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Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα οφέλη της διαχείρισης και

µελέτης του Ανθρώπινου παράγοντα στο πλαίσιο του προγράµµατος πρόληψης των
ατυχηµάτων της Πολεµικής Αεροπορίας(ΠΑ) τα τελευταία δέκα (10) έτη.
Μεθοδολογία: Το πρώτο τµήµα της µελέτης αφορά στην ιστορική αναδροµή της
θεώρησης του Ανθρώπινου παράγοντα στην ΠΑ. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται
τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν σύµφωνα µε το Σύστηµα Ανάλυσης και
Ταξινόµησης του Ανθρώπινου Παράγοντα [Human Factors Analysis and
Classification System (HFACS)] στις διερευνήσεις των ατυχηµάτων της ΠΑ από το
2008. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκε το ποσοστό µεταβολής των δεικτών
ατυχηµάτων στην ΠΑ την τελευταία δεκαετία, αναλύοντας παράλληλα τους δείκτες
αιτιών ατυχηµάτων της ΠΑ για την ίδια χρονική περίοδο µε βάση το µοντέλο
HFACS. Στο τρίτο µέρος της έρευνας εξετάστηκε πως η θεώρηση του Ανθρώπινου
Παράγοντα επέδρασε σε επιµέρους τοµείς της ΑΠΕ, όπως η οργανωτική δοµή των
φορέων ΑΠΕ, η εκπαίδευση του προσωπικού, η µεθοδολογία των διερευνήσεων
ατυχηµάτων, καθώς στην εκτίµηση και διαχείριση επικινδυνότητας κατά την λήψη
απόφασης σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης της ΠΑ. Εφαρµογή: Η πείρα της Ασφάλειας
Πτήσεων στη συστηµική προσέγγιση του Ανθρώπινου Παράγοντα δύναται να
υποστηρίξει τόσο τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης και
λειτουργίας στην ΠΑ, όσο και τις δραστηριότητες ΑΠΕ των λοιπών Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Αποτελέσµατα: Η επιστηµονική
προσέγγιση ανάλυσης του ανθρώπινου παράγοντα στα ατυχήµατα επέφερε θετικές
αλλαγές στην ποιότητα των διερευνήσεων των ατυχηµάτων της ΠΑ καθώς και στην
νοοτροπία ΑΠΕ του Οργανισµού.
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1.

Περίληψη.

Η Ασφάλεια Πτήσεων και
Εδάφους (ΑΠΕ), στην Ελληνική
Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ) έχει
µακρόχρονη ιστορία, που ξεκίνησε από
το 1946 µε την δηµιουργία του πρώτου
Γραφείου Ασφάλειας Πτήσεων και
Εδάφους, συνεχίστηκε µε την ίδρυση
της Διεύθυνσης ΑΠΕ (ΔΑΠΕ) το έτος
1953 και ολοκληρώθηκε µε την ίδρυση
του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και
Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) το 2011. Η
µακρόχρονη ιστορία και η εξέλιξη της
ΑΠΕ στην ΠΑ δηλώνει ότι η ασφάλεια
προσωπικού, µέσων και
εγκαταστάσεων είναι πρωταρχικό
µέληµα του εν λόγω αεροπορικού
Οργανισµού. Τα τελευταία χρόνια η
ΠΑ, ακολουθώντας τις εξελίξεις της
διεθνούς κοινότητας στον χώρο της
ΑΠΕ και της Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία, έχει συµπεριλάβει στις
δραστηριότητές της διάφορες µεθόδους
και εργαλεία ώστε τα προγράµµατα
πρόληψης και διερεύνησης
ατυχηµάτων να ακολουθούν τις
σύγχρονες επιστηµονικές θεωρήσεις.
Μια από αυτές είναι και η
επιστηµονική θεώρηση του
Ανθρώπινου Παράγοντα (ΑΠ), την
οποία η ΠΑ µελετά ενδελεχώς τα
τελευταία χρόνια. Η παρούσα µελέτη
παρουσιάζει τα οφέλη της διαχείρισης
κ α ι µ ε λ έ τ η ς τ ο υ Αν θ ρ ώ π ι ν ο υ
παράγοντα στο πλαίσιο του
προγράµµατος πρόληψης των
ατυχηµάτων της ΠΑ τα τελευταία δέκα
(10) έτη. Το πρώτο τµήµα της µελέτης
αφορά στην ιστορική αναδροµή της
θεώρησης του Ανθρώπινου παράγοντα
στην ΠΑ. Στο δεύτερο µέρος
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που
εξήχθησαν σύµφωνα µε το Σύστηµα
Ανάλυσης και Ταξινόµησης του
Ανθρώπινου Παράγοντα [Human
Factors Analysis and Classification
System (HFACS)] στις διερευνήσεις
των ατυχηµάτων της ΠΑ από το 2000
έως το 2009 και από το 2010 έως το
2013. Επίσης, παρουσιάζεται το
ποσοστό µεταβολής των δεικτών
ατυχηµάτων στην ΠΑ την τελευταία
δεκαετία, αναλύοντας παράλληλα τους
δείκτες αιτιών ατυχηµάτων της ΠΑ για
την ίδια χρονική περίοδο µε βάση το
µοντέλο HFACS. Στο τρίτο µέρος της
έρευνας εξετάστηκε, πως η θεώρηση

του Ανθρώπινου Παράγοντα επέδρασε
σε επιµέρους τοµείς της ΑΠΕ, όπως
στην οργανωτική δοµή των φορέων
ΑΠΕ, στην εκπαίδευση του
προσωπικού, στη µεθοδολογία των
διερευνήσεων ατυχηµάτων, καθώς
στην εκτίµηση και διαχείριση
επικινδυνότητας σε όλα τα επίπεδα
Διοίκησης της ΠΑ.

2.

Εισαγωγή

Όλοι οι µεγάλοι Αεροπορικοί
Οργανισµοί, τόσο της Πολιτικής
Αεροπορίας όσο και της Πολεµικής
Αεροπορίας θεωρούν την ΑΠΕ έναν
από τους πιο καθοριστικούς
παράγοντες για την επίτευξη της
αποστολής τους.
Φυσικά ο κάθε
Οργανισµός ακολουθεί πρότυπα και
κανονισµούς από διεθνείς οργανισµούς
ασφάλειας (π.χ. ICAO, EASA, FAA),
εφαρµόζοντας διάφορες µεθόδους και
εργαλεία. Η φιλοσοφία της Ασφάλειας
των Πτήσεων και Εδάφους είναι η
Διαχείριση της Επικινδυνότητας όπου
ο κά θ ε Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς ε φ α ρ µ ό ζ ε ι
“δράσεις” µε τις οποίες µπορεί να
εντοπίσει και να διαχειριστεί, µε τον
βέλτιστο και εφικτό τρόπο, τις
αδυναµίες που θα παρουσιαστούν και
τις παθογένειες που µπορεί να έχει. Οι
δράσεις που εφαρµόζονται είναι η
εκπαίδευση, η συνεχής συλλογή
στοιχείων και δεδοµένων, η συνεχής
αλληλοενηµέρωση, η καλλιέργεια
νοοτροπίας ΑΠΕ, οι διερευνήσεις
ατυχηµάτων κ.α.. Ειδικότερα µε τις
διερευνήσεις, το σκεπτικό της ΑΠΕ
είναι να περιγραφούν µε απλότητα τα
αίτια που προκάλεσαν ένα ατύχηµα και
οι µηχανισµοί που οδήγησαν στην
πρόκληση του ατυχήµατος. Στη
συνέχεια εξετάζονται οι φορείς του
Οργανισµού που µπορεί να έχουν
επηρεάσει τα µέσα ή τον άνθρωπο που
ενεπλάκη στο ατύχηµα. Η προσπάθεια
έγκειται στον εντοπισµό των
προβληµάτων, που διαφαίνονται, τη
βελτίωση των διεργασιών και των
οργανωτικών δοµών του Οργανισµού
έχοντας σκοπό αφενός να µην
επαναληφθεί παρόµοιο ατύχηµα και
αφετέρου να εντοπιστούν τα κενά
(GAP) και τα προβλήµατα που µπορεί
να επηρεάσουν τον Οργανισµό στο
µέλλον.
Τα αίτια ενός ατυχήµατος θα
π ρ έ π ε ι ν α π η γ ά ζο υ ν α π ό µ ι α
“κοινωνικά” αποδεκτή και
τεκµηριωµένη αιτιολόγηση,
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εστιασµένη στα γεγονότα, στα
ευρήµατα και τα εξαρτήµατα ή τα
µηχανικά µέρη του συστήµατος ή της
µηχανής τα οποία µπορεί να έχουν
αστοχήσει κατά τη λειτουργία τους.
Στη συνέχεια, εφόσον εντοπιστούν οι
κάθε είδους «αστοχίες» θα πρέπει να
αποκαλυφθούν οι τρόποι αστοχίας
(“πως”) ώστε να απαντηθούν τα
ερωτήµατα και οι εικασίες που
δηµιουργούνται µετά από ένα ατύχηµα.
Το όλο σκεπτικό για τα αίτια των
ατυχηµάτων είναι άµεσα συνδεδεµένο
µε την έννοια της υπαιτιότητας και της
αποτυχίας (Ηollnagel, 2014). Δηλαδή,
οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν
απαντήσεις για το τι έφταιξε και το τι
αστόχησε κατά το ατύχηµα.
Προκειµένου οι αλλαγές που θα
επέλθουν µετά από ένα ατύχηµα να
εδραιωθούν και να γίνουν αποδεκτές
απαιτείται ικανός χρόνος για
εκπαίδευση και προσαρµογή του
προσωπικού. Η εκπαίδευση είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της ΑΠΕ διότι
µέσω αυτής χτίζονται οι βάσεις για την
βελτίωση του Οργανισµού, χωρίς αυτή
να περιορίζεται µόνο στα νέα στελέχη
που έχουν µικρή “εργασιακή εµπειρία”
αλλά επεκτείνεται σε όλο το εύρος του
προσωπικού και των φορέων του
Οργανισµού. Η εκπαίδευση στην ΑΠΕ
είναι διαρκής και ανανεώσιµη.

