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Συνοπτική παρουσίαση όλων των Ψηφιακών Ευκολιών
Βασικό πακέτο Ψηφιακών Ευκολιών - Δωρεάν

Υπηρεσία Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Έλεγχος

Αναγνώριση Κλήσεων Η υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα - -

Αναμονή Κλήσεων *43# #43# *#43#

Μόνιμη Απόκρυψη *32# #32# *#32#

Επιλεκτική Απόκρυψη *31#προορισμός - -

Επιλεκτική Εμφάνιση *31προορισμός

Επιπλέον πακέτο Ψηφιακών Ευκολιών Δωρεάν (προσφορά περιορισμένης διάρκειας)

Υπηρεσία Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Έλεγχος

Τριμερής συνομιλία R3 ή FLASH3 - -

Υπηρεσία «Μην ενοχλείτε» *91# #91# *#91#

Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη

*90#
#90# *#90#

Φραγή Εξερχομένων Κλήσεων *34*PIN*κωδικός φραγής# #34*PIN# *#34#

Εκτροπή Κλήσεων σε ISDN γραμμές ανά τηλεφωνικό αριθμό

Εκτροπή όλων των κλήσεων* *22*<αριθμός εκτροπής># #22# *#22#

Εκτροπή κλήσης όταν δεν μπορείς 

να απαντήσεις*
*63*<αριθμός εκτροπής># #63# *#63#

Εκτροπή κλήσης όταν η γραμμή σου είναι κατειλημμένη* *68*<αριθμός εκτροπής># #68# *#68#

Εκτροπή Κλήσεων

Εκτροπή όλων των κλήσεων* *21*<αριθμός εκτροπής># #21# *#21#

Εκτροπή κλήσης όταν δεν μπορείς 

να απαντήσεις*
*61*<αριθμός εκτροπής># #61# *#61#

Εκτροπή κλήσης όταν η γραμμή σου είναι κατειλημμένη* *67*<αριθμός εκτροπής># #67# *#67#
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Βασικό πακέτο ψηφιακών ευκολιών (1/2)
(παρέχεται Δωρεάν)

Αναγνώριση Κλήσεων

Με την υπηρεσία Αναγνώριση Κλήσεων βλέπεις ποιος σε καλεί, πριν ακόμα 

απαντήσεις!

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια τηλεφωνική συσκευή με οθόνη αναγνώρισης κλήσεων.

Η υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια από σένα.

Αναμονή Κλήσεων

Η υπηρεσία Αναμονή Κλήσεων σε ειδοποιεί όταν μιλάς στο τηλέφωνο σου και 

ταυτόχρονα σε καλεί κάποιος άλλος. Με την υπηρεσία Αναμονή Κλήσεων μπορείς να 

απαντήσεις στη δεύτερη κλήση, βάζοντας την πρώτη σε αναμονή.

Για την ενεργοποίηση : *43# 

Για την απενεργοποίηση :#43# 

Για έλεγχο:*#43#

Για χρήση: Πατώντας άγκιστρο (σε μερικές συσκευές υπάρχει ειδικό πλήκτρο με όνομα R 

ή Recall ή Flash) και μετά 2, θέτουμε σε αναμονή τον πρώτο ομιλητή και μιλάμε με τον 

δεύτερο. Με τον ίδιο χειρισμό επιστρέφουμε στον αρχικό. Με άγκιστρο και 1, κλείνουμε 

την τρέχουσα συνομιλία και μιλάμε στην άλλη γραμμή

Επιλεκτική Απόκρυψη

Η υπηρεσία Επιλεκτική Απόκρυψη πρέπει να ενεργοποιείται πριν από κάθε κλήση για 

να μην εμφανίζεται ο αριθμός σου όταν καλείς. Η Επιλεκτική Απόκρυψη απενεργοποιείται 

αυτόματα στο τέλος της κλήσης. 

Για την ενεργοποίηση: *31#προορισμός

Μόνιμη Απόκρυψη

Με την υπηρεσία Μόνιμη Απόκρυψη έχεις την δυνατότητα να μην εμφανίζεται ο αριθμός 

σου κάθε φορά που καλείς.

Για την ενεργοποίηση : *32# 

Για την απενεργοποίηση :#32# 

Για έλεγχο:*#32#

Επιλεκτική Εμφάνιση

Η υπηρεσία Επιλεκτική Εμφάνιση πρέπει να ενεργοποιείται πριν από κάθε κλήση για 

να εμφανίζεται ο αριθμός σου όταν καλείς και έχεις ενεργοποιημένη τη μόνιμη 

απόκρυψη. Η Επιλεκτική Εμφάνιση απενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος της κλήσης.

