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Αρτές Οργάνωση και Διοίκησης Επιτειρήσεων και Υπηρεσιών

Μάθημα Τετνολογικής Κατεύθσνσης Γ΄ Λσκείοσ

Καθηγητής Παναγιώτης Φοστσιτζής

Management

Προτάσεις Σωστού / Λάθοσ

1
Ο Feyol πίζηεπε όηη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ήηαλ κία  ιύζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειώλ κηζζώλ, αιιά θαη 

κεγαιύηεξσλ θεξδώλ. 

2
 Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο θαζηζηά αλαγθαία ηελ ύπαξμε ελόο "νξγαληζκνύ" κε ζπγθεθξηκέλε δνκή 

θαη ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε. 

3

Οξγάλσζε (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ δνκώλ (ζέζεσλ εξγαζίαο, ηκεκάησλ, ζρέζεσλ 

εμνπζίαο, ηεξαξρηθώλ επηπέδσλ), ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ επηρείξεζε (ή ζηνλ νξγαληζκό). 

4
Ο  ηδηνθηήηεο ελόο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πνπ απαζρνιεί δπν εξγαδόκελνπο έρεη ηελ ίδηα αληίιεςε γηα ην κάλαηδκελη 

κε ην δηεπζπληή κηαο επηρείξεζεο πνπ απαζρνιεί εθαηνληάδεο εξγαδόκελνπο.

5

Η Δηεύζπλζε είλαη "ε ζθέςε πξηλ ηε δξάζε", ε ζρεδίαζε γηα ην "ηη", "πνηνο" θαη "γηαηί" ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

ελέξγεηα, πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηειηθά πνηεο ζα είλαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζηελ επηρείξεζε (ή ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν νξγαληζκό). 

6

Γξαθεηνθξαηία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηηο νπνία θαζνξίδνληαη νη ζηόρνη ηεο επηρείξεζεο, πξνβιέπεηαη ε κειινληηθή 

εμέιημε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληόο ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ηξόπνη, νη ελέξγεηεο 

θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 

7
Τν κάλαηδκελη σο ιεηηνπξγία παξαηεξείηαη από ην ηειεπηαίν κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, όκσο ε ζπζηεκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο γλώζεο ηνπ μεθίλεζε νπζηαζηηθά θαηά ηηο ηξεηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.

8
Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ γίλεηαη ζαθέο πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο δξάζεο, ηε ιήςε 

κηαο απόθαζεο, ηα είδε δηαδηθαζηώλ θαη θαλόλσλ, ζύκθσλα κε ηα νπνία επηιύνληαη ηα πξνβιήκαηα ζε επηρείξεζε

9
Υπάξρεη ζαθήο αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηνπ όξνπ "δηνίθεζε ή management επηρεηξήζεσλ" από ηα άηνκα πνπ αζθνύλ 

θάπνηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

10

Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε: α. Οξγαλόγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, β. Καηακεξηζκό ησλ εξγαζηώλ, γ. Εθρώξεζε εμνπζίαο ζε ρακειόηεξα θιηκάθηα 

δηνίθεζεο, δ. Τκεκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ή κε άιιε κνξθή ηκεκαηνπνίεζεο.

11
Επηκέξνπο θιάδνη ή επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επξύηεξεο επηζηήκεο ηνπ κάλαηδκελη, είλαη: α) Η Οξγαλσζηαθή 

Θεσξία, β) Η Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη γ) Η Σηξαηεγηθή Δηνίθεζε.

12 Η επηρείξεζε δελ απνηειεί πεξίπησζε νξγαληζκνύ κε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε.

13
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ management εμαξηάηαη από ην παξειζόλ, ηελ πείξα θαη ηελ επξύηεηα ησλ 

αζθνύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξώπσλ.

14
Η δηαδηθαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο μεθηλά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζπλερίδεη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηεύζπλζε θαη θαηαιήγεη ζηνλ έιεγρν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ αλαζεώξεζε ή κε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

15
Σηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ειέγρνπ ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο θαη ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

16 Ο Πξνγξακκαηηζκόο αλαθέξεηαη, ζην "ηη" ζα γίλεη, "γηαηί", "κε πνηα κέζα", "πόηε" ζα γίλεη θαη "πνηνο" ζα ην θάλεη. 