3.
Οι Περίοδοι Ασφάλειας
Συστηµάτων.
3.1

Η εποχή της τεχνολογίας

Με την έναρξη της
βιοµηχανικής επανάστασης στην
Ευρώπη ο άνθρωπος ασχολήθηκε µε
την ασφάλεια στην εργασία µε σκοπό
την αύξηση του κέρδους στην
βιοµηχανία. Με την µείωση των
ατυχηµάτων του προσωπικού και των
µέσων, οι επιχειρήσεις ήθελαν να
επιτύχουν την συνέχιση της παραγωγής
των προϊόντων τους αλλά και την
σταδιακή της αύξηση. Οι έννοιες
ασφάλεια συστηµάτων και
επικινδυνότητα (ρίσκο) ξεκίνησαν να
απασχολούν όχι µόνο τους ανθρώπους
που εκτελούσαν την εργασία αλλά και
τους σχεδιαστές των µηχανών και των
συστηµάτων, καθώς και τους
διαχειριστές - ιδιοκτήτες των
βιοµηχανιών.
Την πρώτη αυτή περίοδο, ως
κύρια απειλή για την ασφάλεια
θεωρήθηκε η µειωµένη αξιοπιστία της

τεχνολογίας. Η προσπάθεια που έγινε
εκείνα τα χρόνια ήταν να εντοπιστούν
εργαλεία και µέθοδοι για την βελτίωση
των µηχανών και των συστηµάτων
όπου θα προστάτευαν τους χρήστες. Η
τεχνολογία αναπτύχθηκε σε µεγάλο
βαθµό µε αποτέλεσµα να γίνεται
συνεχώς όλο και πιο αξιόπιστη και οι
πιθανότητες αποτυχίας ή αστοχίας των
τεχνολογικών µέσων µειώθηκαν
δραστικά. Το δεύτερο στοιχείο που
άλλαξε ριζικά τα τελευταία χρόνια της
εν λόγω περιόδου είναι οι πρώτες ύλες
που χρησιµοποιούνται στις διάφορες
µορφές ενέργειας, και φυσικά η
εισαγωγή των αυτοµατισµών, όπως η
µετατροπή της εργασίας από
χειρωνακτική σε µηχανική,
αναπτύσσοντας διάφορα συστήµατα
ελέγχου και αυτορύθµισης (Hollnagell,
2014).
Χαρακτηριστική µεθοδολογία
της τεχνολογικής εποχής είναι η
πυραµίδα του Heinrich (1931). Η
γρήγορη όµως εξέλιξη των
ηλεκτρονικών και των συστηµάτων
αυτοµάτου ελέγχου (π.χ. το οπλικό
σύστηµα ελέγχου πυρός στο
αεροσκάφος), δηµιούργησε την ανάγκη
να αναπτυχθούν µέθοδοι για την
καταγραφή και ανάλυση του ρίσκου
και της ασφάλειας. Μερικά από τα
εργαλεία που αναπτύχθηκαν εκείνη την
περίοδο είναι το Fault Tree Analysis
(FTA), το Failure Mode and Effects
Analysis (FMEA) και το Hazard and
Operability Analysis (HAZOP).
Ειδικότερα µε τα δύο τελευταία
εργαλεία όχι µόνο αναλύονταν τα αίτια
των κινδύνων αλλά κατέστη δυνατό να
υπολογιστεί η επικινδυνότητα πριν το
σύστηµα ξεκινήσει την επιχειρησιακή
του λειτουργία, ή πριν λάβει χώρα ένα
γεγονός ασφάλειας µε ανεπιθύµητες
επιπτώσεις.
Η φιλοσοφία αυτής της
περιόδου είναι η ανάπτυξη αµυνών
(Barriers) ώστε να προστατεύονται
αρχικά οι χρήστες και κατ’ επέκταση η
εργασία ή η αποστολή ενός
αεροσκάφους από τους κινδύνους. Ο
βασικός τρόπος σκέψης της εν λόγω
φιλοσοφίας ήταν ότι, όταν οι άµυνες
δεν υπάρχουν ή έχουν αποτύχει κατά
την λειτουργία τους, τότε συµβαίνει το
ατύχηµα. Ο άνθρωπος σε αυτή την
περίοδο απουσιάζει τελείως από τις
µελέτες των ατυχηµάτων. Αυτό συνέβη
διότι το ενδιαφέρον όλων είχε
επικεντρωθεί στην οµαλή λειτουργία
των µηχανών και στην αποδοτικότητα
τους.
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3.2 Η εποχή του Ανθρώπινου
Παράγοντα.
Μετά από µεγάλα και σοβαρά
ατυχήµατα, όπως είναι αυτά σε
πυρηνικά εργοστάσια και όσα
σχετίζονται µε την αεροπορική
βιοµηχανία, που έχουν πολύ µεγάλο
αντίκτυπο παγκοσµίως και όχι µόνο σε
έναν Οργανισµό ή σε µια µόνο χώρα,
συνήθως αναθεωρούνται οι
µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται.
Πολλές φορές µετά από τέτοιου είδους
ατυχήµατα εφαρµόζονται οι νέες
θεωρίες οι οποίες αναπτύσσονται κατά
τη µελέτη και έρευνα των ατυχηµάτων.
Ένα τέτοιο ατύχηµα “σταθµός” που
έφερε µεγάλες αλλαγές στην ασφάλεια
της εργασίας ήταν και το πυρηνικό
ατύχηµα στο Three Miles Island που
έγινε στις 28 Μαρτίου 1979. Μετά το
συγκεκριµένο ατύχηµα φάνηκε
ξεκάθαρα ότι κάποιο συστατικό έλειπε
από την προηγούµενη προσέγγιση, που
ήταν ο Ανθρώπινος Παράγοντας. Στον
αεροπορικό τοµέα ατύχηµα “σταθµός”
για την εξέλιξη µεθοδολογιών γύρω
από τον ανθρώπινο παράγοντα ήταν το
ατύχηµα των δυο BOEING 747 των
εταιρειών KLM και PanAm που
συγκρούστηκαν στο αεροδρόµιο της
Τενερίφης το 1977. Σε αυτό το
ατύχηµα καταρρίφθηκαν πολλοί µύθοι
σχετικά µε τον Ανθρώπινο Παράγοντα.
Ο Ανθρώπινος Παράγοντας είχε
ξεκινήσει να απασχολεί τους
µηχανικούς και σχεδιαστές διαφόρων
µηχανών και συστηµάτων από τη
δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ ως πεδίο
της βιοµηχανικής ψυχολογίας. Στην
Ευρώπη ο Ανθρώπινος Παράγοντας
είχε γίνει αντικείµενο έρευνας λίγα
χρόνια νωρίτερα µέσω µελετών στη
Γαλλία και µε την ίδρυση του
Ergonomics Research Society στο
Ηνωµένο Βασίλειο το 1946.
Κατά την διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, στην
αµερικανική ΠΑ (USAF) µελετήθηκε
αρκετά ο παράγοντας άνθρωπος και
στην USAF συµπέραναν ότι τα
σφάλµατα των
ιπτάµενων θα
µπορούσα να µειωθούν σηµαντικά µε
τον επανασχεδιασµό και την
εργονοµική µελέτη των οργάνων και
των µοχλών ελέγχου και ισχύος ενός
αεροσκάφους. Παρ΄ όλα αυτά, οι
µηχανικοί της εποχής εστίασαν την
προσοχή τους στην αποδοτικότητα και
την παραγωγικότητα µιας µηχανής,
ενός µηχανικού συστήµατος ή ενός
αεροσκάφους. Φάνηκε ότι η εποχή δεν

ήταν ώριµη για την µελέτη και την
ανάπτυξη εργονοµικών καινοτοµιών
που θα βελτίωναν την αποδοτικότητα
των χρηστών, των Ιπταµένων και κατ’
επέκταση των µηχανών. Αντιθέτως το
γενικότερο πλαίσιο διόρθωσης τυχόν
λαθών που εντοπιζόταν στηρίχτηκε στο
τρίπτυχο σχεδιασµός της µηχανής,
εκπαίδευση του χρήστη και
αυτοµατισµός.
Τις δεκαετίες του 1960 και του
1970 παρουσιάστηκε µια τεράστια
τεχνολογική ανάπτυξη η οποία έκανε
τις “µηχανές” και τα αεροσκάφη ακόµη
πιο αξιόπιστα. Δυστυχώς όµως τα
ατυχήµατα αυξάνονταν τόσο σε αριθµό
όσο και σε µέγεθος µε θλιβερές
δ υ σ τ υ χ ώ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς . Τό τ ε ο
Παράγοντας Άνθρωπος ξεκίνησε να
θεωρείται ως αναξιόπιστος και
επιρρεπής στα λάθη µε αποτέλεσµα να
παρουσιάζεται γενικότερα ως ο
“αδύναµος κρίκος” του συστήµατος. Η
περισσότερο προφανής λύση ήταν η
µείωση του ρόλου του ανθρώπου
αντικαθιστώντας πολλές ενέργειες που
έκαναν οι άνθρωποι µε αυτοµατισµό, ο
οποίος θα προστάτευε τον άνθρωπο και
την “µηχανή” από προφανή σφάλµατα
και λάθη. Τέτοιο παράδειγµα ήταν
προσπάθεια που έγινε µε την εφαρµογή
λήψης και εκποµπής εντολών µε
γραπτά µηνύµατα (text messages),
µεταξύ ελεγκτή κυκλοφορίας και
πληρωµάτων πολιτικών αεροσκαφών.
Η φιλοσοφία της εποχής εκείνης
προσέγγισε τον Ανθρώπινο Παράγοντα
προσπαθώντας να εφαρµόσει
περιορισµούς στην διακύµανση της
ανθρώπινης απόδοσης εφαρµόζοντας
ανελαστικούς κανόνες χρήσης και
λειτουργίας.
Έτσι δηµιουργήθηκε η ανάγκη
για την ανάπτυξη πολλών µεθόδων
εκτίµησης της διακύµανσης της
ανθρώπινης επίδοσης [π.χ. Human
Reliability Assessment (HRA)]. Με
αυτές τις µεθόδους ξεκίνησε η µελέτη
του Ανθρώπινου Παράγοντα µε τον
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εξεταζόταν οι
τεχνικές βλάβες και οι αστοχίες των
µηχανών. Σε αυτήν την περίοδο το
Ανθρώπινο λάθος πια χρησιµοποιείται
για να εξηγηθεί ένα γεγονός ή ένα
ατύχηµα. Στην ΠΑ σήµερα
χρησιµοποιείται η ταξινόµηση του
Αν θ ρ ώ π ι ν ο υ Π α ρ ά γ ο ν τ α σ τ α
ατυχήµατα (HFACS) που στηρίζεται
στο µοντέλο του «ελβετικού
τυριού» (Reason, 1990).
Η ανάπτυξη των τεχνικών για
την ανάλυση της επικινδυνότητας
οδήγησε στον σταδιακό διαχωρισµό
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µεταξύ της ενεργητικής ασφάλειας,
δηλαδή την πρόληψη των ατυχηµάτων
και της παθητικής ασφάλειας, δηλαδή
στην αντίδραση µετά από τα
ανεπιθύµητα γεγονότα.

