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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
   Σε πρόσφατη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται η αυξηµένη ζήτηση για Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη (ΕΚΕ). Παράλληλα, νέες ευρωπαϊκές οδηγίες προσθέτουν νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην 
παραγωγή των προϊόντων. Η ερώτησή µας είναι τι ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν τα Πληροφοριακά 
Συστήµατα σε αυτό; Θα υποστηρίξουν το στάτους κβο, µε µηχανικές διεργασίες που δυσκολεύουν µια πιο 
κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρησιακή στρατηγική, ή, αντιθέτως, θα διευκολύνουν τις αλλαγές; 
  Στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) γύρω από την παραγωγή ενός προϊόντος, τα συστήµατα 
PLM είναι το νέο στάδιο ανάπτυξης, προσπαθώντας να καλύψουν όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, από τη 
σύλληψη ως την πιθανή ανακύκλωση. Βρήκαµε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουµε µια έρευνα για την ΕΚΕ 
εστιασµένη σε αυτά. Ο σκοπός είναι διπλός: πρώτον, να καταλάβουµε τη νέα αυτή τεχνολογία και τις ευκαιρίες 
που προσφέρει για κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, και, δεύτερον, να συντάξουµε έναν οδηγό µε συµβουλές 
και προτάσεις προς αναλυτές και µάνατζερ που θέλουν µια επιτυχή υλοποίηση ενός συστήµατος PLM, ειδικά 
αν θέλουν να εκµεταλλευθούν ευκαιρίες αµοιβαίου οφέλους για την εταιρεία και την κοινωνία. 
   Σε αυτό το άρθρο θα µας βρείτε ακόµα στο πρώτο στάδιο: ερευνώντας 14 επιχειρήσεις στη Γαλλία 
παρατηρούµε µια ασυνεπή στάση απέναντι στην ΕΚΕ. Στον τοµέα του περιβάλλοντος το αυξηµένο ενδιαφέρον 
δεν υποστηριζόταν από τα πληροφοριακά συστήµατά τους, αλλά στον τοµέα της ευθύνης απέναντι στους 
εργαζοµένους, η συµµετοχή των εργαζοµένων στην ανάπτυξη των ΠΣ κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Αναδροµή 

      Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει µακρά ιστορία ως έννοια, αλλά η σηµερινή της µορφή 
διαµορφώθηκε σε µεγάλο βαθµό από τη θεωρία των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders), όπως 
διαµορφώθηκε στο [12]. Από τις πρώτες – σχεδόν λογοτεχνικές – αναφορές κατά τη δεκαετία του 70, 
έφτασε το 1989 στην πρώτη ολοκληρωµένη αναφορά, που περιλαµβάνει πληροφορίες για την 
επίδραση της επιχείρησης σε όλους τους ενδιαφεροµένους [36]. Τώρα πια η προσπάθειες στρέφονται 
στο να µετατραπεί σε µια πρακτική που υλοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, 
µε διαδικασίες που µπορούν να ελεγχθούν για την ορθότητα και την ειλικρίνειά τους. 
   Στην ΕΕ, αυτό έχει οδηγήσει στις πρόσφατες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ΕΚΕ [11], που 
φανερώνουν την ξεκάθαρη πρόθεση της ΕΕ να υποστηρίξει τις κοινωνικές προσπάθειες των 
επιχειρήσεων. Στο [12], προέκυψε νωρίς ένας ορισµός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: «η έννοια 
σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες στις 
επιχειρηµατικές τους πρακτικές και τις επαφές τους µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, σε εθελοντική βάση».  
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   Η ΕΕ και οι περισσότερες χώρες φαίνονται διατεθειµένες αυτή τη στιγµή να υπογραµµίσουν αυτό 
τον εθελοντικό χαρακτήρα των υπεύθυνων πρακτικών, αλλά υπάρχουν πιέσεις για το αντίθετο. Στην 
πραγµατικότητα, η διαµάχη είναι µια διαµάχη για το περιεχόµενο της ΕΚΕ, η οποία είναι ακόµα 
έντονη στις ΗΠΑ [27]. Η νοµοθεσία και η ΕΚΕ είναι έννοιες διαφορετικές και συµπληρωµατικές, και 
αυτό διαφαίνεται κυρίως στο υποσύνολο της ΕΚΕ που αφορά το περιβάλλον, όπου υπάρχει 
σηµαντική νοµοθεσία της ΕΕ – µε πιο πρόσφατα και εντυπωσιακά παραδείγµατα για το χώρο της 
παραγωγής τις οδηγίες [10] και [37], που ωθούν αντίστοιχα πολλούς παραγωγούς ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού να διαχειριστούν τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους, ως και την ανακύκλωση αυτών1 
και πολύ περισσότερους παραγωγούς να υπολογίσουν το ενεργειακό κόστος των προϊόντων τους. 
   Από την άλλη, επιχειρήµατα κατά της ΕΚΕ υπάρχουν [14, 22, 31], για αυτό καλό θα ήταν να 
αναφέρουµε επιγραµµατικά εδώ τους βασικούς λόγους που µια επιχείρηση µπορεί να θέλει να 
επιδείξει υπευθυνότητα στις πρακτικές της, πέραν των ηθικών. Όταν η επιχείρηση ενσωµατώνει την 
ΕΚΕ στη στρατηγική της, µπορεί να µειώσει το κόστος των προσλήψεων, τις µηνύσεις και το ρίσκο 
µιας ξαφνικής ζηµιάς στην εικόνα της. Επίσης, η ΕΚΕ µπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση 
µεταξύ προϊόντων, να διευκολύνει τη λειτουργία σε αφιλόξενες χώρες, ή ακόµα και (δυστυχώς), να 
στρέψει την προσοχή του κοινού µακριά από άλλες µη κοινωνικά αποδεκτές δραστηριότητες. Ακόµα, 
το  κλίµα εµπιστοσύνης που δηµιουργούν οι πρακτικές της ΕΚΕ µπορούν να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα εντός µιας εκτεταµένης επιχείρησης [17]. Στην περίπτωσή µας, θέλουµε να δούµε 
επίσης το πώς τέτοιες πρακτικές είναι έναυσµα για µεγαλύτερη παραγωγικότητα κατά την παραγωγή. 
 
