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Α.10   Το τυπικό πρόγραµµα υγείας των εργαζοµένων περιλαµβάνει ιατρική εξέταση πριν την πρόσληψη, 
περιοδική εξέταση σε περίπτωση ανθυγιεινής εργασίας, λειτουργία φαρµακείου, πρώτες βοήθειες, θεραπεία 
µικρών κακοδιαθεσιών, µαθήµατα υγιεινής, έλεγχο και προφύλαξη από επικίνδυνες καταστάσεις µέσα στην 
επιχείρηση. Η πρόληψη ατυχηµάτων έχει σχέση µε θέµατα µηχανικού εξοπλισµού, εκπαίδευσης και επιβολής 
κανονισµών όπου υπάρχει στενή συνεργασία του υπευθύνου προλήψεων ατυχηµάτων (από τη διεύθυνση 
προσωπικού) µε το τµήµα µηχανικών και εργοδηγών της επιχείρησης. 
 

 
 
 
 
 

 
Β.1  Σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται µεγάλη προσοχή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου και 
ορίζονται µε σαφήνεια οι ρόλοι των εργαζοµένων και οι υποχρεώσεις που έχουν. Ο ηγέτης διατηρεί τυπικές 
σχέσεις µε τους υφισταµένους του και οι δοµές και οι διαδικασίες είναι καθορισµένες. Θεωρεί ότι, όταν οι 
στόχοι του έργου επιτυγχάνονται, τότε και τα µέλη της οµάδας µπορούν να ικανοποιηθούν. Συνεπώς, η 
ηγετική συµπεριφορά επικεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του έργου και την 
εκτέλεση των καθηκόντων. 
 
Β.2 Αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ηγέτη να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή να 
επιβάλλει ποινές. Για παράδειγµα ο υπάλληλος Α έχει δύναµη απέναντι στον υπάλληλο Β, αν ο δεύτερος 
γνωρίζει ότι η προαγωγή του εξαρτάται από τον πρώτο, αφού ο διευθυντής τους τον συµβουλεύεται και 
παίρνει υπόψη τη γνώµη του για τις προαγωγές. Αυτό τον κάνει να συµµορφώνεται λίγο-πολύ στις επιθυµίες 
του Α, ο οποίος γι’ αυτό αποκτά ηγετικό ρόλο-συµπεριφορά.  
Αλλά και όταν κάποιος έχει τη δύναµη να επιβάλλει κάθε είδους ποινή, µπορεί να επηρεάζει τη συµπεριφορά 
των άλλων, οι οποίοι φοβούνται την τιµωρία. 
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Β.3 α. Προγραµµατισµός 
Αποσκοπεί στον προσδιορισµό µεθόδων και τεχνικών, που θα επιτρέψουν την αποτελεσµατικότερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και των άλλων συντελεστών (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός) που θα 
χρησιµοποιηθούν. Είναι µια δραστηριότητα που προηγείται της παραγωγής και έχει σχέση µε το σχεδιασµό. 
Μπορεί να είναι: 
• Μακροπρόθεσµος, ο οποίος αφορά την απόκτηση και την κατάλληλη διάταξη των µέσων παραγωγής µε 
σκοπό τη µελλοντική παραγωγή. 
• Βραχυπρόθεσµος, ο οποίος αφορά την άµεση παραγωγή συγκεκριµένων αγαθών, µε τη δηµιουργία 
χρονοδιαγραµµάτων, που εµφανίζουν τις ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης κάθε σταδίου στην παραγωγή 
αγαθών ή παραγγελιών. 
β. Εξασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
Ο έλεγχος της παραγωγής έχει στόχο την ικανοποιητική λειτουργία της παραγωγής, σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό που έχει γίνει. Ελέγχει αν η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις 
αρχικές προδιαγραφές. Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις, πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες διορθωτικές 
κινήσεις. Πραγµατοποιείται σ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή κατά την έναρξη, την 
εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών. ∆ιακρίνεται σε ποιοτικό, ποσοτικό, κόστους και αποθεµάτων. 
γ. Αποθήκευση 
Η αποθήκευση εξασφαλίζει τη συνεχή και οµαλή ροή των προϊόντων καθώς και τη διακίνησή τους από την 
παραγωγή µέχρι την κατανάλωση. Η αποτελεσµατική διοίκηση εξασφαλίζει τη µείωση δεκάδων 
προβληµάτων στις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. 
δ. Προµήθειες 
Η δραστηριότητα αυτή έχει βασικό αντικείµενο την προµήθεια µε ειδικές διαδικασίες (όπως π.χ. προκήρυξη 
διαγωνισµού, ανάθεση), του συνόλου των υλικών που είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή 
λειτουργία της επιχείρησης. Απαιτείται η συνεργασία όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, για σύνταξη 
ενός προγράµµατος προµηθειών όπου θα καταγράφονται οι ανάγκες της. 
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