3.3 Η π ε ρ ί ο δ ο ς τ η ς
Διαχείρισης της Ασφάλειας.
Στη Αεροπορία όλα τα
συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί για
την ολοκλήρωση των αποστολών είναι
ανθρωποκεντρικά. Οι προσπάθειες που
έγιναν για τον περιορισµό και την
προφύλαξη του ανθρώπου από τα
ατυχήµατα δεν έχουν αποδώσει τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Συνεπώς
οι µελέτες και οι µεθοδολογίες για τον
περιορισµό των ατυχηµάτων έχουν
οδηγήσει σε µια νέα εποχή, της
Διαχείρισης της Ασφάλειας.
Εξετάζοντας τα νέα µοντέλα και τις
µεθοδολογίες των ερευνητών
συµπεραίνεται ότι σχεδόν όλα, δεν
είναι µοντέλα που επικεντρώνονται στο
ατύχηµα αλλά είναι µέθοδοι που
εξετάζουν τον Οργανισµό στο σύνολό
του. Πλέον εντοπίζονται οι παθογένειες
του Οργανισµού και οι προσπάθειες
επικεντρώνονται στις επιλογές για τον
έ λ ε γ χο τ ω ν π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν π ο υ
εντοπίζονται και µπορεί να οδηγήσουν
τους χρήστες σε ατύχηµα. Τα τελευταία
χρόνια, ειδικά στην αεροπορική
βιοµηχανία και στις αεροπορικές
επιχειρήσεις και αποστολές
εφαρµόζεται η διαχείριση των
συστηµάτων ασφαλείας (Safety
Management Systems – SMS). Για το
συγκεκριµένο αντικείµενο γίνεται στη
συνέχεια εκτενή αναφορά των
δεδοµένων που οδήγησαν στην επιλογή
της συγκεκριµένης προσέγγισης
ειδικότερα στην αεροπορική επιστήµη.

4.
Ο
Αν θ ρ ώ π ι ν ο ς
Παράγοντας.
Την περίοδο του µεσοπολέµου
δηµιουργήθηκε η αντίληψη για την
ανάγκη παρακίνησης στην εργασία
ξεπερνώντας τις παλαιότερες
προσεγγίσεις που ήταν εστιασµένες
µόνον στην προσαρµογή της µηχανής
στις ανθρώπινες δυνατότητες. Η
τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη
δηµιούργησε την ανάγκη για
επανασχεδιασµό των µηχανών ώστε να
επιτυγχάνεται η κάλλιστη
αποτελεσµατικότητα µε την
προσαρµογή των µηχανών στις

ανθρώπινες δυνατότητες και
χαρακτηριστικά. Μέχρι τότε τα
ανθρώπινα χαρακτηριστικά έπρεπε να
προσαρµοστούν στις ανάγκες
λειτουργίας των µηχανών. Σηµείο
σταθµός για τον ανθρώπινο παράγοντα
ήταν η ανάπτυξη της εργονοµίας ως
µια ξεχωριστή και αυτόνοµη
επιστηµονική προσέγγιση
(Κουτσαντώνης, 1999).

4.1

Το “Σφάλµα Ιπταµένου”.

Σε όλους τους µεγάλους
Οργανισµούς που ασχολούνται µε
προγράµµατα πρόληψης, διερεύνηση
ατυχηµάτων και την εκτίµηση
κινδύνου, µέχρι και την δεκαετία του
90 ο όρος “Ανθρώπινος Παράγοντας”
χρησιµοποιείται συχνά και αναφέρεται
γενικά σε οποιοδήποτε παράγοντα έχει
σχέση µε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
είναι το πιο ευέλικτο, πολύτιµο και
π ρ ο σ α ρ µ ο ζό µ ε ν ο σ τ ο ι χ ε ί ο τ ο
αεροπορικού συστήµατος, αλλά είναι
και ταυτόχρονα το πιο ευάλωτο στις
επιδράσεις που µπορούν να
επηρεάσουν τις δυνατότητες του. Με
οποιαδήποτε ιδιότητα του στην ΠΑ,
του αποδιδόταν η µεγαλύτερη ευθύνη
για τα αεροπορικά ατυχήµατα. Στην
ιστορία της ΠΑ πολλά ατυχήµατα
έχουν προκληθεί από την µειωµένη
ανθρώπινη απόδοση κι αυτό τις
περισσότερες φορές έχει ονοµαστεί
“σφάλµα ιπταµένου”.
Τα τελευταία χρόνια η ΠΑ έχει
ξεπεράσει το φαινόµενο του σάπιου
µήλου ή όπως αποκαλείται στην
Ελλάδα “του µαύρου πρόβατου” και
εξετάζει πλέον τα φαινόµενα της
ελλιπούς ανθρώπινης απόδοσης µε
συστηµικό τρόπο, σε όλο το φάσµα του
Οργανισµού. Το φαινόµενο κατά το
οποίο στις διερευνήσεις αεροπορικών
ατυχηµάτων για πολλά χρόνια
επιρρίπτονταν όλες οι ευθύνες στον
Ιπτάµενο δηµιούργησε σοβαρό
πρόβληµα στην αντιµετώπιση και την
αξιοπιστία πολλών φορέων µέσα στον
Οργανισµό. Ο όρος “σφάλµα
ιπταµένου” δεν προσέφερε τίποτε στην
πρόληψη των ατυχηµάτων. Στην
πραγµατικότητα τις περισσότερες
φορές δεν ήταν ακριβής γιατί αν και
µπορεί να προσδιορίζει τα µέρη του
Οργανισµού που συνέβαλαν στο
ατύχηµα δεν βοηθούσε καθόλου στον
εντοπισµό του “γιατί” συνέβη. Η
µελέτη του ανθρώπινου παράγοντα
είναι ίσως η πιο δυναµική προσέγγιση
στην ΑΠΕ που αλλάζει και βελτιώνεται
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συνεχώς βασιζόµενη σε νέες ιδέες, νέες
έρευνες και βαθύτερη µελέτη του
ανθρώπου. Το ανθρώπινο σφάλµα µέσα
στο σύστηµα µπορεί να έχει
σχεδιαστεί, να προκληθεί ή να
παρακινηθεί από ανεπάρκεια
εκπαίδευσης, κακό σχεδιασµό
διαδικασιών, ελλιπή βιβλιογραφία και
φτωχή σχεδίαση και προετοιµασία των
Α π ο σ τ ό λ ω ν - Ε ρ γ α σ ι ώ ν
(Κουτσαντώνης, 1999).

4.2

Η ανθρώπινη απόδοση.

Η ΠΑ από την αρχή έδειξε
µεγάλο ενδιαφέρον για το εργασιακό
περιβάλλον του προσωπικού της και
ειδικότερα για τα αποτελέσµατα του
θορύβου, των δονήσεων, της ζέστης
και του κρύου και των επιταχύνσεων
πάνω στον άνθρωπο. Το γενικότερο
περιβάλλον εργασίας απασχολεί
συνεχώς τον Οργανισµό. Η βελτίωση
του ρόλου του ανθρώπου σε αυτό το
περίπλοκο περιβάλλον εργασίας
απαιτεί µελέτες σε όλες τις πλευρές
των ανθρώπινων δυνατοτήτων και
συµπεριφοράς όπως είναι η λήψη
απόφασης µε τις συνειδητές
λειτουργίες της, η σχεδίαση των
χειριστηρίων και των οργάνων του
πιλοτηρίου, το Head Up Display, οι
χά ρ τ ε ς κ α ι τ α ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α τ ω ν
αεροσκαφών. Τα τελευταία χρόνια η
γνώση γύρω από τον ανθρώπινο
παράγοντα αξιοποιείται όλο και
περισσότερο όχι µόνο στις
δ ι ε ρ ε υ ν ή σ ε ι ς τ ω ν α ε ρ ο π ο ρ ι κώ ν
ατυχηµάτων αλλά στην επιλογή
προσωπικού και στην εκπαίδευση.
Ο Ανθρώπινος Παράγοντας
όπως και οι περισσότεροι συναφείς
δραστηριότητες, πειθαρχούν στις
φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Για
παράδειγµα, για να καταλάβουµε πως ο
άνθρωπος επεξεργάζεται τις
πληροφορίες και παίρνει αποφάσεις
χρησιµοποιούµε την ψυχολογία. Η
κατανόηση των διαδικασιών αίσθησης,
ό π ω ς τ α µ έ σ α ε ν τ ο π ι σ µ ο ύ κα ι
µετάδοσης πληροφοριών, προέρχονται
από τη γνώση της ψυχολογίας και της
φυσιολογίας. Οι διαστάσεις, οι
αναλογίες και οι κινήσεις του σώµατος
που είναι βασικά στοιχεία στη
βελτίωση της σχεδίασης των οργάνων
ελέγχου καθώς και των άλλων
εργασιών στο πιλοτηρίου, αποτελούν
αντικείµενο της βιοµετρίας. Ως κλάδος
της βιολογίας, η φυσιολογία ασχολείται
µε την κόπωση και τον ύπνο, µε
αποτελέσµατα που βοήθησαν την

κατανόηση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται κατά τη νυχτερινή
πτήση ή την αλλαγή ζώνης ώρας.

