάρχει μπάρα με στην οποία πατώντας το δεξί 

βέλος ή το αριστερό επιτυγχάνετε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Για να πραγματοποιήσετε την εκτύπωση ,εφόσον φτάσετε  στο σημείο που δείχνει η δεύτερη 

κατά σειρά εικόνα παρακάτω εικ.28.1, τότε με δεξί κλικ στο νέο παράθυρο, σας εμφανίζετε 



ένα μενού και πατώντας «Εκτύπωση» ή «Print»  θα σταλεί αυτούσιο στον συνδεδεμένο σας 

εκτυπωτή. 

Μία δεύτερη επιλογή εφόσον θέλετε να αλλάξετε την εικόνα του εκτυπωμένου 

αποτελέσματος, πατήστε «Ctrl»+«Α» από το πληκτρολόγιό σας και στην συνέχεια δεξί κλικ 

στα επιλεγμένα , «Αντιγραφή» ή «Copy» και μπορείτε να το επικολλήσετε στο πρόγραμμα 

της επιλογής σας (Office Word, Notepad κτλ) και να το μορφοποιήσετε όπως εσείς 

επιθυμείτε. 

 

 

(εικ.30) 

 

 

(εικ.30.1) 

 

 

 



Παράγραφος 6  

Σημασία των χρωμάτων στο ημερολόγιο της εφαρμογής 
 

Κίτρινος χρωματισμός 

 

(εικ.31) 

 

Σε αυτή τη περίπτωση ο χρήστης προσπαθεί να εισάγει ένα αίτημα για δέσμευση δύο 

αιθουσών οι οποίες όμως  δημιουργούν σύγκρουση  μεταξύ τους. Τότε η δέσμευση αυτή 

χρωματίζεται με κίτρινο.  

 

Πορτοκαλί χρωματισμός 

 

(εικ.32) 

Όταν ο χρήστης της εφαρμογής βλέπει τις δεσμεύσεις χρωματισμένες με πορτοκαλί χρώμα 

τότε αυτές οι δεσμεύσεις χαρακτηρίζονται «ως προς διαμόρφωση». Δηλαδή, πατώντας σε 

κάθε μία από αυτές και εφόσον ανήκει στο αναγραφόμενο τμήμα τότε θα μπορεί να εισάγει 

το μάθημα που πρόκειται να διεξαχθεί σε αυτήν την αίθουσα την συγκεκριμένη μέρα και 

ώρα, όπως επίσης και τον υπεύθυνο καθηγητή. 



 

(εικ.32.1) 

 

Λαχανί χρωματισμός 

 

(εικ.33) 

Σε αυτήν την περίπτωση ένας χρήστης του Γενικού τμήματος διεξήγαγε μία εκδήλωση κάθε 

Τρίτη στην αίθουσα 209 (Αμφιθέατρο). Το τμήμα της Ψυχολογίας όμως χρειάστηκε την 

συγκεκριμένη αίθουσα , ημέρα και ώρα. Κάνοντας το αίτημα για την εν λόγω δέσμευση, το 

αίτημα της Ψυχολογίας ήταν κόκκινο και έπρεπε να εγκριθεί από τον πρώτο χρήστη. Εφόσον 

πήρε την έγκριση , η δέσμευση του Γενικού τμήματος χρωματίζεται με λαχανί μιας και δεν 

θα πραγματοποιηθεί, της ψυχολογίας από κόκκινο που ήταν γίνεται μπλε μιας και αυτό είναι 

που θα διεξαχθεί πλέον αυτές τις ημέρες.  

Μία άλλη περίπτωση για αυτόν τον χρωματισμό εξαρτάται από την προτεραιότητα που έχει 

η κάθε «χρήση αίθουσας» με την οποία χαρακτηρίζεται η δέσμευση μίας αίθουσας. Την 

μικρότερη προτεραιότητα  την έχουν οι εξής «χρήσεις» : Διδασκαλεία, Σεμιναρίων, 

Τηλεδιάσκεψη, Εργαστήρια και Εξεταστική. Έπεται η Εκδηλώσεων, εν συνεχεία η 

Διασκέψεων και τέλος η Τελετών. Σε αυτήν την περίπτωση οι μεγαλύτερες προτεραιότητες 

καταπατούν και εγκρίνονται αυτόματα, οτιδήποτε με το οποίο έχει σύγκρουση και είναι 

μικρότερης προτεραιότητας. 