17

Τν 1920 εκθαλίζηεθαλ νη πξώηνη ακθηζβεηίεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Taylor θαη ησλ νπαδώλ ηνπ. Οη θαηεγνξίεο εζηηάδνληαλ 

ζην γεγνλόο όηη ην επηζηεκνληθό κάλαηδκελη κεηαρεηξηδόηαλ ηνπο εξγαδόκελνπο σο εμαξηήκαηα κεραλήο, απαηηώληαο 

ηππνπνηεκέλεο θηλήζεηο θαη κεζόδνπο. 

18
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: 1. Τνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ, 2. ηε δηακόξθσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη πνιηηηθώλ θαη 3. ηα 

ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο.

19
Σηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Οξγάλσζεο επηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο κεηαμύ 

ησλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο 

20

Η Δηεύζπλζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηεο επηρείξεζεο ηαμηλνκείηαη ζε επηκέξνπο θαζήθνληα, θαηαλέκεηαη ζηα θαηάιιεια ζηειέρε, ζηα νπνία αλαζέηνληαη 

παξάιιεια νη ζρεηηθέο επζύλεο θαη δηαζέηνληαη νη θαηάιιεινη πόξνη.

21

Δύν από ηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην management είλαη: α)  Έλα ζύζηεκα ελεξγεηώλ κε ηηο νπνίεο 

επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη κηαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αμηνπνηώληαο απνηειεζκαηηθά αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη β) Η 

ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη λα επηηεπρζνύλ απνηειέζκαηα νη ζηόρνη ηεο επηρείξεζεο.

22
Ο Ηenri Fayol έδσζε επίζεο πνιύ κεγάιε έκθαζε ζηα ρακειά ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

ππξακίδαο θαη αλέιπζε ηα θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ.

23

Ο Πξνγξακκαηηζκόο είλαη "ε ζθέςε πξηλ ηε δξάζε", ε ζρεδίαζε γηα ην "ηη", "πνηνο" θαη "γηαηί" ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

ελέξγεηα, πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηειηθά πνηεο ζα είλαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζηελ επηρείξεζε (ή ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν νξγαληζκό). 

24

Πξνγξακκαηηζκόο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηηο νπνία θαζνξίδνληαη νη ζηόρνη ηεο επηρείξεζεο, πξνβιέπεηαη ε κειινληηθή 

εμέιημε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληόο ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ηξόπνη, νη ελέξγεηεο 

θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 
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25
Τν 1820 εκθαλίζηεθαλ νη πξώηνη ακθηζβεηίεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Taylor θαη ησλ νπαδώλ ηνπ. Οη θαηεγνξίεο εζηηάδνληαλ 

ζην γεγνλόο όηη ην επηζηεκνληθό κάλαηδκελη κεηαρεηξηδόηαλ ηνπο εξγαδόκελνπο σο αλζξώπνπο ρσξίο αλάγθεο.

26
Η ιεηηνπξγία ηνπ Ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζηελόηεξα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηεύζπλζεο από όηη κε ηηο άιιεο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο

27
Ο Ηenri Fayol έδσζε επίζεο πνιύ κεγάιε έκθαζε ζηα πςειά ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

ππξακίδαο θαη αλέιπζε ηα θαζήθνληα ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ. 

28
O επηζηεκνληθόο θιάδνο ηεο Δηνίθεζεο ησλ Επηρεηξήζεσλ αζρνιείηαη κε ηε κειέηεησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ην ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο.

29
O επηζηεκνληθόο θιάδνο ηεο Δηνίθεζεο ησλ Επηρεηξήζεσλ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εμήγεζε 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

30
Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Ειέγρνπ θαη ηνπ Δηεύζπλζεο είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη νξγαληθά δεκέλεο δηόηη ε αλάπηπμε ησλ 

θξηηεξίσλ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα είλαη απνθνκκέλε από ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία

31
Η ιεηηνπξγία ηνπ Ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζηελόηεξα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηεύζπλζεο από όηη κε ηηο άιιεο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο

32 Πνιιά πξνβιήκαηα κέζα ζηελ επηρείξεζε δεκηνπξγνύληαη από έιιεηςε επηθνηλσλίαο.

