
Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την σύμβαση κυβέρνησης – Microsoft...

α) Στο Δημόσιο χρειάζεται διαφάνεια, συνεπώς θα πρέπει το λογισμικό που χρησιμοποιείται να γνωρίζουμε 
ακριβώς τι κάνει και πώς λειτουργεί. Αυτό αποκλείει το λογισμικό του οποίου δεν γνωρίζουμε τον πηγαίο 
κώδικα (την “συνταγή” με την οποία φτιάχτηκε) στο σύνολό του. Παρόλο που στην σύμβαση γίνεται αναφορά 
στην δυνατότητα που δίνει η Microsoft στην κυβέρνηση να έχει πρόσβαση σε “μέρος” του κώδικα (παρ. 3.1.3.3), 
η δυνατότητα εξέτασης όλου του κώδικα του λογισμικού απορρίπτεται ρητά, όπως επίσης αποκλείεται και η 
όποια δυνατότητα παρέμβασης στο λογισμικό ακόμα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα. Έτσι 
εξ' αρχής αυτή η σύμβαση δεν διασφαλίζει την διαφάνεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες, αν λάβουμε υπόψη ότι 
η συγκεκριμένη εταιρία έχει πιαστεί στο παρελθόν “στα πράσα” να κλέβει προσωπικά δεδομένα χρηστών του 
λογισμικού της εν αγνοία τους ( πχ. http://www.tecchannel.de/ueberblick/archiv/402064/index.html ) 
καθίσταται ως ο πλέον ακατάλληλος συνεργάτης.

β) Στο Δημόσιο χρειάζεται ασφάλεια, κάτι που εκτός από γνώση του πηγαίου κώδικα του λογισμικού στο 
σύνολό του, προϋποθέτει και πολύ καλή τεχνογνωσία και κάποια ομάδα αρμόδια γι' αυτό το θέμα. Κάτι τέτοιο 
επίσης δεν προβλέπεται από την σύμβαση, ακόμα και το “μέρος του πηγαίου κώδικα” να έχει κάποιος στα χέρια 
του, του είναι άχρηστο αν δεν έχει κάποιον αρμόδιο να το αναλύσει. Στο θέμα δε της ασφάλειας η 
συγκεκριμένη εταιρία έχει αποτύχει παταγωδώς και κατά συρροή, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό  των ιών και 
των λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων χρησιμοποιεί κενά ασφαλείας των προϊόντων της, χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι μόλις στις 14 και 28 του προηγούμενου μήνα, ανακαλύφθηκαν 2 άκρως επικίνδυνα κενά 
ασφαλείας στο προϊόν Microsoft Windows καθώς και στο προϊόν Microsoft Internet Explorer που δίνουν την 
δυνατότητα εξ' αποστάσεως ελέγχου του συστήματος ( http://secunia.com/ ). Επίσης αξίζει να αναφέρουμε τα 
διάφορα worms που διαδίδονται στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν κενά ασφαλείας των προϊόντων Microsoft 
και τα τελευταία χρόνια αποτελούν την μεγαλύτερη σε έκταση ηλεκτρονική απειλή, χαρακτηριστικά το worm 
Mydoom ( http://www.gsec.co.uk/news/article/158/Worst_virus_ever/  ) που διαδόθηκε το 2003 κατάφερε να 
προσβάλει σε 2 μέρες πάνω από 2 εκατομμύρια υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούσαν Microsoft 
Windows ( http://www.theregister.co.uk/2004/01/28/mydoom_is_the_worst_virus/ ), πρόσφατα είχαμε άλλο 
ένα παρόμοιο περιστατικό.

γ) Στο Δημόσιο το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δημιουργείται πρέπει να είναι προσβάσιμο απ' τον καθένα, 
συνεπώς όπως υποδεικνύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση  και συγκεκριμένα το IDABC ( 
http://europa.eu.int/idabc/en/ ), πρέπει να χρησιμοποιούνται ανοιχτά πρότυπα που εγγυούνται την 
διαλειτουργικότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αποτελεί περιουσία του 
Δημοσίου θα πρέπει να διαδίδεται σε μορφή που να μπορεί να επεξεργαστεί ο καθένας, έτσι πχ. τα έγγραφα του 
Microsoft Word που είδη χρησιμοποιούνται εκτενώς στο Δημόσιο δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις αφού 
μόνο όποιος έχει το αντίστοιχο προϊόν μπορεί να τα διαβάσει χωρίς προβλήματα, αυτό αποκλείει όσους δεν 
έχουν το προϊόν αυτό από την Δημόσια πληροφορία. Πουθενά όμως στην σύμβαση (και παρ όλες τις υποδείξεις 
της Ε.Ε.) δεν υπάρχει αναφορά στα ανοιχτά πρότυπα, αφού ως γνωστόν η Microsoft δεν ακολουθεί ανοιχτά 
πρότυπα αλλά προσπαθεί να προωθήσει τα δικά της, εμπορικά πρότυπα.

δ) Στο Δημόσιο οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και να παρέχουν προοπτικές ανάπτυξης. Έτσι εξ' ορισμού απορρίπτεται οποιαδήποτε κίνηση 
εγκλωβισμού του Δημοσίου σε συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένης εταιρίας. Μια σύμβαση τέτοιας έκτασης, 
που επιχειρεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του Δημοσίου με τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης εταιρίας (από τα 
Σχολεία και τα Πανεπιστήμια, μέχρι τις Δημόσιες υπηρεσίες), παρόλο που με μια πρώτη ματιά μπορεί να 
φαίνεται σαν “ευκαιρία”, ουσιαστικά είναι ένα πρώτης τάξεως δόλωμα για την διείσδυση της συγκεκριμένης 
εταιρίας στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι έρμαιο της συγκεκριμένης εταιρίας και των 
επιλογών της, για παράδειγμα αν η εταιρία αποφασίσει να σταματήσει την υποστήριξη μιας παλαιότερης 
έκδοσης του λογισμικού της (όπως συνέβει με το προϊόν Microsoft Windows 2000), τότε το Ελληνικό Δημόσιο 
θα πρέπει να προβεί σε αναβάθμιση, αν η εταιρία αποφασίσει να αλλάξει τον τρόπο χρήσης του λογισμικού της 
(όπως θα γίνει με το καινούριο Microsoft Office), τότε το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να προβεί σε εκπαίδευση 
των υπαλλήλων με ότι κόστη αυτό συνεπάγεται (εννοείται δε πως την εκπαίδευση και την αναβάθμιση θα την 
κάνει η ίδια η εταιρία). Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην σύμβαση η οποία ισχύει για 3 χρόνια, μετά κανείς δεν 
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εγγυάται στο Ελληνικό Δημόσιο ότι το λογισμικό που έχει θα υποστηρίζεται ή θα εξακολουθεί να έχει τον ίδιο 
τρόπο χρήσης. Αυτός είναι κι ένας απ' τους βασικούς λόγους που αρκετές κυβερνήσεις του εξωτερικού που 
έχουν πάρει το θέμα στα σοβαρά, προσανατολίζονται πλέον σε λύσεις ελεύθερου λογισμικού, το οποίο 
προσαρμόζουν στις ανάγκες τους και έχουν μια ειδική επιτροπή που το συντηρεί και το επιβλέπει.
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