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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Βαθμός Ασφαλείας    : 
Να διατηρηθεί μέχρι :
Βαθμ. Προτερ.            : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ              

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : chkontogiannis@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χρήστος Κοντογιάννης
Τηλέφωνο : 210344.3361
                                 

   Μαρούσι,  11-10-2021 

   Αριθμ. Πρωτ. :  128552/Α4

ΠΡΟΣ :         
1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 

Έδρες τους.
2. Γενικά Λύκεια & ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
3. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων prosopiko@sivitanidios.edu.gr

KOIN:  Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
         της χώρας. Έδρες τους.

ΘΕΜΑ:  «Παύση λειτουργίας συστήματος  μετάδοσης δεδομένων (VBI)»

Αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI, σας 

γνωστοποιούμε ότι παύει να λειτουργεί, δεδομένου ότι αντικαταστάθηκε από το σύστημα 

ασφαλούς μετάδοσης (Σ.Α.Μ.). 

Οι σχετικές οδηγίες αφορούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις σχολικές 

μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό VBI.

Οι παραπάνω μονάδες μπορούν να προβούν σε απόσυρση (καταστροφή) του εξοπλισμού 

λήψης δεδομένων VBI1 (συμπεριλαμβανομένου του mediacast E1 και του usb κλειδιού) ή ακόμη να 

χρησιμοποιήσουν μέρος του εξοπλισμού (π.χ.  εκτυπωτές, pc κ.α.) για ανάγκες των υπηρεσιών τους 

εφόσον το επιθυμούν. 

1 Το σύστημα VBI  περιλαμβάνει: 

1. τον υπολογιστή λήψης
2. τον αποκωδικοποιητή MEDIACAST Ε1
3. το usb κλειδί
4. τον εκτυπωτή Laser
5. το UPS (οι μπαταρίες του UPS, είναι αναλώσιμο υλικό  και συνεπώς η χρέωση σε περίπτωση 

αντικατάστασή τους  καλύπτεται από την μονάδα)
6. όλες τις κάρτες, τα περιφερειακά και τα παρελκόμενα του παραπάνω εξοπλισμού.
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Υπενθυμίζουμε ότι οι μονάδες που διαθέτουν  Σ.Α.Μ. χρησιμοποιούν τις οθόνες του συστήματος vbi 

για την λειτουργία του. Επομένως οι οθόνες παραμένουν στις μονάδες ώστε να χρησιμοποιηθούν σε 

πιθανή μελλοντική προμήθεια του Σ.Α.Μ. για τις σχολικές μονάδες οι οποίες δεν διαθέτουν σύστημα.

Το UPS στις περιπτώσεις που είναι λειτουργικό, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στη 

λειτουργία του Σ.Α.Μ., εφόσον δεν χρησιμοποιείται ήδη ή δεν έχει αντικατασταθεί με άλλο νεότερης 

τεχνολογίας. 

Τέλος, εξαιτίας της κατάργησής του συστήματος VBI,  οι παραπάνω μονάδες δεν έχουν πλέον 

καμία υποχρέωση να διατηρούν αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή για την λειτουργία του 

εναλλακτικού τρόπου μετάδοσης VBI.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών & Εξετάσεων
3. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α’
4. Δ/νση  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Γ΄
6. Δ/νση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
7. Δ/νση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων - Τμήμα Ε’
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