Για την ενεργοποίηση: *31 προορισμός
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Βασικό πακέτο ψηφιακών ευκολιών (2/2)
(παρέχεται Δωρεάν)

Εκτροπή Κλήσεων πίνακας 1

Εκτροπή όλων των κλήσεων

Για την ενεργοποίηση : *21*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση :#21#

Για έλεγχο:*#21#

Εκτροπή κλήσης όταν δεν απαντάς

Για την ενεργοποίηση : *61*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση :#61#

Για έλεγχο:*#61#

Εκτροπή κλήσης όταν η γραμμή σου είναι κατειλημμένη

Για την ενεργοποίηση : *67*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση :#67#

Για έλεγχο:*#67#

Εκτροπή Κλήσεων πίνακας 2

Εκτροπή όλων των κλήσεων

Για την ενεργοποίηση : *21*αριθμός# 

Για την απενεργοποίηση :#21#

Για έλεγχο:*#21#

Εκτροπή κλήσης όταν δεν απαντάς

Για την ενεργοποίηση : *61*αριθμός#

Για την απενεργοποίηση :#61#

Για έλεγχο:*#61#

Συνδυαστική εκτροπή κλήσης όταν η γραμμή σου είναι κατειλημμένη ή δεν μπορείς 

να απαντήσεις

Για την ενεργοποίηση : *67*αριθμός# 

Για την απενεργοποίηση :#67#

Για έλεγχο:*#67#

Σημειώσεις:

1. Ενεργοποιώντας την εκτροπής κλήσης όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, ενεργοποιείται 

αυτόματα και η ψηφιακή ευκολία αναμονής κλήσης. Ενεργοποιώντας την εκτροπή κλήσης 

όλων των κλήσεων ή όταν η γραμμή σου είναι κατειλημμένη, η αναμονή κλήσης 

απενεργοποιείται αυτόματα, σε περίπτωση που είναι ενεργή.

2. Η ενεργοποίηση ενός τύπου εκτροπής απενεργοποιεί οποιαδήποτε άλλη.

Εκτροπή Κλήσεων

Η υπηρεσία Εκτροπή Κλήσεων σου επιτρέπει την προώθηση κλήσεων από το Σταθερό σου σε έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό (Κινητό ή Σταθερό).

Η υπηρεσία Εκτροπή Κλήσεων δεν διαθέτει μηνιαίο πάγιο, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για την κλήση που γίνεται από το Σταθερό προς τον αριθμό που έχεις κάνει 

προώθηση, με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της υπηρεσίας σου.

Σημαντικό: Παρακαλούμε πριν από οποιαδήποτε ενέργεια κάλεσε στο 13000, χωρίς χρέωση, από το Σταθερό Nova στο οποίο επιθυμείς να (απ)ενεργοποιήσεις την 

εκτροπή κλήσεων, για να ενημερωθείς ποιον πίνακα χρειάζεται να συμβουλευτείς.
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Επιπλέον πακέτο ψηφιακών ευκολιών (1/2) 
(παρέχονται Δωρεάν - προσφορά περιορισμένης διάρκειας)

Τριμερής συνομιλία

Η υπηρεσία Τριμερής Συνομιλία είναι ο εύκολος τρόπος να επικοινωνείς ταυτόχρονα με περισσότερα 

άτομα! Γλύτωσε χρόνο και επιπλέον τηλεφωνήματα με την τριμερή συνομιλία.

• Συνομίλησε ταυτόχρονα με άλλους 2 μαζί:

Εάν είσαι ήδη σε τηλεφωνική συνομιλία μπορείς να προσθέσεις ακόμα ένα άτομο σε αυτή. Πάτησε 

στιγμιαία το άγκιστρο # (ή το πλήκτρο R ή το Recall ή το Flash) και το πλήκτρο 3.

• Πραγματοποίησε εξερχόμενη κλήση ενώ μιλάς σε άλλη γραμμή:

Πάτησε στιγμιαία το άγκιστρο # (ή το πλήκτρο R ή το Recall ή το Flash) και πληκτρολόγησε τον 

προορισμό που επιθυμείς.

• Απάντησε στην 2η κλήση, βάζοντας τον πρώτο συνομιλητή σε αναμονή:

Πάτησε στιγμιαία το άγκιστρο # (ή το πλήκτρο R ή το Recall ή το Flash) .

Για να τερματίσεις τη 2ησυνομιλία και να επιστρέψεις σε αυτή που είναι σε αναμονή, πάτησε στιγμιαία το 

άγκιστρο # (ή το πλήκτρο R ή το Recall ή το Flash) και το πλήκτρο 1

Για εναλλαγή μεταξύ των 2 συνομιλητών πάτησε στιγμιαία το άγκιστρο # (ή το πλήκτρο R ή το Recall ή 

το Flash) και το πλήκτρο 2

Υπηρεσία «Μην ενοχλείτε»

Ενεργοποίησε την υπηρεσία Μην Ενοχλείτε όταν δεν επιθυμείς να δέχεσαι 

εισερχόμενες κλήσεις. Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή, ο καλών θα ακούει 

προειδοποιητικό μήνυμα.