   Η ∆ιαχείριση του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος (PLM), από την άλλη, είναι η φυσική εξέλιξη 
των Πληροφοριακών Συστηµάτων γύρω από τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Μέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του 80, τα εργαλεία CAD, CAM και CAE είχαν βοηθήσει σηµαντικά το χρόνο σχεδίασης 
και παραγωγής ενός προϊόντος, αλλά κάθε ένα χρησιµοποιούσε τους δικούς του τρόπους 
αποθήκευσης δεδοµένων. Πρώτα το PDM (Product Data Management) προσπάθησε να δώσει µια 
λύση σε αυτό, µε τη χρήση διεθνούς τυποποίησης, αλλά, καθώς τα ΠΣ επεκτείνονταν σε περισσότερα 
µέρη του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και η εφοδιαστική αλυσίδα περιελάµβανε όλο και 
περισσότερες διαφορετικές εταιρείες, η ανάγκη για κάτι ευρύτερο γέννησε το PLM στα τέλη της 
δεκαετίας του 90. 
   Το PLM δεν έχει ακόµα κάποιον ευρέως αποδεκτό ορισµό [6, 34] και η περισσότερη έρευνα σε 
αυτό έχει γίνει από τον επιχειρηµατικό κόσµο. Ίσως εξηγείται  καλύτερα ως «ένα ολοκληρωµένο ΠΣ 
που συντονίζει όλες τις πλευρές ενός προϊόντος από την αρχική σύλληψη ως την τελική του απόσυρση» 
(PC Mag). Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι ένα σύστηµα ∆ιαχείρισης του Κύκλου Ζωής του 
Προϊόντος περιλαµβάνει λογισµικό επικοινωνίας, σχεδιασµού, οργάνωσης της παραγωγής, 
εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και πολλά άλλα. Σύµφωνα όµως µε τον Ed Miller, πρόεδρο της 
CIMdata Inc. [34] το PLM είναι υποδοµή ώστε να επικοινωνεί το υπάρχον λογισµικό, όχι ένα προϊόν 
που µπορεί να παρέχει µια εταιρεία µόνη της. 
   Όµως, και η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει πολλά να προσφέρει στην κατανόηση του PLM, γιατί το 
PLM είναι ένα Πληροφοριακό Σύστηµα, και ως τέτοιο η προηγούµενη γνώση για τα ΠΣ µπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξή του. Ταυτόχρονα, και καθώς προχωράµε τη συζήτηση στο ρόλο των ΠΣ 
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η κατανόησή τους µπορεί να µάς υποδείξει τρόπους µε τους 
οποίους συµπεράσµατα από την έρευνα της ΕΚΕ στο σχεδιασµό και την υλοποίηση συστηµάτων 
PLM θα µπορέσουν να γενικευθούν σε άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα. 
   Αν επιλέξουµε από τις πολλές και διαφορετικές έννοιες που έχουν δοθεί στο ΠΣ [23], βλέπουµε ότι 
θα µπορούσε να ιδωθεί ως ένα σύνολο τακτικών πρακτικών που επιβάλλουν περιορισµούς στην 
ανθρώπινη συµπεριφορά, αλλά και που µπορούν να αλλάξουν από κοινωνικά άτοµα (ενδιαφερόµενα 
µέρη;) µε γνώση, και σκοπός του είναι να διευκολύνει το διάλογο/επικοινωνία  µεταξύ των άµεσων 
και έµµεσων χρηστών του [25]. Το Σινγκεριανό σύστηµα [4, 33] από την άλλη, είναι ένα ηθικό 
σύστηµα µε στόχο την πρόοδο. Χρησιµοποιεί συνεχή ήπια διαλεκτική για να αυτοβελτιώνεται, η 
οποία διακόπτεται όταν µπαίνει στην «ηρωικό» τρόπο λειτουργίας όπου αλλάζει την ίδια την 
κοσµοθεωρία του – και οι αναλογίες µε την υλοποίηση ενός νέου ΠΣ που αλλάζει σοβαρά τον τρόπο 
εργασίας είναι εµφανείς. Αλλά, ακόµα και αν µείνουµε στα πιο αποδεκτά µοντέλα για το ΠΣ, θα 
δούµε πχ τον Checkland να περιλαµβάνει στο µοντέλο του και τα ενδιαφερόµενα µέλη [3 p.168]. 
   Αν και το ενδιαφέρον για  το συνδυασµό της ΕΚΕ και των Πληροφοριακών συστηµάτων δεν 
περιορίζεται στους ορισµούς, από τη διάσκεψη [28] που έδινε βάρος στη διατήρηση του 
δηµοκρατικού ιδεώδους στην ανάπτυξη των ΠΣ, ως και πιο σύγχρονα δηµοσιεύµατα [16], οι έρευνες 
για τον κοινωνικό ρόλο των ΠΣ είναι λίγες.  
                                                      
1 Μία Οδηγία που η Ελλάδα ακόµα δεν έχει εφαρµόσει, µε κίνδυνο κυρώσεων… 
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   Με αυτή την έρευνα ξεκινάµε µια πορεία κάλυψης αυτού του κενού. Θα πάρουµε υπ’ όψιν µας όλο 
τον κύκλο ζωής του προϊόντος, τις διεπαφές του PLM µε άλλα συστήµατα και φυσικά τον ανθρώπινο 
παράγοντα, για να ερευνήσουµε τις ευκαιρίες για κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές κατά το σχεδιασµό 
των συστηµάτων PLΜ, αλλά και τη συνεισφορά αυτών στην επιτυχία των συστηµάτων.  
   Στο επόµενο υποκεφάλαιο παρουσιάζουµε επιγραµµατικά µια αντιστοίχηση των τµηµάτων του 
PLM και των αντίστοιχων πιθανών κοινωνικών ωφελειών και ευκαιριών. Ακολουθεί στο κεφάλαιο 2 
η παρουσίαση της έρευνάς µας, ενώ τελειώνουµε συνοψίζοντας και υποδεικνύοντας πληθώρα 
προτάσεων προς µια ολοκληρωµένη θεώρηση των σηµείων όπου τα ΠΣ µπορούν να συνεισφέρουν ή 
και να επωφεληθούν από στρατηγικές ΕΚΕ µιας επιχείρησης. 

