
Προς: Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

∆ια της Πρυτανείας 

 

Θέµα: «Αλλαγή τηλεφωνικών αριθµών του Ιδρύµατος» 

 

Αγαπητά  µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας 

σας ενηµερώνουµε ότι από 1-7-2009 θα αλλάξουν όλοι οι αριθµοί κλήσης των 

τηλεφωνικών συνδέσεων του Ιδρύµατος.  Ο τρόπος αλλαγής είναι ενιαίος σύµφωνα 

µε τον κανόνα 

«Αντικαθίσταται το έκτο  ψηφίο του 10ψήφιου αριθµού µε 0 (µηδέν)» 

Για παράδειγµα ο αριθµός 2651097777 αλλάζει σε 2651007777   

2651097777 2651007777 
 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι για όλο το ίδρυµα, πλην ∆ΙΚΕΠΕΕ, το αρχικό 9 του 

παλιού πενταψήφιου αριθµού αλλάζει σε µηδέν, ενώ για το ∆ΙΚΕΠΕΕ το αρχικό 6 

του παλιού πενταψήφιου αριθµού αλλάζει επίσης σε µηδέν. Στην ουσία ο νέος 

αριθµός κλήσης για οποιοδήποτε τηλέφωνο του ιδρύµατος θα είναι 

265100 + τετραψήφιο εσωτερικό 
Ο αριθµοί κλήσης dialup (σύνδεση µε internet) παραµένουν κατ’ εξαίρεση ως 

έχουν, δηλαδή δεν χρειάζεται καµιά αλλαγή από πλευράς χρηστών. 

Οι εσωτερικές κλήσεις  (τετραψήφιοι αριθµοί ) δεν αλλάζουν. 

Επίσης οι εξερχόµενες εξωτερικές κλήσεις (από τηλέφωνα του Παν/µίου 

Ιωαννίνων προς τοπικά, υπεραστικά, διεθνή, κινητά ) δεν αλλάζουν.  

Για ένα µεταβατικό διάστηµα 3 µηνών οι κλήσεις προς τους παλαιούς 

αριθµούς θα εκτρέπονται σε τηλεφωνητή ο οποίος θα ενηµερώνει τους χρήστες για 

την αλλαγή. 

Η αλλαγή των αριθµών ήταν επιβεβληµένη, καθώς εξαντληθήκαν οι 

(συνολικά 3900) τηλεφωνικοί αριθµοί τους οποίους είχε στη διάθεσή του το Ίδρυµα 

και δεν υπήρχε διαθεσιµότητα πρόσθετων αριθµών σε γειτονική περιοχή  του 

τηλεφωνικού φάσµατος.  Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η µεταφορά φάσµατος µε 

σκοπό την ελαχιστοποίηση της όχλησης των χρηστών. 

Με τη µεταφορά του φάσµατος το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων προχώρησε σε 

ταυτόχρονη δέσµευση 2100 πρόσθετων τηλεφωνικών αριθµών και διαθέτει πλέον 

6000 συνεχόµενους τηλεφωνικούς αριθµούς, οι οποίοι αναµένεται να καλύψουν 

πλήρως τις ανάγκες του ιδρύµατος για την επόµενη πενταετία. Ταυτόχρονα 

ενοποιείται το τηλεφωνικό φάσµα του ιδρύµατος (ένταξη ∆ΙΚΕΠΕΕ) το οποίο 

διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία και διαχείριση του τηλεφωνικού δικτύου. 

Η µεταφορά του φάσµατος θα ξεκινήσει το πρωί της  Τετάρτης 1-7-09 και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός της ηµέρας, σύµφωνα µε πληροφόρηση από τον 

ΟΤΕ. Για οποιοδήποτε πρόβληµα παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Κέντρο 

∆ιαχείρισης ∆ικτύων στα εσωτερικά 7777 και 8888 µε νέους εξωτερικούς αριθµούς 

κλήσης 2651007777, 2651008888. 

Τα ανωτέρω δεν αφορούν την Πανεπιστηµιακή Σχολή Αγρινίου στην οποία 

δεν επέρχεται αλλαγή. 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων 