33

Ο Ηenri Fayol (1841- 1925), Γάιινο κεραληθόο, ζεσξείηαη κεηά ηνλ Taylor παηέξαο ηεο "Θεσξίαο ηεο Δηνίθεζεο" θαη 

ζηελ Επξώπε ππήξμε ν ζεκειησηήο . επηζηεκνληθήο Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο  πίζηεπε όηη νη εξγνδόηεο θαη νη 

εξγαδόκελνη έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ ζεσξνύλ όηη ε δηαλνκή θεξδώλ ήηαλ ην θπξίαξρν πξόβιεκα θαη έπξεπε λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θαηά ην δπλαηό κεγαιύηεξε αύμεζε ησλ θεξδώλ, κέζα ζε θιίκα θαηαλόεζεο θαη 

θαιήο ζπλεξγαζίαο.

34
Η έλλνηα ηνπ management (νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο) δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο (ή ηνπ Οξγαληζκνύ). 

35

Ο Ηenri Fayol   πίζηεπε όηη νη εξγνδόηεο θαη νη εξγαδόκελνη έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ ζεσξνύλ όηη ε δηαλνκή θεξδώλ 

ήηαλ ην θπξίαξρν πξόβιεκα θαη έπξεπε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θαηά ην δπλαηό κεγαιύηεξε αύμεζε 

ησλ θεξδώλ, κέζα ζε θιίκα θαηαλόεζεο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο.

36

Η έλλνηα ηνπ management  ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ γξαθεηνθξαηία επεηδή απνηειεί ηε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ (ζπληειεζηώλ παξαγσγήο) πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε (νξγαληζκόο) θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. 

37 Η δηεύζπλζε (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) αθνξά ηε ζσζηή δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα. 

38

Ο Gantt εξγάζηεθε σο ζύκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα επηινγήο εξγαηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ, 

θηλήηξσλ θαη πξόζζεησλ ακνηβώλ. Υπνζηήξημε θαη απηόο, όπσο θαη ν  Ηenri Fayol, ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηαλόεζεο κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

39
Ο Max Weber ππνζηήξημε όηη ε γξαθεηνθξαηία (δηνίθεζε κέζσ γξαθείσλ),  απνηειεί αξλεηηθό θαηλόκελo θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ θαη πνιύπινθσλ επηρεηξήζεσλ. 

40
Ο Fraderick Taylor ππνζηήξηδε όηη κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ , όπνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

κεραλή,  δελ ήηαλ δπλαηό λα ππάξμεη αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο.

41
Έιεγρνο (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ελεξγεηώλ ησλ δηάθνξσλ κειώλ ηεο 

επηρείξεζεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε θαη ηε δηόξζσζε ηπρόλ απνθιίζεσλ από ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

42
Η Οξγάλσζε (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ελεξγεηώλ ησλ δηάθνξσλ κειώλ 

ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε θαη ηε δηόξζσζε ηπρόλ απνθιίζεσλ από ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

43
Δελ ππάξρεη ζαθήο αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηνπ όξνπ "δηνίθεζε ή management επηρεηξήζεσλ" από ηα άηνκα πνπ 

αζθνύλ θάπνηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

44

Σήκεξα, νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ management (νηθνλνκηθή, επηρεηξεκαηηθή, 

πιεξνθνξηθή, πνζνηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, θηι.) θαηάθεξαλ λα απηνλνκεζνύλ από ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε ησλ άιισλ επηζηεκώλ όπσο ησλ καζεκαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θ.α. θαη λα απνηειέζνπλ 

κηα απηνηειή ζεσξία ηεο δηνίθεζεο.

45
Η έλλνηα ηνπ management (νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο) δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο (ή ηνπ Οξγαληζκνύ). 