1.2 Επισκόπηση του συνδυασµού ΕΚΕ και PLM 

   Όπως περιγράφεται και στο [16], για µια βιώσιµη επιχείρηση δηµιουργούνται αυτό τον καιρό 
συστήµατα υπολογισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος 
[19], και υπάρχουν προσπάθειες για σχεδιασµό προϊόντων µε προσανατολισµό τη βιωσιµότητα. 
Ακόµα προσπαθούν να δηµιουργηθούν «κλειστοί κύκλοι» ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης 
µερών των προϊόντων. Όλα αυτά είναι µέρη της ευρύτερης PLM προσέγγισης. Εύλογο, λοιπόν, το 
ενδιαφέρον µας για ένα γενικότερο συνδυασµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και PLΜ. 
   Στο σχήµα 1 παρουσιάζουµε τα στοιχεία από την ΕΚΕ (στον κάθετο άξονα) και το PLM 
(οριζόντιος άξονας και υποδοµή) που µaς ενδιαφέρουν για αυτή την έρευνα. Για µια πιο πλήρη 
επισκόπηση του συνδυασµού ΕΚΕ και PLM δείτε το [22] 

   Ο κύκλος ζωής του προϊόντος παρουσιάζεται σε µια απλοποιηµένη γραµµική µορφή, [6], [8]. 
Βλέπουµε σε ποια σηµεία χρησιµοποιούνται πoια εργαλεία (Computer Aided 
Design/Engineering/Manufacturing καθώς και τα συστήµατα για την επισκευή, συντήρηση και 
απόσυρση των προϊόντων). Οι πρώτες τρεις κατηγορίες ανταλλάζουν δεδοµένα µε τη χρήση του 
προτύπου STEP και των τεχνικών του PDM, το οποίο επεκτείνεται πια στο PLCS [30]. ∆υστυχώς 
αυτά τα πρότυπα δεν επιτρέπουν ακόµα εύκολη επικοινωνία µεταξύ προϊόντων διαφορετικών 
κατασκευαστών. 
   Από τις βασικές πτυχές της ΕΚΕ [1], για την ανάγκη αυτής της έρευνας, αφαιρέσαµε τις αξίες και 
την τοπική κοινότητα και κρατήσαµε το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µέρος της αγοράς. 
Τα δύο τελευταία συνδυάζονται κυρίως στο σεβασµό προς τους εργαζοµένους [7], και από την ίδια 
την επιχείρηση και από τους προµηθευτές της. 
   Η ευθύνη της επιχείρησης και των προµηθευτών της, όµως, δεν περιορίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα – για το περιβάλλον υπάρχουν δυο διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα (το ISO 14001 και 
το υπερσύνολό του, το EMAS [9]), που φροντίζουν για την ύπαρξη µηχανισµών στην επιχείρηση που 
µειώνουν τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον [15]. Από το 1997 η Ολλανδική 
κυβέρνηση προωθεί για αυτό το ρόλο Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης προσανατολισµένα 
στο προϊόν (POEMS) [20]. Τέλος, η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) είναι µια πιο ειδική και 
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αρκετά ώριµη τεχνική για τον υπολογισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος [32], 
µια τεχνική που αναγκαστικά θα διαδοθεί µε την ευρωπαϊκή οδηγία [10]. 
   Είναι εύκολο να δούµε πώς ένα σύστηµα PLM µπορεί να ενσωµατώσει αυτή τη λειτουργικότητα, 
ώστε να διατηρεί δεδοµένα για το περιβαλλοντικό κόστος ενός προϊόντος. 

2. Έρευνα 

2.1 Ερωτήµατα και Εστίαση 

   Σκοπός της έρευνά µας είναι να δούµε ποιο είναι το παρόν ενδιαφέρον για την ΕΚΕ, και σε ποιο 
βαθµό τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων για τα προϊόντα (κυρίως PDM) 
χρησιµοποιούνται για αυτές τις ανάγκες. Παράλληλα, θέλουµε να δούµε κατά πόσο οι κοινωνικά 
υπεύθυνες  πρακτικές, κυρίως ο σεβασµός προς τους εργαζοµένους και η συµµετοχή τους στις 
αποφάσεις ως ενδιαφερόµενα µέρη, διευκολύνουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. 