4.3 Η α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή
προσέγγιση.
Συνολικότερα, η επιστηµονική
θεώρηση του Ανθρώπινου Παράγοντα
αναφέρεται στους ανθρώπους, στο πως
ζουν και εργάζονται, στις σχέσεις τους
µε τις µηχανές και τα αεροπλάνα, στις
διαδικασίες και το περιβάλλον καθώς
και στις σχέσεις µεταξύ των στελεχών.
Η εν λόγω θεώρηση, ακολουθεί µια
πρακτική µεθοδολογία και
κατευθύνεται στο πρόβληµα και όχι
στους κανονισµούς και την πειθαρχία.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Edwards
(1972) “Η επιστήµη του Ανθρώπινου
Παράγοντα ενδιαφέρεται για τη
βελτίωση της σχέσης µεταξύ των
ανθρώπων και των δραστηριοτήτων
τους, για την συστηµατική εφαρµογή
των ανθρωπιστικών επιστηµών που
εναλλάσσονται µέσα στο πλαίσιο των
συστηµάτων µηχανικής”.
Αν τ ι κ ε ι µ ε ν ι κ ό ς σ κ ο π ό ς τ ο υ
Ανθρώπινου Παράγοντα µπορεί να
θεωρηθεί η λειτουργικότητα του
συστήµατος, το οποίο περιλαµβάνει
την
ασφάλεια,
την
αποτελεσµατικότητα και την ευηµερία
του ατόµου.

4.4

Το Μοντέλο SHELL

Το µοντέλο SHELL είναι ένα
εννοιολογικό µοντέλο του ανθρώπινου
παράγοντα, που διευκρινίζει το πεδίο
της επιστήµης του Ανθρώπινου
Παράγοντα και βοηθά στην κατανόηση
των αλληλεπιδράσεων του ανθρώπινου
στοιχείου µε τους πόρους του
συστήµατος / περιβάλλοντος και των
λοιπών ανθρώπινων συνιστωσών.
( H a w k i n s & O r l a d y, 1 9 9 3 κα ι
Keightley, 2004).
Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε για
πρώτη φορά από τον Edwards (1972)
και τροποποιήθηκε αργότερα στη
παρουσίαση ενός «δοµικού στοιχείου»
από τον Hawkins (1984). Το µοντέλο
ονοµάζεται έτσι µε βάση τα αρχικά
γράµµατα των συστατικών του
Software, Hardware, Environment,
Liveware και δίνει έµφαση στο
ανθρώπινο ον και τις διασυνδέσεις του
µε τις υπόλοιπες συνιστώσες του
συστήµατος ( Johnston, McDonald &
Fuller, 2001 ), όπως αναλύεται
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κατωτέρω. Επίσης, υιοθετεί ένα
σύστηµα προοπτικής που υποδεικνύει
ότι ο άνθρωπος είναι σπάνια, αν όχι
ποτέ, η µοναδική αιτία ενός
ατυχήµατος. Ως εκ τούτου, το µοντέλο
SHELL θεωρεί τόσο ενεργές όσο και
λανθάνουσες, τις αποτυχίες του
συστήµατος.

Αντιπροσωπεύει τα φυσικά
στοιχεία του συστήµατος µιας
Αεροπορικής Οργάνωσης όπως
αεροσκάφη (συµπεριλαµβανοµένων
των ελέγχων επιφανείας, των οθονών
και των λειτουργικών συστηµάτων),
εξοπλισµός χειριστή, εργαλεία, υλικά,
κτίρια, οχήµατα, υπολογιστές, ιµάντες
µεταφοράς, κτλ.

4.4.3 Environment

Σχήµα 1: Το Μοντέλο SHELL
(Hawkins, 1975)
Κάθε στοιχείο του µοντέλου
SHELL αντιπροσωπεύει ένα δοµικό
στοιχείο των Ανθρώπινων Παραγόντων
( I n t e r n a t i o n a l C i v i l Av i a t i o n
Organisation, 2013 ). Το ανθρώπινο
στοιχείο βρίσκεται στο κέντρο και
αντιπροσωπεύει το σύγχρονο
Αεροπορικό σύστηµα. Είναι το πιο
κρίσιµο και ευέλικτο στοιχείο του
συστήµατος το οποίο αλληλεπιδρά
απευθείας µε τα άλλα στοιχεία. Ως εκ
τούτου το µοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο
για την βελτιστοποίηση της σχέσης
µεταξύ των ανθρώπων και των
δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο του
συστήµατος των αεροπορικών
οργανισµών, που είναι πρωταρχικής
σ η µ α σ ί α ς γ ι α τ ο ν Αν θ ρ ώ π ι ν ο
Παράγοντα.

4.4.1

Software

Αντιπροσωπεύει το συστατικό
που µπορεί να παροµοιαστεί µε το
λογισµικό που ελέγχει τις λειτουργίες
του υλικού του υπολογιστή και
περιλαµβάνει κανόνες, οδηγίες,
κανονισµούς, πολιτικές, νόµους,
διαδικασίες ασφαλείας, τυποποιηµένες
διαδικασίες λειτουργίας, έθιµα,
πρακτικές, συµβάσεις, συνήθειες αλλά
και προγράµµατα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Επίσης µπορεί να
συµπεριληφθεί σε µια συλλογή
δεδοµένων όπως είναι τα περιεχόµενα
διαγραµµάτων, χάρτες, κ.α.

4.4.2

Hardware

Αντιπροσωπεύει το εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον των
Α ε ρ ο π ο ρ ι κ ώ ν Ο ρ γ α ν ι σ µ ώ ν . Το
εσωτερικό περιβάλλον σχετίζεται µε το
χώρο εργασίας και περιλαµβάνει τους
φυσικούς πόρους όπως τη θερµοκρασία
της καµπίνας και του πιλοτηρίου, την
ατµοσφαιρική πίεση, την υγρασία, τον
θόρυβο, τις δονήσεις και το φωτισµό
του περιβάλλοντος. Από την άλλη
πλευρά, το εξωτερικό περιβάλλον
περιλαµβάνει το φυσικό περιβάλλον,
έξω από τον άµεσο εργασιακό χώρο
όπως ο καιρός (ορατότητα /
αναταράξεις), το έδαφος, η συµφόρηση
του εναέριου χώρου, καθώς και τις
φυσικές εγκαταστάσεις και υποδοµές,
(π.χ. αεροδρόµια) , τους οργανωτικούς,
οικονοµικούς, ρυθµιστικούς,
πολιτικούς και κοινωνικούς
παράγοντες.

4.4.4 Liveware
Αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο
στοιχείο και γενικά τον άνθρωπο. Για
παράδειγµα, το προσωπικό του
πληρώµατος πτήσης που συνδέεται µε
τον χειρισµό του αεροσκάφους, το
πλήρωµα θαλάµου επιβατών, το
πλήρωµα εδάφους, καθώς και τη
διαχείριση και διοίκηση του
προσωπικού. Επίσης το στοιχείο
Liveware εξετάζει την ανθρώπινη
απόδοση, καθώς και τις δυνατότητες
και τους περιορισµούς του ανθρώπινου
στοιχείου.

5
Η ΑΠΕ στην ελληνική
Πολεµική Αεροπορία
5.1

Δείκτης Ατυχηµάτων

Η ΠΑ από ίδρυσης ασχολείται
συνεχώς µε την Ασφάλεια των
Πτήσεων και Εδάφους για την
ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων.
Σταθµός στην ιστορία της, όπως και
των περισσότερων Πολεµικών
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Αεροποριών στον κόσµο ήταν η
απόκτηση των πρώτων Αεροσκαφών
Jet το 1951. Η ΠΑ εκτός από τα
αεροσκάφη απέκτησε νέες µεθόδους
και εργαλεία στην ασφάλεια των
πτήσεων. Ακολούθησε την USAF σε
προγράµµατα πρόληψης ατυχηµάτων
και σε µεθοδολογίες διερευνήσεων των
οποίων τα αποτελέσµατα φάνηκαν τα
πρώτα µόλις χρόνια.
Ε ξ ε τ ά ζο ν τ α ς τ ο ν δ ε ί κ τ η
ατυχηµάτων κατηγορίας “Α” για την
εικοσαετία 1951 έως και σήµερα,
προκύπτει µια συνεχής “γραµµική
τάση” µείωσης των ατυχηµάτων, όπως
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Ο δείκτης
ατυχηµάτων
“Α” ορίζεται ως το
πηλίκο του αριθµού ατυχηµάτων
κατηγορίας “Α” του έτους επί 100.000,
προς τις ώρες πτήσεων της ΠΑ
ετησίως:
Αριθµός Ατυχηµ.«Α» Κατηγορίας Χ 100.000
Ώρες Πτήσεως
(ΚΠΑ Ε-2)

Ατύχηµα κατηγορίας “Α” ορίζεται
στον Κανονισµό της ΚΠΑ Ε-2 κάθε
ατύχηµα που έχει ως αποτέλεσµα
τουλάχιστον µία (1) από τις παρακάτω
επιπτώσεις:
(1) Θανάσιµος τραυµατισµός ή
θανάσιµη ασθένεια ή µόνιµη ολική
ανικανότητα
προσωπικού.
(2) Συνολικό κόστος άνω των
2.000.000 Ευρώ.
(3) Απώλεια ή ολοσχερής
καταστροφή Α/Φ.