46

Ο Gantt εξγάζηεθε σο ζύκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα επηινγήο εξγαηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ, 

θηλήηξσλ θαη πξόζζεησλ ακνηβώλ. Υπνζηήξημε θαη απηόο, όπσο θαη ν  Ηenri Fayol, ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηαλόεζεο κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

47
Η ιεηηνπξγία ηεο δηεύζπλζεο (σο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο) μεπεξλά ηα όξηα ηεο απιήο έθδνζεο νδεγηώλ θαη 

εληνιώλ από ηα αλώηεξα πξνο ηα θαηώηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο.

48
Η δηεύζπλζε (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) αθνξά ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ησλ πόξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε 

επηρείξεζε.

49
Ο Max Weber  σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηίαο αλαθέξεη ηηο  ξεηέο αξκνδηόηεηεο, ηνπο  θαλόλεο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κε ηεξαξρηθνύ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο.

50
 Η ζπλερήο πιεξνθόξεζε πνπ απαηηείηαη ζήκεξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο 

θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία απαξαίηεην εξγαιείν ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεύζπλζεο 
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51
Σηελ ειιεληθή γιώζζα ην Οξγάλσζε έρεη κεηαθξαζηεί κε αξθεηνύο ηξόπνπο. Επηθξαηέζηεξνη όξνη θαίλεηαη λα είλαη νη 

"νξγάλσζε θαη δηνίθεζε", "δηνηθεηηθή", "δηνίθεζε". Οη παξαπάλσ όξνη εθθξάδνπλ κε αθξίβεηα ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ. 

52

Ο Max Weber (1864- 1920) ήηαλ έλαο άιινο εθπξόζσπνο ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο. Αζρνιήζεθε εηδηθά κε ηηο 

κεζόδνπο έξεπλαο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ πξνζδίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δηνηθεηηθό θαηλόκελν. Υπνζηήξημε 

όηη ε γξαθεηνθξαηία (δηνίθεζε κέζσ γξαθείσλ), αλ θαη δελ απνηειεί αξλεηηθό θαηλόκελo, είλαη όκσο κηα ζεσξία 

νξγάλσζεο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ θαη πνιύπινθσλ επηρεηξήζεσλ. 

53
Η ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο (σο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο) μεπεξλά ηα όξηα ηεο απιήο έθδνζεο νδεγηώλ θαη 

εληνιώλ από ηα αλώηεξα πξνο ηα θαηώηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο.

54

Ο Πξνγξακκαηηζκόο είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ δνκώλ (ζέζεσλ εξγαζίαο, ηκεκάησλ, ζρέζεσλ εμνπζίαο, ηεξαξρηθώλ 

επηπέδσλ), ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ 

επηρείξεζε (ή ζηνλ νξγαληζκό). 

55

Ο Fraderick Taylor (1856- 1915) ππήξμε έλαο από ηνπο ζεκειησηέο ηεο Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο. Με ην ζύγγξακκά 

ηνπ "Αξρέο Επηζηεκνληθνύ management πνπ δεκνζηεύζεθε ην 1910 ζηηο ΗΠΑ, αλαδεηθλύεηαη ν παηέξαο ηεο 

Επηζηήκεο' Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο. Πίζηεπε όηη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ήηαλ κία  ιύζε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πςειώλ κηζζώλ, αιιά θαη κεγαιύηεξσλ θεξδώλ. 

56
Σηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Οξγάλσζεο επηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο κεηαμύ 

ησλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο 

57
Τν κάλαηδκελη σο ιεηηνπξγία παξαηεξείηαη από ην ηειεπηαίν κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, όκσο ε ζπζηεκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο γλώζεο ηνπ μεθίλεζε νπζηαζηηθά θαηά ηηο ηξεηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.

58

Σήκεξα, νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ management (νηθνλνκηθή, επηρεηξεκαηηθή, 

πιεξνθνξηθή, πνζνηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, θηι.) θαηάθεξαλ λα απηνλνκεζνύλ από ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε ησλ άιισλ επηζηεκώλ όπσο ησλ καζεκαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θ.α. θαη λα απνηειέζνπλ 

κηα απηνηειή ζεσξία ηεο δηνίθεζεο.

59
Ο πξνγξακκαηηζκόο, πεξηιακβάλεη: 1. Τνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ, 2. ηε δηακόξθσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη πνιηηηθώλ θαη 

3. ηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο.