2.2 Συλλογή ∆εδοµένων 

   Η έρευνα αυτή άρχισε στα πλαίσια του προγράµµατος ANCAR-PLM στη Λυόν, και η πρώτη φάση 
είχε εξερευνητικό χαρακτήρα. Ένα ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 14 επιχειρήσεις της Ανατολικής 
Γαλλίας. Τα µισά στελέχη ήταν ανώτερα, τα υπόλοιπα εργαζόµενοι γνώσης που είχαν επαφή µε τα 
συστήµατα. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε πληθώρα ανοιχτών ερωτήσεων και ευκαιρίες για 
σχόλια πάνω στη διατύπωση, και σε πολλές περιπτώσεις απαντήθηκε από κοντά, παίρνοντας τη 
µορφή της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης. 
   Σκοπός µας ήταν και να δοκιµάσουµε πιλοτικά το ερωτηµατολόγιο ώστε να καταλήξουµε σε ένα 
πιο ώριµο σύνολο κυρίως κλειστών ερωτήσεων για ποσοτική έρευνα, αλλά και να επιτρέψουµε σε 
όσους απαντούν να µας δώσουν αρκετές πληροφορίες ώστε να αντλώντας κάθε εταιρεία σαν µια 
µικρή µελέτη περίπτωσης, αντλώντας πλούτο ποιοτικών στοιχείων. 
   Το περιεχόµενο των ερωτήσεων αφορούσε την υλοποίηση συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων για 
τα προϊόντα (µιας και πολλές εταιρείες δεν ξέρουν ακόµα τι είναι το PLM). Περιελάµβανε ερωτήσεις 
για την εταιρεία γενικά, το στάδιο υλοποίησης του συστήµατός τους, καθώς και γενικές ερωτήσεις 
ενδιαφέροντος για την ΕΚΕ. Η εστίαση ήταν στη χρήση του συστήµατος για περιβαλλοντικές 
τεχνικές, στους σκοπούς του συστήµατος, στα αποτελέσµατά του, αλλά και στις πρακτικές απέναντι 
στους εργαζοµένους κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση. Η λίστα µε τους λόγους και τις 
ερωτήσεις βασίστηκε στην εµπειρία µας, στη συσσωρευµένη βιβλιογραφία συχνών σφαλµάτων κατά 
την υλοποίηση ΠΣ

2, καθώς και σε πιο ειδικές έρευνες περί το PLM [18]. 
   Αν και η έρευνα ήταν κυρίως ποιοτική, προσέξαµε οι βαθµωτές µας κλίµακες να είναι όλες 
συνεπείς κλίµακες 5 στοιχείων µε µέσο σηµείο 3 . Η γλώσσα ήταν απλή και η µορφοποίηση 
ευανάγνωστη, χωρίς διπλές ερωτήσεις ή αρνήσεις, ενώ η ροή κυλούσε από το γενικό στο ειδικό. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να δείτε το πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο. 
   Η προκατάληψη προς τις θετικές απαντήσεις (5ο στοιχείο) προσπάθησε να καταπολεµηθεί µε το να 
ρωτάµε για πρακτικές της εταιρείας και όχι του χρήστη προσωπικά. Γνωρίζουµε ότι όταν η έρευνα 
αυτή προχωρήσει σε καθαρά ποσοτικό στάδιο θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κλίµακες όπου το 5ο 
στοιχείο δεν είναι πάντα η πιο θετική απάντηση, και φυσικά να ελέγξουµε για τυχόν διαφορές µεταξύ 
αυτών που απάντησαν και αυτών που δεν απάντησαν το ερωτηµατολόγιο. Επίσης, το δείγµα θα 
πρέπει να είναι τυχαίο (στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήσαµε τις επαφές µας). 