τα προηγούµενα χρόνια. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ο Μέσος όρος του
δείκτη, για την εν λόγω εικοσαετία
παραµένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση
µε τα σηµερινά επίπεδα.

Διάγραµµα 1: Ατυχήµατα κατηγορίας
“Α” για την περίοδο 1951-1970
5.1.2 Αεροσκάφη Δεύτερης Γενιάς
Την εικοσαετία 1971 έως 1990
ο δείκτης παρουσιάζει µείωση της
τάξης του 80%, αλλά αναλύοντας σε
βάθος την συγκεκριµένη χρονική
περίοδο παρατηρούµε ότι η µεγάλη
µείωση έγινε τα τελευταία χρόνια της
εν λόγω περιόδου (Διάγραµµα 2).
Αν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α , τ η ν δ ε κ α ε τ ί α
1971-1980 ο δείκτης παραµένει
σχετικά σταθερός µε αυξοµειώσεις σε
ποσοστό +/- 20%, παραµένοντας στα

5.1.1 Α ε ρ ο σ κά φ η Π ρ ώ τ η ς
Γενιάς
Στην εικοσαετία 1951 έως 1970 ο εν
λόγω δείκτης για τα ατυχήµατα
κατηγορίας “Α” µειώνονται κάθε
χρόνο σε ποσοστό µείωσης που αγγίζει
το 84% από την µεγαλύτερη τιµή του
δείκτη έως την µικρότερη (Διάγραµµα
1). Σηµειώνεται ότι την περίοδο αυτή η
ΠΑ είχε πολύ µεγάλο αριθµό
ατυχηµάτων µε µεγάλη έξαρση στην
αύξηση των ατυχηµάτων τα δυο πρώτα
έτη που παραλαµβάνονται νέα
αεροσκάφη, σε σχέση µε τα
προηγούµενα έτη. Επισηµαίνεται ότι η
µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται την
δεύτερη χρονιά παραλαβής των νέων
αεροσκαφών. Τα επόµενα όµως χρόνια
που ακολουθούν, µετά το έτος που ο
δείκτης αυξάνεται, ο δείκτης πέφτει σε
ίσες ή χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε

Διάγραµµα 2: Ατυχήµατα κατηγορίας
“Α” για την περίοδο 1971-1990
ίδια επίπεδα µε τα προηγούµενα έτη
και ειδικότερα των ετών από το 1964
έως το 1970. Επισηµαίνεται ότι την
περίοδο 1973 έως 1979 η ΠΑ έκανε µια
πολύ µεγάλη ανανέωση του στόλου της
µε την απόκτηση µεγάλου αριθµού
νέων µαχητικών αεροσκαφών,
δεύτερης γενιάς (F-4E, F-1, A-7), νέων
µεταφορικών (C-130), πυροσβεστικών
αεροσκαφών (CL-215) αλλά και νέων
εκπαιδευτικών αεροσκαφών
προκεχωρηµένης και επιχειρησιακής
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εκπαίδευσης (T-2). Για τον λόγω,
εκτιµάται ότι ο δείκτης, την
συγκριµένη χρονική περίοδο παραµένει
σε υψηλά επίπεδα.
Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 1980 ιδρύεται το Σχολείο Όπλων
Τα κ τ ι κ ή ς ( Σ Ο Τ ) τ ο υ ο π ο ί ο υ η
λειτουργία εκτιµάται ότι συνέβαλε όχι
µονό στην βελτίωση της
επιχειρησιακής ικανότητας, άλλα και
στην Ασφάλεια των Πτήσεων στην
ΠΑ. Από το 1984 έως το 1990
παρουσιάζεται µείωση του δείκτη κατά
69% γεγονός που εξηγεί ότι στην εν
λόγω περίοδο η µεγαλύτερη µείωση
των ατυχηµάτων έγινε τα τελευταία
χρόνια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι,
στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η ΠΑ
απέκτησε αεροσκάφη τρίτης γενιάς
( F-16 BLK 30 και M-2000) τα οποία
επάνδρωσε τα πρώτα χρόνια µε
Ιπταµένους µεγάλης εµπειρίας από
άλλα αεροσκάφη. Το γεγονός αυτό
εκτιµάται ότι διατήρησε τον δείκτη
ατυχηµάτων κατηγορίας ¨Α¨ σε χαµηλά
επίπεδα σε σχέση µε τον δείκτη που
είχαµε σε άλλα αεροσκάφη, στα πρώτα
χρόνια ένταξής τους στην ΠΑ. Γενικά,
ο δείκτης που παρουσιάζει την αισθητή
βελτίωση στην µείωση των
ατυχηµάτων της εν λόγω εικοσαετίας
σε σχέση µε την προηγούµενη, είναι η
µεγάλη πτώση του µέσου όρου δείκτη
ατυχηµάτων κατηγορίας “Α” οπού
σηµειώνεται σε ποσοστό µείωσης του
73%.

5.1.3 Α ε ρ ο σ κ ά φ η Τ ρ ί τ η ς
Γενιάς
Για τα έτη 1991 έως 2000
συνεχίζεται η µείωση της γραµµικής
τάσης των ατυχηµάτων κατηγορίας
“Α” στην ΠΑ όπου σηµειώνεται
ποσοστό µείωσης 36% ενώ από το
2001 έως το 2007 ο δείκτης µειώνεται
σε ποσοστό
47% (Διάγραµµα 3).
Σηµειώνεται ότι από το 1991 έως το
2000 είναι η περίοδος που η ΠΑ
έρχεται σε πρώτη επαφή µε την
επιστηµονική θεώρηση του ΑΠ όπου
εκπαιδεύονται οι Αξκοι που
αποφοιτούν από τα σχολεία ΑΠΕ της
USAF. Τα έτη 2000 έως 2007 η ΠΑ
έχει εισάγει νέες µεθόδους και
εργαλεία ΑΠΕ, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω και έχουµε την
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στελεχών
της, σε µεταπτυχιακά προγράµµατα
πανεπιστήµιων του εξωτερικού. Από το
2000 δηµιουργείται το έδαφος για την
εισαγωγή µιας νέας µεθόδου

συστηµικής µελέτης του ΑΠ, το
[Human Factors Classification and
Analysis System (HFACS)] (Shappell
& Wiegmann, 2003), όπου µε την
ταξινόµηση και ανάλυση του
ανθρώπινου λάθους, σφάλµατος,
ολισθήµατος και παραβάσεων, τόσο
στις διερευνήσεις των ατυχηµάτων όσο
και σε διάφορες άλλες µελέτες που
έχουν διεξαχθεί, µπορούν να εξαχθούν
χρήσιµα συµπεράσµατα βάση των
οποίων µπορούν να βελτιωθούν τα
προγράµµατα πρόληψης των
ατυχηµάτων. Με το Operational Risk
Management (ORM), το Crew
Resource Management (CRM) και την
πολύ καλή ανάλυση και µελέτη της
φυσιολογίας των Ιπτάµενων που
πραγµατοποιήθηκε από τους Ιατρούς
Αεροπορικής Ιατρικής της ΠΑ, ο
Οργανισµός εισήγαγε και άλλες
µεθόδους και εργαλεία µε τα οποία
συνεχίζει την προσπάθεια για την
συνεχή µείωση των ατυχηµάτων. Τα
πρώτα αποτελέσµατα φαίνονται την
οκταετία 2000 έως 2007 όπου ο
δείκτης µειώθηκε κατά 47%.

Διάγραµµα 3: Ατυχήµατα κατηγορίας
“Α” για την περίοδο 1990-2013

5.2 Η Αναβάθµιση της ΑΠΕ
στην ΠΑ
Η Π Α α κο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ ι ς
διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της
ασφάλειας των πτήσεων, ειδικότερα τα
τελευταία 10 χρόνια, έκανε σηµαντικές
αλλαγές τόσο στην οργάνωση των
φορέων Ασφαλείας Πτήσεων και
Εδάφους, όσο και στην µεθοδολογία
προσέγγισης και αντιµετώπισης των
ατυχηµάτων του Οργανισµού.
Αξιωµατικοί της ΠΑ που είχαν
εκπαιδευτεί σε σχολεία των ΗΠΑ σε
θέµατα που άπτονται του Ανθρώπινου
Παράγοντα στα ατυχήµατα
ενηµέρωναν το υπόλοιπο προσωπικό
του Οργανισµού για τα εν λόγω θέµατα
και εκπόνησαν αντίστοιχα
εκπαιδευτικά εγχειρίδια αναφέροντας
περιληπτικά τους προβληµατισµούς,
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την χρήση µεθοδολογίας και τους
ορισµούς για τα θέµατα που άπτονται
του Ανθρώπινου Παράγοντα.
Στην συνέχεια ένας µικρός
πυρήνας Αξιωµατικών της ΠΑ από το
2000 έως το 2004 εκπαιδεύτηκε στην
επιχειρησιακή διαχείριση
επικινδυνότητας (Operational Risk
Management - ORM) καθώς και στη
διαχείριση µέσων και δυνατοτήτων
πληρώµατος στο κόκπιτ (Crew
Resource Management - CRM).
Σκοπός της εκπαίδευσης του
προσωπικού της ΠΑ στα ανωτέρω
αντικείµενα ήταν η δηµιουργία ενός
αρχικού πυρήνα, ώστε στη συνέχεια να
εκπαιδευτούν και άλλοι Ιπτάµενοι της
ΠΑ στην χώρα µας. Στόχος ήταν η
απόκτηση γνώσης και εµπειρίας,
αρχικά από τους Ιπτάµενους ώστε το
CRM και το ORM, να χρησιµοποιηθεί
στην ΠΑ. Την ίδια χρονική περίοδο η
ΠΑ ενέκρινε την µεταπτυχιακή
εκπαίδευση διαφόρων Αξιωµατικών
στην Ασφάλεια των Πτήσεων, στις
διερευνήσεις των ατυχηµάτων και τον
Ανθρώπινο Παράγοντα, σε γνωστά
πανεπιστήµια του εξωτερικού. Με τον
τρόπο αυτό, οι εν λόγω Αξιωµατικοί,
απέκτησαν πανεπιστηµιακή
εξειδίκευση στην Ασφάλεια των
Πτήσεων.