60
 Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο θαζηζηά αλαγθαία ηελ ύπαξμε ελόο "νξγαληζκνύ" κε ζπγθεθξηκέλε δνκή 

θαη ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε. 

61

Σηα πιαίζηα ηεο Δηεύζπλζεο (σο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο) εληάζζεηαη ε θαζνδήγεζε, ε ελζάξξπλζε θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηόζν 

καθξνρξόληα όζν θαη βξαρπρξόληα. 

62
Είλαη επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Οξγάλσζεο λα ελεξγνπνηεί όιεο ηηο ηθαλόηεηεο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ πξνο 

όθεινο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο.

63
Η δηακόξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο κεηαμύ ησλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο είλαη πιένλ απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηεο, ζην πιαίζην ηνπ ζθιεξνύ αληαγσληζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη

64

Η έλλνηα ηνπ management  ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επεηδή απνηειεί ηε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ (ζπληειεζηώλ παξαγσγήο) πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε (νξγαληζκόο) θαη 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. 

65

Με ηε ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο (σο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο) γίλεηαη ζαθέο πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο δξάζεο, ηε ιήςε κηαο απόθαζεο, ηα είδε δηαδηθαζηώλ θαη θαλόλσλ, ζύκθσλα κε ηα νπνία επηιύνληαη 

ηα πξνβιήκαηα ζε επηρείξεζε

66
Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Ειέγρνπ θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη νξγαληθά δεκέλεο δηόηη ε αλάπηπμε 

ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα είλαη απνθνκκέλε από ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία

67
Η δηαδηθαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο μεθηλά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζπλερίδεη κε ηελ δηεύζπλζε θαη ηε 

νξγάλσζε θαη θαηαιήγεη ζηνλ έιεγρν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ αλαζεώξεζε ή κε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

68
 Η ζπλερήο πιεξνθόξεζε πνπ απαηηείηαη ζήκεξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο 

θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία όρη ηδηαηηέξσο απαξαίηεην εξγαιείν ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεύζπλζεο 

69
Ο  ηδηνθηήηεο ελόο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πνπ απαζρνιεί δπν εξγαδόκελνπο έρεη ηελ ίδηα αληίιεςε γηα ην κάλαηδκελη 

κε ην δηεπζπληή κηαο επηρείξεζεο πνπ απαζρνιεί εθαηνληάδεο εξγαδόκελνπο.

70 Η Οξγάλσζε αλαθέξεηαη, ζην "ηη" ζα γίλεη, "γηαηί", "κε πνηα κέζα", "πόηε" ζα γίλεη θαη "πνηνο" ζα ην θάλεη. 

71

Management είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ (planning), ηεο Οξγάλσζεο (organizing), ηεο δηεύζπλζεο 

(directing) θαη ηνπ ειέγρνπ (controlling) πνπ αζθνύληαη ζε κηα επηρείξεζε (ή ζε έλα Οξγαληζκό), Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνύλ απνηειεζκαηηθά νη ζηόρνη ηνπο.

72
Σηελ ειιεληθή γιώζζα ην management έρεη κεηαθξαζηεί κε αξθεηνύο ηξόπνπο. Επηθξαηέζηεξνη όξνη θαίλεηαη λα είλαη 

νη "νξγάλσζε θαη δηνίθεζε", "δηνηθεηηθή", "δηνίθεζε". Οη παξαπάλσ όξνη εθθξάδνπλ κε αθξίβεηα ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ. 

73
Σηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ειέγρνπ ππάξρνπλ πνιύ ιίγνη  ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο θαη 

ν ζρεδηαζκόο ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 
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74

Δύν από ηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην management είλαη: α)  Έλα ζύζηεκα ελεξγεηώλ κε ηηο νπνίεο 

επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη κηαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αμηνπνηώληαο απνηειεζκαηηθά ζπγθεθξηκέλνπο πόξνπο θαη β) Η 

ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη λα επηηεπρζνύλ απνηειέζκαηα ή ζηόρνη κέζσ άιισλ αλζξώπσλ.