2.3 Ανάλυση 

   Οι περισσότερες εταιρείες ήταν µεγάλες (µε 251-2000 εργαζοµένους), αλλά υπήρχαν και µεσαίες 
και 2 µικρές ανεξάρτητες. Συνολικά κάλυπταν τους κυρίαρχους παραγωγικούς τοµείς της περιοχής.  
   Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε 3 τρόπους: πρώτον µελετήσαµε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ύστερα 
παρατηρήσαµε στατιστικά στοιχεία για όλες συνολικά και τέλος προσπαθήσαµε να παρατηρήσουµε 
πιθανούς συσχετισµούς µεταξύ µεταβλητών που θα άξιζε να ερευνηθούν περισσότερο σε µια σωστή 
ποσοτική έρευνα. Για λόγους χώρου παρουσιάζουµε ενδεικτικά µόνο 6 από αυτές τις επιχειρήσεις: 

                                                      
2 Πολλά από αυτά µπορείτε να βρείτε και σε πανεπιστηµιακά συγγράµµατα και διαλέξεις, πχ στο µάθηµα Πληροφοριακά 
Συστήµατα ∆ιοίκησης του κου Κανέλλη στο ΟΠΑ ή στο [21]. 
3 ∆εν παρατηρήσαµε τάση προς το κέντρο, αφού µόνο το 12.5% των απαντήσεων ήταν στο µέσο σηµείο. 
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• Η Επιχείρηση 1 παράγει συσκευασίες προϊόντων και, παρ’ όλο που την απασχολεί σηµαντικά η 
εικόνα της, η στάση της απέναντι στην ΕΚΕ είναι στην καλύτερη περίπτωση παθητική. 

• Η Επιχείρηση 2 επίσης παράγει συσκευασίες και δηλώνει ως κρίσιµη προτεραιότητα την 
ασφάλεια. Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές τους περιλαµβάνουν από κώδικα δεοντολογίας των 
συνεργατών και προσφορά στην κοινότητα ως και διαδικασίες προτυποποίησης µε βάση το ISO 
14001. Παρ’ όλ’ αυτά, τα (αρκετά εξελιγµένα) εργαλεία PDM τους δεν τους βοηθούν µε τα 
περιβαλλοντικά δεδοµένα.  

• Η Επιχείρηση 3 ασχολείται µε εξοπλισµό ηλεκτρικής προστασίας. Αν και θεωρούν την ταχύτητα 
και την τήρηση των προθεσµιών πρωταρχικής σηµασίας, δεν έχουν στρατηγική υπευθυνότητας 
προς τους/των συνεργατών τους (σε αντίθεση µε το [2]). Βρίσκονταν στη διαδικασία υλοποίησης 
ενός νέου συστήµατος PLM και πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουµε να δούµε πώς εξελίχθηκε αυτό. 

• Η Επιχείρηση 4 παρουσιάζεται ως η µόνη όπου η διοίκηση δεν ασχολείται επαρκώς µε την 
υλοποίηση των ΠΣ, και έτσι δεν εκπλησσόµαστε που είναι η µόνη στην οποία οι χρήστες δεν 
µοιάζουν να είναι ευχαριστηµένοι µε το νέο σύστηµα. 

• Η Επιχείρηση 5 ασχολείται µε τρόφιµα. Μοιάζουν να έχουν σηµαντικό πρόβληµα στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων τους, και η συµµετοχή των εργαζοµένων είναι πολύ µικρή, όµως είναι 
ευχαριστηµένοι µε το πληροφοριακό σύστηµά τους. 

• Η Επιχείρηση 6 είναι µια µικρή εταιρεία που παράγει τµήµατα οχηµάτων. Οι πελάτες τους είναι 
πολύ απαιτητικοί, και, έχοντας υπ’ όψιν µας το [5], υποθέτουµε ότι έτσι ωθήθηκε η εταιρεία στο 
να είναι η µόνη που έχει ολοκληρώσει ήδη τις διαδικασίες για την πιστοποίηση ISO 14001. 

