
Σχολιασμός του σχεδίου νόμου για την κύρωση συμφωνίας στρατηγικής 
συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Microsoft

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.dmst.aueb.gr/dds

11 Ιανουαρίου 2008

Το σχέδιο νόμου για την «Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland 
Operation Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική 
Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής»1 έχει ως κύριο αντικείμενο την 
ένταξη όλων των υπολογιστών που χρησιμοποιεί η Δημόσια Διοίκηση με προϊόντα 
Microsoft (και κατ’ ελάχιστο 70.000 υπολογιστών) σε πρόγραμμα μαζικής 
αδειοδότησης λογισμικού.2  Τα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης περιγράφουν κυρίως 
μια σειρά από αόριστες ενέργειες εμπορικής προώθησης προϊόντων και τεχνολογιών 
της Microsoft στην ελληνική αγορά.  Οι ενότητες που ακολουθούν εδώ, συνοψίζουν 
τα κύρια προβλήματα της σύμβασης ως προς τον ετεροβαρή χαρακτήρα της, το 
οικονομικό της αντικείμενο και τις τεχνολογικές επιλογές που αυτή αντανακλά.

Ετεροβαρής χαρακτήρας
Η σύμβαση είναι ετεροβαρής προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις του 
κράτους αλλά αόριστα τις υποχρεώσεις της Microsoft, οι οποίες παραπέμπονται σε 
οκτώ ξεχωριστές συμβάσεις που θα υπογραφούν στο μέλλον. 

Από τη σύμβαση απορρέουν αριθμητικά προσδιορισμένες υποχρεώσεις του κράτους 
και με πιεστικό μάλιστα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.  Συγκεκριμένα, η σύμβαση 
προβλέπει την ένταξη (έναντι πληρωμής που αποκρύπτεται—βλ. επόμενη ενότητα) 
σε ορισμένο πρόγραμμα αδειών χρήσης προϊόντων Microsoft 15.000 ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, έως τις 30 Ιουνίου 2006, άλλων15.000 Η/Υ έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2006 και ακόμα 40.000 Η/Υ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.
Αντίθετα, οι υποχρεώσεις της Microsoft που σχετίζονται με τη σύμβαση αυτή 
παραπέμπονται σε οκτώ ξεχωριστές συμβάσεις που θα καθορίζουν τους αντίστοιχους 
όρους και προϋποθέσεις.

1. Σύμβαση για Ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα
2. Σύμβαση για Επιμόρφωση σε Ψηφιακές Γνώσεις
3. Σύμβαση για Εξωτερική Έρευνα της Microsoft
4. Σύμβαση για το πρόγραμμα MSDN Academic Alliance
5. Σύμβαση για Συνεργασία με Πανεπιστήμια
6. Σύμβαση για Πιλοτικά Προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1 http://www.ffii.gr/ms-gov-agreement?action=AttachFile&do=get&target=2008-01-nomosxedio.pdf
2 Το αντικείμενο αυτό εμφανίζεται υποβαθμισμένα στην τελευταία κύρια ενότητά, 4.5. 



7. Σύμβαση για Εργαλεία Εκκίνησης
8. Σύμβαση για το Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας

Αποσιώπηση των οικονομικών όρων
Οι συμφωνία, αν και έχει σοβαρό οικονομικό αντικείμενο, δεν περιέχει στοιχεία 
τέτοια που να επιτρέπουν την αξιολόγησή του.  Σύμφωνα με τη συμφωνία, θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα όλοι οι υπολογιστές που χρησιμοποιεί η Δημόσια 
Διοίκηση με προϊόντα Microsoft.  Ως προς τις τιμές που καλείται να πληρώσει το 
κράτος, η σύμβαση παραπέμπει σε επίπεδα εκπτώσεων που δεν αποσαφηνίζονται. 
Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι δε δημοσιεύονται από τη Microsoft. 
Πάντως, από συμβάσεις προμήθειας στο αντίστοιχο επίπεδο εκπτώσεων που έχουν 
υπογράψει άλλοι φορείς3,4  προκύπτει πως το κόστος για τον ελάχιστο αριθμό των 
προβλεπόμενων υπολογιστών (70,000) θα κυμανθεί ανάμεσα σε 95–366 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Δέσμευση της χώρας σε συγκεκριμένες τεχνολογικές 
επιλογές
Αν και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές τεχνολογιών πληροφορικής, η σύμβαση 
δεσμεύει μακροπρόθεσμα τη χώρα στην προνομιακή μεταχείριση και υιοθέτηση των 
τεχνολογιών της Microsoft.
Αυτό γίνεται:

• Κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, μια 
και η Microsoft υπογράφει προνομιακά μια τέτοια συμφωνία, χωρίς να έχει 
προηγηθεί πρόσκληση σε άλλες εταιρίες και φορείς για τη σύναψη παρόμοιων 
συμφωνιών.

• Χωρίς προηγούμενη μελέτη, διαβούλευση και δημόσιο διάλογο.
• Επιβάλλοντας συγκεντρωτισμό επιλογών σε μια σειρά από φορείς και 

δράσεις. Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει πως η κεντρική διοίκηση θα 
υπογράψει ξεχωριστές, προνομιακές πάλι, συμβάσεις με τη Microsoft με 
αντικείμενα την καινοτομία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τη συνεργασία 
με τα πανεπιστήμια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κυβερνητική 
ασφάλεια. 

• Αγνοώντας τις αποφάσεις πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
υιοθέτηση στη δημόσια διοίκηση ανοικτών προτύπων και λογισμικού 
ανοικτού κώδικα και για την ανάπτυξη εφαρμογών με υψηλό βαθμό 
διαλειτουργικότητας.  Οι εναλλακτικές μάλιστα αυτές επιλογές θα είχαν 
σημαντικά χαμηλότερο κόστος, ενώ θα ενίσχυαν την τεχνολογική ανάπτυξη 
και αυτοδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελλάδας γενικότερα.

3 State of Wisconsin Contract # 15-20800-501 
http://vendornet.state.wi.us/vendornet/asp/ContractDetail.asp?SystemContractNumber=1811
4 Idaho, Department of Administration contract Microsoft Select Software 4/28/2008  SBPO 1116-02
http://adm.idaho.gov/purchasing/contracts/Microsoft/SBPO1116_2007_2008_MS_Enterprise_Pricing_
2-8-07.pdf
5 Office Enterprise Listed SA Step Up MVL from Office Pro SKU 76J-01510 και Windows Vista 
Business Listed SA MVL w/VisEnterprise SKU 66J-00844 (Level D — non-platform).  
6 Office Enterprise Listed Lic/SA Pack MVL SKU 76J-01637, Windows Vista Business Listed Upg/SA 
Pack MVL w/VisEnterprise SKU 66J-00579 και Core CAL Listed Languages Lic/SA Pack MVL 
Device CAL SKU W06-01065 (Level D — platform).
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