5.2.1 Αεροπορική Ιατρική.
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε
η ΠΑ και στον τοµέα της Αεροπορικής
Ιατρικής εκπαιδεύοντας αρχικά στις
ΗΠΑ, Έλληνες Αξιωµατικούς Ιατρούς
της ΠΑ ως Ιατρούς Αεροπορικής
Ιατρικής. Οι πρώτοι “Ιπτάµενοι Ιατροί”
αποτέλεσαν τον πυρήνα εκπαίδευσης
των νέων Ιατρών µε ειδικότητα στην
Αεροπορική Ιατρική. Ως συνέχεια των
ανωτέρω, στο Κέντρο Αεροπορικής
Ιατρικής σε συνεργασία µε το Γενικό
Νοσοκοµείο Αεροπορίας, Ιατροί της
ΠΑ ξεκίνησαν ερευνητικό έργο για την
φυσιολογία και την ψυχολογία των
πτήσεων σε Ιπταµένους της ΠΑ.
Παράλληλα στα πλαίσια αναβάθµισης
της ΑΠΕ και της Αεροπορικής Ιατρικής
το ΚΕΑΠΕ ένταξε στα µέλη των
επιτροπών διερεύνησης τους Ιατρούς
Αεροπορικής Ιατρικής. Η
χρησιµοποίηση των Ιατρών
Αεροπορικής Ιατρικής έχει συµβάλει
τα µέγιστα σε µελέτες και αναλύσεις
όχι µόνο σε διερευνήσεις Αεροπορικών
ατυχηµάτων αλλά και σε θέµατα που
αφορούν την φυσιολογία των πτήσεων
και κατ΄ επέκταση τον ΑΠ στην ΠΑ.

5.2.2 Η Εκπαίδευση ΑΠΕ στην
ΠΑ
Η ΠΑ την τελευταία οκταετία
προχώρησε σε καινοτόµες αλλαγές,
γεγονός που εκτιµάται ότι συνέβαλαν
σηµαντικά στην µείωση πάσης φύσεως
ατυχηµάτων και βελτίωσε την ΑΠΕ. Η
πρώτη ενέργεια που πραγµατοποιήθηκε
ήταν η εισαγωγή της Ασφάλειας
Πτήσεων και Εδάφους, καθώς και της
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
το 2009, στις Παραγωγικές Σχολές
(Σχολή Ικάρων, ΣΤΥΑ, ΣΙ και ΣΥΔ) και
τα Κέντρα Εκπαίδευσης (π.χ. ΣΜΕΤ,
ΣΟΣΜΕ, 123ΠΤΕ, 128ΣΕΤΗ). Σκοπός
της ΠΑ είναι η καλλιέργεια παιδείας
και νοοτροπίας ΑΠΕ σε όλον τον
Οργανισµό, ξεκινώντας από τους
σπουδαστές των Παραγωγικών
Σχολών. Επίσης γίνεται και ενηµέρωση
των νεοσυλλέκτων σε θέµατα ΑΠΕ και
του ΣΥΑ υπό την µορφή ενηµερωτικών
διαλέξεων.
Η ΠΑ έχει ιδρύσει δικά της
σχολεία ΑΠΕ. Το Σχολείο Ασφάλειας
πτήσεων και Εδάφους (ΣΑΠΕ), το
Σχολείο Πρόληψης Ατυχηµάτων
(ΣΠΑΤ) και το σχολείο Human
Performance in Military Aviation
(HPMA). Από το 2011 αναβαθµίστηκε
σταδιακά η εκπαίδευση στα σχολεία
Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους µε
την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος και τη συµµετοχή των
µεταπτυχιακών αποφοίτων στην
εκπαίδευση και στους φορείς ΑΠΕ.
Τροποποιήθηκε το πρόγραµµα και η
διάρκεια φοίτησης στα σχολεία ΑΠΕ,
µε σκοπό την βελτίωση της
εκπαίδευσης και την διαρκή και
επιστηµονική προσέγγιση της ΑΠΕ όχι
µόνο για τους απόφοιτους των
σχολείων αλλά και για όλο το
προσωπικό της ΠΑ, σε όλες τις
βαθµίδες Διοίκησης. Η εκπαίδευση
στην ΑΠΕ ενισχύθηκε µε την
λειτουργία του σχολείου Human
Performance Military Aviation(HPMA)
στο οποίο εκπαιδεύονται εκπαιδευτές
της ΠΑ, στην προσέγγιση και µελέτη
του Ανθρώπινου Παράγοντα, το ORM,
το CRM, το Maintenance Resource
Management (MRM) και το Team
Resource Management (TRM).
Γενικότερα την δεκαετία 2000-2009 η
ΠΑ έκανε καινοτόµες αλλαγές στην
ΑΠΕ εισάγοντας νέες µεθοδολογίες και
τεχνικές ακολουθώντας τις παγκόσµιες
εξελίξεις στην ασφάλεια των πτήσεων.
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5.2.3. Το ΚΕντρο Ασφάλειας
Πτήσεων και Εδάφους
(ΚΕΑΠΕ).
Η Διεύθυνση Ασφάλειας
Πτήσεων και Εδάφους (ΔΑΠΕ) στο
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ),
µετακινήθηκε από την Γενική
Επιθεώρηση όπου ήταν ενταγµένη έως
το 2010 και έγινε ανεξάρτητο Κέντρο
Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
(ΚΕΑΠΕ) όπου υπάγεται κατ' ευθείαν
στον Αρχηγό της Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ).
Αντίστοιχα και οι άλλες Διευθύνσεις
Α Π Ε τ ο υ Α ρ χ η γε ί ο υ Τα κ τ ι κ ή ς
Αεροπορίας και των Διοικήσεων
Αεροπορικής Υποστήριξης και
Αεροπορικής Εκπαίδευσης υπάγονται
κατ’ ευθείαν στον Αρχηγό της Τακτικής
Αεροπορίας και τους Διοικητές
αντίστοιχα. Στο ΚΕΑΠΕ
δηµιουργήθηκαν τρεις Διευθύνσεις
εντάσσοντας σε νέα διεύθυνση την
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η
αλλαγή αυτή έγινε σύµφωνα µε τα
πρότυπα της Αµερικάνικης Πολεµικής
Αεροπορίας (USAF) και η ΠΑ
ακολούθησε την πολιτική αλλαγής της
Νοοτροπίας ΑΠΕ όπου η ΑΠΕ δεν
είναι φορέας υλοποίησης Διοικητικών
µέτρων άλλα φορέας µελέτης και
αποτροπής παρόµοιων ατυχηµάτων και
περιστατικών στο µέλλον. Το ΚΕΑΠΕ
σήµερα εκτός των διερευνήσεων,
εποπτεύει όλες τις εκπαιδεύσεις ΑΠΕ
του προσωπικού στα σχολεία, στα
σεµινάρια
και στις Παραγωγικές
Σχολές της ΠΑ.
5.2.4. Τα θ ε σ µ ι κά κ ε ί µ ε ν α , ο ι
µελέτες και οι κανονισµοί ΑΠΕ.
Το ΚΕΑΠΕ έχει αναθεωρήσει
όλους τους Κανονισµούς και τα
θεσµικά κείµενα της ΠΑ, για την ΑΠΕ
και την Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία. Στους κανονισµούς ΑΠΕ
εντάχθηκαν τα αποτελέσµατα πολλών
µελετών που πραγµατοποιήθηκαν από
Οµάδες Εργασίας της ΠΑ γύρω από
τον ΑΠ, όπου τα συµπεράσµατα είναι
πολύ χρήσιµα για την βελτίωση
τεχνικών, εργαλείων και
προγραµµάτων που εφαρµόζονται στην
ΠΑ. Στηριζόµενοι στη επιστηµονική
θεώρηση του ΑΠ, το 2011 στον ΚΠΑ
Ε-2 (2011) έγινε εισαγωγή της
“Νοοτροπίας Δικαίου” για την ΑΠΕ
και εναρµονίστηκε ο κανονισµός
διερευνήσεων µε νοµούς του
Ελληνικού Κράτους και µε αντίστοιχες
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης στηριζόµενοι στα ανωτέρω και
µε σκοπό την προαγωγή νοοτροπίας
ΑΠΕ οι διερευνήσεις της ΠΑ από το
2011 δεν περιλαµβάνουν τα ονόµατα ή
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία
µπορούν να προδίδουν την ταυτότητα
των εµπλεκοµένων. Αυτές οι ενέργειες
στηρίχτηκαν στον ΑΠ και σε µελέτη
που είχε πραγµατοποιηθεί από
προσωπικό του ΚΕΑΠΕ, για τα
αντίστοιχα θέµατα.
Το 2007 η ΠΑ προσκάλεσε τους
µελετητές καθηγητές Douglas A.
Wiegmann και Scott A. Shappell, για
την εκπαίδευση και ενηµέρωση
προσωπικού φορέων ΑΠΕ, του
συστήµατος ταξινόµησης και ανάλυσης
του ανθρώπινου λάθους (Human
Factors classification and Analysis
System - HFACS) στις διερεύνησης
ατυχηµάτων. Το HFACS µετά την
επιτυχή του χρήση αρχικά στο US
NAVY και στη συνεχεία στην USAF,
κρίθηκε ως κατάλληλο για την
εισαγωγή του στην ΠΑ. Το εν λόγω
“σύστηµα” έχει ενταχθεί στην
εκπαίδευση του προσωπικού της ΠΑ
στο σχολείο διερευνητών (ΣΑΠΕ) και
από το 2008, µε την αναθεώρηση του
ΚΠΑ Ε-1 (2007) και του ΚΠΑ Ε-2
(2008), χρησιµοποιείται στις
διερευνήσεις των ατυχηµάτων της ΠΑ.
Ο εν λόγω κανονισµός αναθεωρήθηκε
επίσης το 2011 και το 2015 οπού
συµπεριλήφθηκαν τα αποτελέσµατα
µελετών για τον ΑΠ, τα στοιχεία που
συλλέχτηκαν, µέσω του HFACS, από
τα ατυχήµατα του παρελθόντος και από
το σύστηµα ανατροφοδότησης των
χρηστών της ΠΑ, που ανάπτυξε µε
επιτυχία το ΚΕΑΠΕ από το 2010 έως
σήµερα.
Αποτελέσµατα των ανωτέρω
ενεργειών είναι η συνεχής µείωση των
ατυχηµάτων οπού τα έτη 2008 έως
2014 ο δείκτης ατυχηµάτων
κατηγορίας “Α” µειώθηκε σε ποσοστό
49% σε σχέση µε την οκταετία 2000
έως 2007 και µείωση 66,5% σε σχέση
µε τα έτη 1991 έως 2007.
Επισηµαίνεται ότι τα έτη 2008 έως
2011 ο δείκτης ατυχηµάτων
κατηγορίας “Α” κινήθηκε σε πολύ
χαµηλά επίπεδα ενώ για τα έτη 2012
και 2013 ο δείκτη είχε µηδενική τιµή
(Διάγραµµα 3) για πρώτη φορά στην
ιστορία της ΠΑ.
5.3.1 Η
Πρώτη
Μελέτη
Ατυχηµάτων του Παρελθόντος µε το
HFACS
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To 2011 ολοκληρώθηκε µελέτη
από οµάδα εργασίας στελεχών του
Κ Ε Α Π Ε κα ι ε ι δ ι κώ ν σ τ ο ν Α Π
(εξωτερικούς συνεργάτες) µε σκοπό
την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
και συµπερασµάτων για την βελτίωση
του επιπέδου Ασφάλειας Πτήσεων –
Εδάφους (ΑΠΕ) µέσω της
αναδροµικής ταξινόµησης των αιτιών
των αεροπορικών ατυχηµάτων της
Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας
(ΠΑ), για το χρονικό εύρος από το
2000 έως το 2009, χρησιµοποιώντας το
Human Factors Analysis and
Classification System (HFACS)
(Καρανίκας, Καραµηνάς,
Λ ο υ κο π ο ύ λ ο υ , 2 0 11 ) . Γι α τ η ν
εκπόνηση της µελέτης η οµάδα
εργασίας ως µέθοδο χρησιµοποιήθηκε
το έντυπο αρχείο του Κέντρου
Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
(ΚΕΑΠΕ) για την ταξινόµηση των
ατυχηµάτων και την ηλεκτρονική τους
κωδικοποίηση, και εφαρµόστηκαν
περιγραφικές και στατιστικές µέθοδοι
για την εκµετάλλευση των
συλλεχθέντων στοιχείων.
Η
ταξινόµηση έγινε ξεχωριστά για τα
συµπεράσµατα των επίσηµων
πορισµάτων της ΠΑ και τα
συµπεράσµατα των ερευνητών που
µελέτησαν το έντυπο αρχείο.
Τα αποτελέσµατα της εν λόγω
µελέτης βοήθησαν την ΠΑ να
αποκτήσει λεπτοµερή και
αντικειµενική εικόνα του επιπέδου
ασφαλείας των δραστηριοτήτων της,
να επικεντρώσει την προσοχή της σε
ζητήµατα που χρήζουν βελτίωσης
(επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση
κ.α.) ώστε να διασφαλισθεί ή και να
βελτιωθεί το υφιστάµενο επίπεδο
ασφάλειας, να βελτιώσει την
διαδικασία διερεύνησης των
ατυχηµάτων και τέλος συνέβαλε
θετικά, στην αλλαγή νοοτροπίας
ασφάλειας του οργανισµού. Σύµφωνα
µε την ανασκόπηση των
αποτελεσµάτων της µελέτης, η οµάδα
εργασίας κατέθεσε σειρά προτάσεων
που πολλές από αυτές υιοθετήθηκαν
από την ΠΑ, µέσω αναθεώρησης
αρκετών θεσµικών κειµένων της. Πιο
συγκεκριµένα προτάθηκαν τα εξής:
α,
Βελτίωση της
εκπαίδευσης µε την αναβάθµιση των
κριτήριων επιλογής προσωπικού
β.
Βελτίωση του
συστήµατος επιλογής εκπαιδευτών σε
όλα τα επίπεδα και αναβάθµιση του
status των εκπαιδευτών.