  
   Το δείγµα ήταν µικρό και η αντιπροσωπευτικότητά του µπορεί να αµφισβητηθεί. Επίσης, 
παρατηρήθηκε ότι συχνά οι ερωτούµενοι αφήνανε κενή την ερώτηση, αντί να δώσουν την απάντηση 
«Όχι». Κάποια στατιστικά στοιχεία, όµως, είναι αρκετά ξεκάθαρα ώστε να αξίζει να αναφερθούν: 
   Όσον αφορά την ΕΚΕ, είδαµε την ελαφριά πλειοψηφία των εταιρειών να απαντούν ότι έχουν ρητή 
περιβαλλοντική στρατηγική4, και πολλές να προετοιµάζονται για πιστοποίηση ISO 14001, αλλά 
ελάχιστες εξ’ αυτών χρησιµοποιούν τα συστήµατα δεδοµένων των προϊόντος τους για να 
υπολογίσουν το περιβαλλοντικό κόστος ή για ανακύκλωση. Από την άλλη, ελάχιστες επιχειρήσεις 
είχαν οδηγίες για υπευθυνότητα των συνεργατών υπευθυνότητα και προς τους συνεργάτες. 
   Αν κοιτάξουµε τις πρακτικές της υλοποίησης του ΠΣ, θα δούµε ότι η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων

5 τήρησε τουλάχιστον τις βασικές οδηγίες ανάλυσης του υπάρχοντος συστήµατος [21 
κεφ. 12 κ.ά.] και συµµετοχής των εργαζοµένων, καθώς και ότι σχεδόν παντού οι εργαζόµενοι έχουν 
δικαίωµα να προτείνουν αλλαγές στο σύστηµα (αν και δεν ελέγξαµε τη µοίρα των προτάσεών τους). 
Η εκπαίδευση, όµως, των εργαζοµένων στο σύστηµα κυµαινόταν σε χαµηλά επίπεδα. Αξίζει να 
παρατηρήσουµε ότι λίγες φορές παρατηρήθηκαν αλλαγές στην οργάνωση της επιχείρησης από την 
υλοποίηση του συστήµατος, κάτι που επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα του [18]. 
   Τέλος, ερευνήθηκε πληθώρα πιθανών σχέσεων. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζουµε τις λίγες που 
αξίζει να ερευνηθούν περαιτέρω: 
 

Σχέση Επαλη-
θεύθηκε 

Παρατηρήσεις 

Ιεραρχικό Επίπεδο / Απαντήσεις Όχι Τα ηγετικά στελέχη δεν φάνηκαν να υποτιµούν τα προβλήµατα των 
εργαζοµένων. ∆εν υπήρξε καµία συστηµατική διαφορά στις 
απαντήσεις. 

Οι χρήστες προτιµούν το νέο 
σύστηµα / Οι χρήστες επιδεικνύουν 
επαρκή προσοχή 

Ναι Η αποδοχή του συστήµατος µοιάζει να αυξάνει την χρήση του, όπως 
είχε βρεθεί και στο [26]. 

Εκπαίδευση / Οι χρήστες 
επιδεικνύουν επαρκή προσοχή 

Ναι Είχαµε πολύ λίγες απαντήσεις καλής εκπαίδευσης στο σύστηµα. Θα 
πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω. 

Συµµετοχή των εργαζοµένων / Οι 
χρήστες προτιµούν το νέο σύστηµα 

Ναι Μικρό δείγµα, υπήρξε αντιπαράδειγµα. Να ερευνηθεί αν η 
συµµετοχή των εργαζοµένων αυξάνει την αποδοχή του συστήµατος. 

Πίνακας 1: Σχέσεις προς περαιτέρω έρευνα 

                                                      
4 Αν αγνοήσουµε τυχόν προβλήµατα του δείγµατος και της µέτρησης, το κατώτερο όριο του περιθωρίου εµπιστοσύνης 90% 
για το ποσοστό γαλλικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων που έχουν ρητή περιβαλλοντική στρατηγική είναι 35%. 
5 Με παρόµοιο τρόπο υπολογίζουµε το κατώτερο όριο του περιθωρίου εµπιστοσύνης (90%) στο 50%. 
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3. Εν κατακλείδι 