Για την ενεργοποίηση : *91# 

Για την απενεργοποίηση :#91# 

Έλεγχος : *#91#

Υπηρεσία Απόρριψη κλήσεων με απόκρυψη

Η υπηρεσία Απόρριψη Κλήσεων σου επιτρέπει να απορρίπτεις τις κλήσεις που 

έχουν απόκρυψη αριθμού. Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή ο καλών θα ακούει 

προειδοποιητικό μήνυμα. 

Για την ενεργοποίηση : *90# 

Για την απενεργοποίηση :#90# 

Έλεγχος : *#90#

Φραγή εξερχομένων κλήσεων

Με την υπηρεσία Φραγή Εξερχομένων Κλήσεων μπορείς να αποτρέψεις την πραγματοποίηση 

κλήσεων προς συγκεκριμένους αριθμούς.

Για την ενεργοποίηση: *34*PIN*κωδικός φραγής# 

Για την απενεργοποίηση: #34*PIN#

Για έλεγχος της κατάστασης: *#34#

Σημείωση: Το αρχικό PIN είναι το 1111. Πριν χρησιμοποιήσεις για πρώτη φορά την υπηρεσία κάνε 

αλλαγή PIN. 

Αλλαγή PIN: *80*<Παλαιό PIN>*<Νέο PIN>*<Νέο PIN>#
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Επιπλέον πακέτο Ψηφιακών Ευκολιών (2/2)
(παρέχονται Δωρεάν - προσφορά περιορισμένης διάρκειας)

Φραγή εξερχομένων κλήσεων_ Κωδικοί φραγής

Κωδικοί φραγής – Πίνακας 1

1. Όλες οι κλήσεις, εκτός από κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης & εξυπηρέτησης 

πελατών Nova''

2. Πολυμεσικής Πληροφόρησης (901,909), Πρόσθετης χρέωσης (806,812,825,850,875) 

και Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ, 19ΧΧΧ)

3. Πολυμεσικής Πληροφόρησης (901,909), Πρόσθετης χρέωσης (806,812,825,850,875), 

Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ, 19ΧΧΧ), Διεθνείς και Inmarsat

4. Όλες οι κλήσεις εκτός από αστικές και υπεραστικές κλήσεις

5. Όλες οι κλήσεις, Προσωπικοί αριθμοί (70Χ), Σύντομοι κωδικοί εκτός από αστικές κλήσεις

Κωδικοί φραγής – Πίνακας 2

21.Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής

Πληροφόρησης (901,909), αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ)

22. Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής

Πληροφόρησης (901,909), Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ), Διεθνή (σταθερά & κινητά)

23. Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής 

Πληροφόρησης (901,909), Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ), Διεθνή (σταθερά & κινητά), 

Προσωπικοί αριθμοί (70Χ), Πρόσθετης χρέωσης (801,806,812,825,850,875) και dial-up (896,899)

24. Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής 

Πληροφόρησης (901,909), Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ), Προσωπικοί αριθμοί (70Χ), 

Πρόσθετης χρέωσης (801,806,812,825,850,875) και dial-up (896,899), Σύντομοι κωδικοί

25. Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής

Πληροφόρησης (901,909), Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ), Διεθνή (σταθερά & κινητά) , 

Προσωπικοί αριθμοί (70Χ), Πρόσθετης χρέωσης (801,806,812,825,850,875) και dial-up (896,899), 

Σύντομοι κωδικοί

26. Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής

Πληροφόρησης (901,909), Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ), Προσωπικοί αριθμοί (70Χ), 

Πρόσθετης χρέωσης (801,806,812,825,850,875) και dial-up (896,899), Σύντομοι κωδικοί, Εθνικά 

Κινητά

27. Δορυφορικά (0087, 008816, 008817, 008818, 008819, 0088213, 0088216, 0088239), Πολυμεσικής

Πληροφόρησης (901,909), Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ, 54ΧΧΧ), Διεθνή (σταθερά & κινητά), 

Προσωπικοί αριθμοί (70Χ), Πρόσθετης χρέωσης (801,806,812,825,850,875) και dial-up (896,899), 

Σύντομοι κωδικοί, Εθνικά Κινητά

28.Όλες οι κλήσεις, εκτός από κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης & εξυπηρέτησης πελατών Nova

Σημαντικό: πριν από οποιαδήποτε ενέργεια κάλεσε στο 13000 χωρίς χρέωση, από το 

Σταθερό Nova στο οποίο επιθυμείς να (απ)ενεργοποιήσεις τη Φραγή Εξερχομένων Κλήσεων, 

για να ενημερωθείς ποιόν πίνακα χρειάζεται να συμβουλευτείς, για την επιλογή του 

επιθυμητού κωδικού φραγής.
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