γ.
Μείωση των συχνών
και σηµαντικών µεταβολών στο
σύστηµα εκπαίδευσης.
δ.
«Ταίριασµα»
εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου µε τη
βοήθεια πληροφοριών από το σύστηµα
επιλογής (τεστ, κλπ) µε τη συνδροµή
των Ψυχολόγων της Π.Α.
ε.
Κ α λ ύ τ ε ρ η
εκπαίδευση των εκπαιδευτών
(στρατιωτικής και πτητικής
εκπαίδευσης) στους πραγµατικούς
σκοπούς και στις τεχνικές του
συστήµατος.
στ.
Συχνή και τακτική
πτητική εκπαίδευση των Ιπταµένων
που πιθανόν θα οδηγήσει σε µείωση
των λαθών του Επιπέδου Επισφαλείς
Πράξεις (εκτέλεσης διαδικασίας,
αντίληψης, κρίσης, απόφασης κ.α.).
ζ.
Ένταξη
της
προσοµοίωσης σεναρίων ανάγκης –
κρίσιµων καταστάσεων, στο
πρόγραµµα εκπαίδευσης των τεχνικών,
µ ε σ κο π ό τ η ν ε ξά σ κ η σ η τ ο υ
προσωπικού και τη ψύχραιµη
αντιµετώπισή τους.
η.
Βελτίωση της
εκπαίδευσης στο CRM,. Η πρόταση
της επιτροπής ήταν ότι η ΠΑ πρέπει να
επισπεύσει την µελέτη της
εξειδίκευσης της σχετικής εκπαίδευσης
στα πολυµελή πληρώµατα, καθώς και
ανά τύπο - είδος Α/Φ (µαχητικά
αναχαίτισης, εκπαιδευτικά κ.τ.λ.), για
το διαχωρισµό της εκπαίδευσης, πέραν
της τοπικής προσπάθειας των
Μονάδων Α/Φ να παρέχουν τη
συγκεκριµένη εκπαίδευση µε σενάρια
και παραδείγµατα των Α/Φ που
εκµεταλλεύονται.
θ.
Θεσµοθέτηση πιο
αυστηρών κριτηρίων, για την ανάθεση
θέσεων Διοίκησης και υψηλής ευθύνης
σε όλα τα επίπεδα, µε προτεραιότητα
διάθεσης κατάλληλου προσωπικού στο
επίπεδο των Μονάδων σε σχέση µε τα
Επιτελεία.
ι.
Εντατικοποίηση της
εφαρµογής της µεθοδολογίας ORM
δίνοντας έµφαση στις διαδικασίες
εκτίµησης της επικινδυνότητας, από
τους επιβλέποντες προς το προσωπικό
ευθύνης τους και η µέτρηση της
αποτελεσµατικότητάς του µετά την
παρέλευση 5ετίας για τυχόν
επικαιροποίηση της µεθοδολογίας.
ια.
Πλήρη καταγραφή
και επίγνωση των υφιστάµενων
προβληµάτων και ιεράρχησή τους µε
συγκεκριµένα αποδεκτά και
θεσπισµένα κριτήρια, για να επιτευχθεί
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η δικαιότερη και ορθότερη κατανοµή
του προσωπικού και των κονδυλίων
ιβ.
Αν ά π τ υ ξ η κ α ι
προώθηση της Νοοτροπία ΑΠΕ (Safety
Culture) µέσω της αποµυθοποίησης
του ατυχήµατος ως ευκαιρίας
απόδοσης ευθυνών και ανάδειξης
τοπικών προβληµάτων, της πρακτικής
ενθάρρυνσης ως προς την ενασχόληση
όλου του προσωπικού µε την ΑΠΕ µε
την εδραίωση ενός δίκαιου συστήµατος
αµοιβών και βραβείων ΑΠΕ. Την
εντατικοποίηση των υφιστάµενων
επίσηµων µηχανισµών επίβλεψης, την
αναβάθµιση του υφιστάµενου
συστήµατος αναφορών «Ίκαρος» και
«Κινδύνων» µε σκοπό την καταγραφή
όλων των προβληµάτων και των
µικροσυµβάντων, πριν αυτά εξελιχθούν
σε ατυχήµατα βοηθώντας στην
ανάδειξη των «τυφλών» σηµείων στην
εκπαίδευση και στην εργασιακή
συµπεριφορά, έτσι ώστε να εκλείψουν
επικίνδυνοι παράγοντες (όπως
επαναλαµβανόµενες µικροπαραβάσεις,
αβλεψίες, έλλειψη επίβλεψης,
ωχαδερφισµός, κ.α.).
Τα αποτελέσµατα από το
HFACS, µετά από την ανωτέρω
µελέτη, δείχνουν σηµαντική βελτίωση
στα προβλήµατα που έχουν αναφερθεί
επιβεβαιώνοντας την θετική εξέλιξη
τ ω ν π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν π ο υ έ χο υ ν
θεσπιστεί από την ΠΑ, όπως
αναφέρονται στην αρχή της εργασίας.
5.3.2 Μελέτη της Σχολής Ικάρων
Το ΚΕΑΠΕ µέσω των δράσεων
του στον ΑΠ, προτείνει θέµατα
µελέτης για τους σπουδαστές της
Σχολή Ικάρων (ΣΙ), της Σχολή
Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ),
καθώς και της Ανώτατης Διακλαδικής
Σχολής Πολέµου (ΑΔΙΣΠΟ). Τα
συµπεράσµατα των εν λόγω µελετών
είναι πολύ χρήσιµα στον σχεδιασµό
όλων των δράσεων του ΓΕΑ και
συµβάλουν σηµαντικά στην
αναθεώρηση πολλών προγραµµάτων
ΑΠΕ της ΠΑ. Μια από τις µελέτες που
έγινε στην ΣΙ, εξετάζοντας την ΑΠΕ µε
την τωρινή δηµοσιονοµική κατάστασή
στη χώρα µας ήταν «Η Επίδραση της
Ελληνικής Οικονοµικής Κρίσης στον
Τοµέα της Ασφάλειας Πτήσεων –
Εδάφους στην ΠΑ». Η µελέτη
εκπονήθηκε από τους Ικάρους IV (Ι)
Μοσχούτα Περικλή και τον (ΕΑ)
Γιαµαλή Παναγιώτη, υπό την επίβλεψη
του Καθηγητή τους τον Ασχµου ε.α.
(ΜΑ) Νεκτάριου Καρανίκα (στέλεχος
του ΚΕΑΠΕ την περίοδο της έρευνας).