3.1 Σύνοψη 

   Σε αυτό το άρθρο παρουσιάσαµε τρόπους θεώρησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 
Πληροφοριακά Συστήµατα, και κυρίως στην ανερχόµενη αγορά των συστηµάτων PLM. Τα άρθρα 
για την κοινωνική επίπτωση των ΠΣ είναι λίγα, και ειδικά για το PLM υπάρχει µόνο ένα [29]. 
   Ακολούθως, πραγµατοποιήσαµε µια έρευνα στη Γαλλία, µε σκοπό την ανίχνευση του πεδίου και 
την προετοιµασία της ατζέντας για µελλοντική έρευνα. Επιβεβαιώσαµε αποτελέσµατα άλλων 
ερευνών ([5], [18], [26]). Εκεί που ξεχωρίζει η προσπάθειά µας είναι στην παρατήρηση του 
αυξηµένου ενδιαφέροντος για την ΕΚΕ στις γαλλικές επιχειρήσεις, καθώς και στον εντοπισµό 
ασυνεπειών µεταξύ των στόχων της επιχείρησης και στην υποστήριξη αυτών από τα πληροφοριακά 
συστήµατα. Παρατηρήθηκαν ακόµα σοβαρές ασυµµετρίες στους διάφορους τοµείς της ΕΚΕ (για 
παράδειγµα µεταξύ περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής υπεύθυνων προµηθειών). Από την άλλη, 
η συµµετοχή των χρηστών στην υλοποίηση των ΠΣ βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και ο 
σεβασµός των εταιρειών για τους εργαζοµένους τους ξεπερνούσε κάθε άλλη πτυχή της ΕΚΕ, κάτι 
που ερµηνεύουµε ως προϊόν και νοµοθεσίας αλλά και κουλτούρας στη Γαλλία. 

3.2 Μελλοντική Έρευνα 

   Αποµένει πολλή δουλειά ακόµα, δουλειά που δεν είναι εύκολο να γίνει από έναν ή δυο ερευνητές, 
και αυτή η εργασία είναι ταυτόχρονα κάλεσµα προς όλους τους ενδιαφερόµενους ώστε να ξεκινήσει 
γενικότερη έρευνα των ΠΣ από τη σκοπιά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ειδικότερα, τα 
αποτελέσµατά µας χρειάζεται να ελεγχθούν µε ένα καλύτερο δείγµα που να καλύπτει περισσότερες 
χώρες, αφού η κουλτούρα απέναντι στην ΕΚΕ είναι αισθητά διαφορετική σε κάθε χώρα. Ήδη για 
αυτό το σκοπό συντάσσουµε ένα ειδικευµένο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται σε ανθρώπους µε 
εµπειρία στο PLM. Ακολούθως, λύσεις στα προβλήµατα πρέπει να ερευνηθούν, και θα προτείνουµε 
κάποιες οδούς ώστε να σχηµατιστεί τελικά ένας ευέλικτος οδηγός «καλών πρακτικών» (µε τις οποίες 
εννοούµε συµβουλές µαζί µε οδηγίες προσαρµογής στους στόχους της επιχείρησης – προσοχή στο 
[35] για τις καλές πρακτικές). Παράλληλα µε αυτό, η έρευνα µπαίνει σε µια διαδικασία ανάπτυξης 
θεωρίας και mode 2 έρευνας, όπου η θεωρία θα δοκιµάζεται και θα ενηµερώνεται στην πράξη.  
   Ακόµα, η ατζέντα µπορεί να επεκταθεί σε άλλους τοµείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Ενδεικτικά, µπορεί να ερευνήσει ο βαθµός στον οποίο τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας µπορούν να υποστηρίξουν πρακτικές υπεύθυνων προµηθειών ή ακόµα και το κατά πόσο 
συστήµατα σαν το PLM ενθαρρύνουν τη µεταφορά γνώσης από πολυεθνικές στις τοπικές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, να µην ξεχνάµε ότι σε ένα οικονοµικό πανεπιστήµιο σαν αυτό που 
διοργανώνει αυτό το συνέδριο, µπορεί να έχει θέση και έρευνα για την οικονοµική βιωσιµότητα των 
παραπάνω προτάσεων και τις οργανωσιακές αλλαγές που µπορεί να απαιτούν. 
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