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Α.10  O Max Weber (1864-1920) ήταν ένας άλλος εκπρόσωπος της κλασσικής θεωρίας. Ασχολήθηκε ειδικά 
µε τις µεθόδους έρευνας των κοινωνικών επιστηµών, προσδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στο διοικητικό 
φαινόµενο. Υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση µέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό µέσο για την 
άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους. Το ίδιο συµβαίνει και στον τοµέα της διοίκησης. Σύµφωνα µε τις 
απόψεις του, η γραφειοκρατία, η οποία δεν αποτελεί αρνητικό φαινόµενο, είναι µια θεωρία οργάνωσης που 
ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των µεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Ως βασικά χαρακτηριστικά 
της αναφέρει τις στενά καθορισµένες αρµοδιότητες, τους αυστηρούς κανόνες και την εφαρµογή του 
ιεραρχικού συστήµατος οργάνωσης. 
 

 
 
 
 
 

 
Β.1   α. Λειτουργία της Πληροφόρησης. Η δράση του ανθρώπου, των επιχειρήσεων και των οργανισµών 
συνδέεται άµεσα µε την εύρεση, τη δηµιουργία και την αξιοποίηση πληροφοριών. Στη σηµερινή 
πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνεχείς αλλαγές, η λήψη αποφάσεων κι η 
υλοποίηση αυτών, η συνεργασία και ο συντονισµός απαιτούν αρκετές πληροφορίες. Αυτή η αναγκαιότητα 
έχει κάνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να αναπτύσσουν ένα οργανωµένο σύνολο ενεργειών, 
προκειµένου να αποκτούν, να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν, να διανέµουν και να υλοποιούν τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεί τη λειτουργία της Πληροφόρησης. 
β. Λειτουργία ∆ηµοσίων Σχέσεων. Κάθε επιχείρηση ή οργανισµός έχει την ανάγκη της ανάπτυξης καλών 
σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις, οργανισµούς, άτοµα ή οµάδες καθώς και την ανάγκη να προβάλλει µια καλή 
εικόνα προς αυτούς, για να κερδίσει την εκτίµηση, τον σεβασµό και τις θετικές εντυπώσεις. Αυτό ασφαλώς 
επιτυγχάνεται µε µια σειρά από ενέργειες, όπως η προβολή των θετικών σηµείων και της συνολικής εικόνας, 
η οργάνωση και η υλοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας και επαφών, οι σχέσεις µε τα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας, οι ενέργειες φιλανθρωπίας, οι χορηγίες πολιτιστικών, επιστηµονικών ή άλλων 
δραστηριοτήτων κτλ. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν τη λειτουργία των ∆ηµοσίων Σχέσεων µιας 
επιχείρησης ή Οργανισµού. 
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Β.2 Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται έχοντας ως σκοπό αφενός µεν την πραγµατοποίηση 
κέρδους, αφετέρου δε την ικανοποίηση των διάφορων αναγκών των καταναλωτών (φυσικών προσώπων, 
επιχειρήσεων κτλ.). Ως προϊόν ή υπηρεσία αναφέρεται όχι µόνο το φυσικό προϊόν, αλλά και οι σχετικές 
υπηρεσίες που το συνοδεύουν, όπως είναι η ονοµασία και το σήµα του προϊόντος (brand name), η 
συσκευασία κτλ. 
Προϊόν ή υπηρεσία, εποµένως, είναι το σύνολο των υλικών και άυλων χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί µε στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών. 
Κάθε προϊόν συνδέεται στενά µε τα άλλα συστατικά του µίγµατος marketing. Αυτό συµβαίνει, διότι και τα   
4-P συµβάλλουν στη διαµόρφωση της “εικόνας του προϊόντος” και κατ’ επέκταση της “εικόνας της 
επιχείρησης”. Έτσι, οι αποφάσεις για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας 
συνδέονται άµεσα µε τις αντίστοιχες αποφάσεις που αφορούν την τιµολογιακή πολιτική, τη διανοµή και την 
πολιτική προώθησης του προϊόντος. Για παράδειγµα, ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που πρόκειται να 
κυκλοφορήσει στην αγορά δεν αρκεί µόνο να είναι καλής ποιότητας, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από µια 
ανταγωνιστική τιµή, ένα κατάλληλο δίκτυο διανοµής που να διασφαλίζει την έγκαιρη και σε επαρκείς 
ποσότητες µεταφορά και αποθήκευση στα σηµεία πώλησης, καθώς και από µια αποτελεσµατική πολιτική 
προώθησης που θα το καταστήσει γνωστό στους καταναλωτές. 
Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισµοί, έχουν ζωή που χαρακτηρίζεται από ορισµένα στάδια 
εξέλιξης. Τα κύρια στάδια εξέλιξης κάθε προϊόντος είναι: η είσοδος του προϊόντος στην αγορά, η ανάπτυξή 
του, η ωριµότητα και ο κορεσµός, και η παρακµή που οδηγεί ενδεχοµένως στο “θάνατο” και στην απαξίωσή 
του. 
 
Β.3  Ανάγκες για ασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνεται σιγουριά για την ύπαρξή του και την 
ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών στο µέλλον. Θέλει να είναι ασφαλής απέναντι στους κινδύνους 
του περιβάλλοντος (ανεργία, ατυχήµατα, κτλ.). Προσπαθεί λοιπόν, συγχρόνως ή αµέσως µετά τη “λογική-
στοιχειώδη” ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών, να ικανοποιήσει τις ανάγκες για ασφάλεια, µόνιµη 
απασχόληση, σύνταξη, κατοικία κτλ. 
Κοινωνικές ανάγκες. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου να ανήκει σε µια ή 
περισσότερες κοινωνικές οµάδες, να γίνεται αποδεκτός από αυτές, να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις, να 
προσφέρει και να κερδίζει αγάπη και στοργή. Για να γίνουν οι κοινωνικές ανάγκες η κυρίαρχη κατηγορία 
παρακίνησης, είναι απαραίτητη η ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών ασφαλείας. 