Για την εκπόνηση της
Διπλωµατικής εργασίας των Ικάρων
ώστε να απαντηθεί µε ακρίβεια και
αντικειµενικότητα το ερώτηµα, αν έχει
επιδράσει η ελληνική οικονοµική
κρίση στον τοµέα της Ασφάλειας
Πτήσεων – Εδάφους της ΠΑ, η έρευνα
της διπλωµατικής εργασίας
αναπτύχθηκε σε δύο (2) ανεξάρτητες
µεταξύ τους προσεγγίσεις (Μοσχούτας,
Γιαµαλής, Καρανίκας, 2013).
1.Η πρώτη προσέγγιση αφορά
τη συγκέντρωση, καταγραφή,
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α κα ι α ν ά λυ σ η τ ω ν
ατυχηµάτων που συνέβησαν στην
Πολεµική Αεροπορία το χρονικό
διάστηµα πριν και κατά τη διάρκεια
της οικονοµικής κρίσης, τα έτη
2007-2012.
2.Η δεύτερη προσέγγιση αφορά
στην ανάπτυξη και διανοµή ενός
ερωτηµατολογίου έρευνας προς το
προσωπικό της ΠΑ, καθώς και την
συλλογή και επεξεργασία των
αποτελεσµάτων του.
Ο συνδυασµός των δύο (2)
προαναφερθέντων τµηµάτων της
έ ρ ε υ ν α ς α π έ φ ε ρ α ν µ ε γ α λύ τ ε ρ η
ε γ κ υ ρ ό τ η τ α κα ι α κ ρ ί β ε ι α σ τ η ν
απάντηση του παραπάνω ερωτήµατος,
λόγω της δυνατότητας διασταύρωσης
των αποτελεσµάτων τους.
Διερευνήθηκε η επίδραση της
οικονοµικής κρίσης στην Ασφάλεια
Πτήσεων και Εδάφους της ΠΑ για την
χρονική περίοδο 2007 έως 2012,
καταγράφοντας τα αίτια των
ατυχηµάτων, που µελετήθηκαν στο
ΚΕΑΠΕ βασιζόµενοι στο µοντέλο
SHELL.
Tα αποτελέσµατα της
διπλωµατικής εργασίας των Ικάρων
είναι τα εξής:
α.
Γι α τ η ν χ ρ ο ν ι κ ή
περίοδο που εξετάστηκε φαίνεται ότι
ενώ έχουµε σηµαντική µείωση στα
ατυχήµατα κατηγορίας “Α”, έχουµε
αύξηση των περιστατικών.
β.
Παρά τη µείωση των
πτήσεων έχουν αυξηθεί τα ποσοστά
ατυχηµάτων που οφείλονται στις
καιρικές συνθήκες και την εισρόφηση
ξένων αντικειµένων από τα
αεροσκάφη, υποδηλώνοντας έµµεσα
µικρότερη προσοχή Ιπταµένων και
Τεχνικών στους εν λόγω παράγοντες.
γ.
Τα Υλικά και Μέσα
φ α ί ν ε τ α ι ν α έ χο υ ν ε π η ρ ε α σ τ ε ί
περισσότερο από ότι οι άλλες τρεις
κατηγορίες.
6.
Μελλοντική Εφαρµογή του
ΑΠ στην τρίτη περίοδο ασφάλειας.
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Όπως αναφέρθηκε και στην
αρχή της εργασίας, η Ασφάλεια των
Πτήσεων έχει µπει στην τρίτη εποχή
(Hollnagell, 2014), στην οποία
προχωράµε πέραν της θεώρησης του
ΑΠ, όπως τη γνωρίζουµε µέχρι
σήµερα. Η θεώρηση που αναφέρεται
στην κλασική “Μηχανική” ως το
µοντέλο αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής αλλάζει και ο Παράγοντας
Άνθρωπος εξετάζεται σε όλη την
έκταση του Οργανισµού και όχι σε µια
αποστολή ή εργασία. Ο Άνθρωπος
παραµένει στο επίκεντρο των µελετών,
των εργαλείων και των µεθόδων που
χρησιµοποιούνται µιας που οι
αεροπορικές αποστολές διατηρούν τον
ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα,
ακόµα και µε τα νέα µη επανδρωµένα
αεροπορικά µέσα. H Ασφάλεια των
Πτήσεων και Εδάφους όµως εξετάζει
τον ΑΠ µέσα από το πρίσµα της
Διαχείρισης της Ασφάλειας. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει η πεποίθηση
ότι η µελέτη του Ανθρώπινου Λάθους
µε τις παραδοσιακές µεθόδους έχει
φτάσει στα όρια του και δεν έχει κάτι
άλλο να προσφέρει (Hollnagell 2014).
Τα µεγάλα ατυχήµατα και όχι µόνο τα
αεροπορικά, έχουν δείξει τον δρόµο
στους µελετητές ότι σε κάθε ατύχηµα
θα πρέπει να εξετάζεται ο Οργανισµός
σε όλο του το εύρος πάνω από τον ΑΠ.
Τα Συστήµατα Διαχείρισης της
Ασφάλειας έχουν γίνει το επίκεντρο
των µελετών σε έρευνας και ανάπτυξη
όλων των φορέων ΑΠΕ παγκοσµίως.
Προς το παρόν, η ΑΠΕ βρίσκεται σε
µια µεταβατική περίοδο από την
δεύτερη περίοδο στην τρίτη, µε “αιχµή
του δόρατος”, την εκτίµηση της
επικινδυνότητας και την διαχείριση της
ασφάλειας να αποτελούν την
Νοοτροπία ΑΠΕ ενός Αεροπορικού
Οργανισµού, όπως είναι και η ΠΑ.
7.

Συµπεράσµατα

H ΑΠΕ προσπαθεί να εντοπίσει
τα αίτια σε βαθύτερο επίπεδο από αυτό
που συνήθως φαίνεται, σε ένα ατύχηµα
ή περιστατικό, ώστε να εντοπιστούν οι
παθογένειες του οργανισµού και να
ληφθούν µέτρα, από τους αντίστοιχους
φορείς για να µην επαναληφθούν τα
ίδια ή παρόµοια ατυχήµατα. Το
ΚΕΑΠΕ εφαρµόζοντας σοφά, τον
συνδυασµό της εµπειρίας των
παλαιότερων, µαζί µε τις
πανεπιστηµιακές γνώσεις των
αξιωµατικών της ΠΑ, καθώς και η
συµµετοχή προσωπικού της ΠΑ σε

διεθνώς αναγνωρισµένα σχολεία ΑΠΕ
του εξωτερικού, αναζήτησε λύσεις και
προτάσεις για να βελτιώσει τα
προγράµµατα και τις δράσεις της ΠΑ
στην ΑΠΕ. Ειδικότερα στον Ανθρώπινο
Παράγοντα, η επιστηµονική
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η α ν ά λυ σ ή ς τ ο υ σ τ α
ατυχήµατα επέφερε θετικές αλλαγές
στην ποιότητα των διερευνήσεων των
ατυχηµάτων της ΠΑ καθώς και στην
νοοτροπία ΑΠΕ του Οργανισµού.
Η επιστηµονική θεώρηση του
ΑΠ είναι σηµαντικός ρυθµιστής στην
διαχείριση της ασφάλειας. Το γεγονός
αυτό έχει οδηγήσει την ΠΑ σε µια
σειρά αλλαγών στην δοµή και την
λειτουργία των φορέων ΑΠΕ καθώς
και σε αναθεωρήσεις όλων των
κανονισµών και θεσµικών κειµένων
που αφορούν την ΑΠΕ στην ΠΑ. Στο
µέλλον φαίνεται ότι η πείρα της
Ασφάλειας Πτήσεων στη συστηµική
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ ο υ Αν θ ρ ώ π ι ν ο υ
Παράγοντα δύναται να υποστηρίξει
τόσο τις προσπάθειες συνεχούς
βελτίωσης της οργάνωσης και
λειτουργίας στην ΠΑ, όσο και τις
δραστηριότητες ΑΠΕ των λοιπών
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας. Επίσης η
ΑΠΕ εξελίσσεται συνεχώς λόγω των
συνεχών βελτιώσεων στις
µεθοδολογίες και στα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται παγκοσµίως. Για τον
λόγο αυτό το ΚΕΑΠΕ µελετά την
προσαρµογή της ΠΑ στη νέα εποχή της
ΑΠΕ σύµφωνα µε την οποία ο
Ανθρώπινος Παράγοντας θα είναι
τµήµα της µελέτης σε ολόκληρο τον
Οργανισµό.
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