75

Σηα πιαίζηα ηεο Δηεύζπλζεο (σο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο) εληάζζεηαη ε θαζνδήγεζε, ε ελζάξξπλζε θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηόζν 

καθξνρξόληα όζν θαη βξαρπρξόληα. 

76
Ο Gantt έδσζε έκθαζε ζηα πςειά ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνηθεηηθήο ππξακίδαο θαη αλέιπζε ηα 

θαζήθνληα ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ.

77 Πνιιά πξνβιήκαηα κέζα ζηελ επηρείξεζε δεκηνπξγνύληαη από έιιεηςε επηθνηλσλίαο.

78
Επηκέξνπο θιάδνη ή επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επξύηεξεο επηζηήκεο ηνπ κάλαηδκελη, είλαη: α) Η Οξγαλσζηαθή 

Θεσξία, β) Η Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη γ) Η Σηξαηεγηθή Δηνίθεζε.

79
Απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) ζεκαίλεη θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ 

κηαο επηρείξεζεο. 

80
Η δηακόξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο κεηαμύ ησλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο δελ απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηεο, ζην πιαίζην ηνπ ζθιεξνύ αληαγσληζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη

81

Ο Gantt ηόληζε επίζεο ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζε όια ηα δηνηθεηηθά 

πξνβιήκαηα. Αλάπηπμε γξαθηθέο κεζόδνπο απεηθόληζεο ζρεδίσλ, κε ζηόρν ηνλ θαιύηεξν δηνηθεηηθό έιεγρν, θαη έδσζε 

έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνπο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο.

82

Οξγάλσζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο 

επηρείξεζεο ηαμηλνκείηαη ζε επηκέξνπο θαζήθνληα, θαηαλέκεηαη ζηα θαηάιιεια ζηειέρε, ζηα νπνία αλαζέηνληαη 

παξάιιεια νη ζρεηηθέο επζύλεο θαη δηαζέηνληαη νη θαηάιιεινη πόξνη.

83
Η επηρείξεζε απνηειεί κία κνξθή νξγαληζκνύ κε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε, πνπ αζρνιείηαη κε 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε θέξδνπο

84
Απνηειεζκαηηθή δηεύζπλζε (σο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία) ζεκαίλεη θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ 

κηαο επηρείξεζεο. 

85
Management είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ (planning), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ απνηειεζκαηηθά νη 

ζηόρνη κηαο επηρείξεζεο.

86

Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζεκαίλεη ζσζηή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο εθηεινύληαη θαζεκεξηλά 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε, δελ έρνπλ εμάξηεζε κεηαμύ ηνπο θαη δελ είλαη δύζθνιν λα δηαρσξηζηνύλ από έλαλ 

παξαηεξεηή, πνπ βξίζθεηαη έμσ απ' απηή. 

87

Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζεκαίλεη ζσζηή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο εθηεινύληαη θαζεκεξηλά 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε, αιιεινεπεξεάδνληαη θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα δηαρσξηζηνύλ από έλαλ παξαηεξεηή, πνπ 

βξίζθεηαη έμσ απ' απηή. 

88

Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε: α. Οξγαλόγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, β. Καηακεξηζκό ησλ εξγαζηώλ, γ. Εθρώξεζε εμνπζίαο ζε ρακειόηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο, δ. 

Τκεκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ή κε άιιε κνξθή ηκεκαηνπνίεζεο.

89
Ο πξνζδηνξηζκόο θαη ε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ management δελ εμαξηάηαη από ην παξειζόλ  ησλ αλζξώπσλ 

πνπ αζθνύλ δηνίθεζε.

90
Ο Max Weber  σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηίαο αλαθέξεη ηηο ζηελά θαζνξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο, ηνπο 

απζηεξνύο θαλόλεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεξαξρηθνύ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο.

91
Ο Fraderick Taylor ππνζηήξηδε όηη κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ , όπνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

κεραλή,  δελ ήηαλ δπλαηό λα ππάξμεη αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο.

92
Είλαη επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Οξγάλσζεο λα ελεξγνπνηεί όιεο ηηο ηθαλόηεηεο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ πξνο 

όθεινο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο.


