
Κωδικοί για Προγραμματισμό Τηλεφωνικών Διευκολύνσεων της Υπηρεσίας ΒΒΤ Home στα σταθερά τηλέφωνα  
 

Διευκολύνσεις 
 

  

• Μεταβίβαση Όλων των Εισερχόμενων Κλήσεων 
Σας επιτρέπει να μεταβιβάσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε ένα άλλο τηλεφωνικό αριθμό.  

Για ενεργοποίηση:  
*21 (οκταψήφιος αριθμός 
τηλεφώνου)#  
Για ακύρωση: #21# 
 

Οι διευκολύνσεις 
αυτές 

ενεργοποιούνται με 
την παροχή της 

υπηρεσίας 

• Μεταβίβαση Κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι Απασχολημένο  
Σας επιτρέπει να μεταβιβάσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε ένα άλλο τηλεφωνικό αριθμό όταν το τηλέφωνό σας είναι 
κρατημένο.  

Για ενεργοποίηση:  
*22 (οκταψήφιος αριθμός 
τηλεφώνου)#  
Για ακύρωση: #22#  

 
• Μεταβίβαση Κλήσεων Χωρίς Απάντηση 
Σας επιτρέπει να μεταβιβάσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε ένα άλλο τηλεφωνικό αριθμό όταν το τηλέφωνό σας δεν απαντά. 

Για ενεργοποίηση:  
*24 (οκταψήφιος αριθμός 
τηλεφώνου)#  
Για ακύρωση: #24# 

• Υπηρεσία Μην Ενοχλείτε 
Σας επιτρέπει να μεταφέρετε τις κλήσεις σας στο φωνοκιβώτιο χωρίς καν να χτυπήσει το τηλέφωνό σας. 

Για ενεργοποίηση:  
*26 (αριθμός τηλεφώνου)#  

Για ακύρωση: #26# 

• Αυτόματη Επανάκληση (μόνο μέσα στην ομάδα/τμήμα) 
Σας παρέχει ειδοποίηση όταν μία απασχολημένη γραμμή που καλέσατε, ελευθερωθεί.  

Για ακύρωση: #37# Για να ακυρώσετε 
μια αυτόματη επανάκληση απλά 
πατήστε #37 τον αριθμό τηλεφώνου# 
και για να ακυρώσετε ολόκληρη τη 
λίστα αυτόματης επανάκλησης απλά 
πατήστε #37#. 

• Επιστροφή κλήσης 
Σας επιτρέπει να επιστρέψετε μία κλήση στο τελευταίο άτομο που σας κάλεσε.  

Για την επιστροφή κλήσης: *69# 

• Επανάκληση Τελευταίας Κλήσης 
Σας επιτρέπει να επανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. 

Για ενεργοποίηση: *66# 

• Απόκρυψη Αριθμού ανά κλήση (CLIR) 
Σας επιτρέπει να μπλοκάρετε επιλεκτικά τον αριθμό σας ώστε να μη φαίνεται στην οθόνη αυτών που καλείτε.  

Για ενεργοποίηση: *31* 

• Ταχεία Κλήση 8 
Σας επιτρέπει να συνδέσετε μονοψήφιους (2-9) κωδικούς ταχείας κλήσης με τηλεφωνικούς αριθμούς που καλείτε συχνά ή 
δυσκολεύεστε να θυμάστε και να τους καλείτε με το πάτημα ενός κουμπιού. 

Για να προγραμματίσετε ένα ταχύ 
κωδικό πληκτρολογήστε: 
 *74 (αριθμό για ταχύ κωδικό,  
αριθμός τηλεφώνου)# 



• Αναμένουσα Κλήση 
Σας επιτρέπει να διακόψετε μία κλήση για να απαντήσετε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση.   

Για ενεργοποίηση: *43# 
Για ακύρωση: #43# Στην περίπτωση 
που επιθυμείτε για μια συγκεκριμένη 
κλήση να απενεργοποιήσετε την 
υπηρεσία Αναμονής Κλήσεων, 
πληκτρολογήστε *70#. 

• Κράτηση Κλήσης 
Σας επιτρέπει να κρατήσετε μία κλήση επιλέγοντας το ανάλογο πλήκτρο κράτησης της συσκευής σας.  Στη περίπτωση που η συσκευή 
σας δεν διαθέτει το πλήκτρο κράτησης κλήσης πατήστε το πλήκτρο Flash ή το πλήκτρο Hang up. 

 

• Κλήση Συνδιάσκεψης (with 3way/3party consultation 
Σας επιτρέπει να διενεργήσετε κλήσεις μεταξύ τριών τηλεφωνικών αριθμών.   
 

 

• Μεταβίβαση Κλήσης ( όταν το τηλέφωνο είναι εκτός λειτουργίας, σε οποιοδήποτε άλλο αριθμό). 
Σας επιτρέπει να μεταβιβάσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε ένα άλλο τηλεφωνικό αριθμό όταν το τηλέφωνο είναι εκτός 
λειτουργίας. 

Για ενεργοποίηση:  
*94 (οκταψήφιος αριθμός 
τηλεφώνου)# 
Για ακύρωση: #95# 
 

• Αναγνώριση Κλήσης 
• Απόρριψη Ανώνυμων Κλήσεων  
• Επιλεκτική Μεταβίβαση Εισερχομένων Κλήσεων  
• Επιλεκτική Απόρριψη Κλήσεων  
• Κρυπτοφραγή:  
         - όλων των εξερχομένων κλήσεων  
         - διεθνών κλήσεων  
         - κλήσεων προς κινητή τηλεφωνία 
         - κλήσεων προς την υπηρεσία τηλεπληροφόρησης  
         - των διεθνών κλήσεων και κλήσεων προς την υπηρεσία τηλεπληροφόρησης 
         - των διεθνών κλήσεων και των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας  
• Φραγή των Εισερχομένων κλήσεων  
• Φραγή : 
          - κλήσεων τηλεπληροφόρησης ή 
          - μεταβίβασης κλήσεων 
           -μεταβίβασης  διεθνών κλήσεων  
• Παραπομπή κλήσεων σε ανακοίνωση για αλλαγή ή ακύρωση αρ. τηλεφώνου μετά από αίτηση του πελάτη 

(ισχύει για 2 μήνες) 
• Φωνομήνυμα  

Χρεώσιμες 

Για την ενεργοποίησή τους κάλεσε το 
132. 

 

 


