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Περίληψη. 

Ο ζθνπφο ηεο δηεξεχλεζεο ελφο αηπρήκαηνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα νξγαλσζεί 

κηα πεξηγξαθή ηεο ζεηξάο ησλ ρξνληθψλ ελεξγεηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ, ε αιιειεπίδξαζε 

ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζπλζήθεο, είραλ σο απνηέιεζκα έλα αλεπηηπρέο γεγνλφο. 

Δπζηπρψο, αλ νη δηεξεπλεηέο ηνπ αηπρήκαηνο ζηεξνχληαη ελφο ζαθή νξηζκνχ ηνπ ηη 

είλαη νη  αλζξψπηλνη παξάγνληεο, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε απφδνζε, κπνξεί 

λα είλαη κε ζπζηεκαηηθή, λα είλαη ειιηπήο, ή λα αθήζεη ζεκαληηθά ζεκεία άιπηα. Απηφ, 

ζηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ 

ηνπ αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο, απφ ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ,  κειινληηθέο αξρέο 

θαη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ. Η βαζηθή 

ελέξγεηα γηα ην ζέκα απηφ είλαη λα γίλεη κηα ηαμηλφκεζε ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ΔΠΑΜ (CRM). 

Αλαιχζακε ηα δεδνκέλα ησλ αηπρεκάησλ ηνπ NTSB1 απφ ην 1990 έσο ην 2000 γηα ηηο 

απνηπρίεο ηεο ΔΠΑΜ (CRM), κε βάζε ελ κέξεη ηελ ζεσξία ηνπ James Reason‟s πεξί 

θαηαζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ. Πξνζδηνξίζακε 95 αηπρήκαηα πνπ νθείινληαλ ζε 

αλζξψπηλε απφδνζε ησλ κειψλ πιεξψκαηνο ζε κεγάιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Η 

εμέηαζε ησλ αηπρεκάησλ απφ ην NTSB, κε νξηζκέλε αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ, 

απνθάιπςε φηη ζην 27% ησλ αηπρεκάησλ ζπλέβε ιφγσ θάπνησλ „‟θξπκκέλσλ‟‟ ιαζψλ 

πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ ΔΠΑΜ (CRM). Έλα επηπιένλ 16% ησλ αηπρεκάησλ απηψλ, 

πεξηιακβάλεη ελεξγά ιάζε ηνπ πιεξψκαηνο ηα νπνία δελ θσδηθνπνηήζεθαλ ζαλ 

„‟θξπκκέλα‟‟ ιάζε ησλ πιεξσκάησλ. 

Χσξίο ζπλεπή θαη ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ ιάζνπο απφ ηελ αξρηθή έξεπλα, ε ηειηθή 

αλάιπζε ησλ απνηπρηψλ ηεο ΔΠΑΜ (CRM), κπνξεί ηειηθά λα αληηπξνζσπεπζεί 

αλεπαξθψο θαη έηζη ε έλλνηα ηεο λα παξακείλεη θαζνξηζκέλε ιάζνο. 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΗ ΑΠΟΣΤΧΙΑ. 

Ο James Reason δηαθξίλεη δπν (2) ηχπνπο ιαζψλ ησλ ζπζηεκάησλ:  

 Ελεξγά θαη  

 Λαλζάλνληα (θξπκκέλα/ ελππάξρνληα αιιά αθαλή) 

Τα ενεπγά λάθη είλαη απηά πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη άκεζα, ελψ ηα 

λανθάνονηα πεξηιακβάλνπλ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ 

“θνηκηζκέλεο” ζην ζχζηεκα θαη γίλνληαη εκθαλή - γηα λα δηαπεξάζνπλ ηελ άκπλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο - φηαλ ζπλδπάδνληαη κε άιινπο παξάγνληεο. 
                                                           
1
 Η δικιά μασ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΣΗΕΩΝ 

http://www.aaiasb.gr/
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Πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα αηπρήκαηα, θαζψο επίζεο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη 

απνηπρίαο,  απαιηείηαι μια πεπιεκηική ηαξινόμηζη ηος ανθπώπινος λάθοςρ. Τν 

Σχζηεκα Αλάιπζεο θαη Ταμηλφκεζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Παξαγφλησλ - The Human 

Factors Analysis and Classification System (HFACS) - βαζηζκέλν ζηελ ζεσξία ηνπ 

θαζεγεηή Reason πεξί  κνληέινπ ηνπ Ειβεηηθνχ θαζεξηνχ ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ, 

παξέρεη κηα ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αηπρήκαηνο2. 

Τν ζχζηεκα HFACS αλαπηχρηεθε ζαλ έλα πιαίζην εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αιηιώδειρ παπάγονηερ ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ κπνξνχλ λα 

εξεπλεζνχλ ζπζηεκαηηθά θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί. Εθηφο απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ελεξγψλ απνηπρηψλ, ή ησλ επηζθαιψλ ελεξγεηψλ  πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε 

                                                           
2
 Πλήρησ ανάλυςη τησ θεωρίασ, μπορείτε να βρείτε ςτο 10

ο
 Κεφάλαιο τησ ΔΠΑΜ του ιςτολογίου μασ ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΠΣΗΕΩΝ 

http://helicoptersafety.wordpress.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF-swiss-cheese/
http://helicoptersafety.wordpress.com/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-4/
http://helicoptersafety.wordpress.com/
http://helicoptersafety.wordpress.com/
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έλα αηχρεκα, ην HFACS παξέρεη επίζεο κηα ηαμηλφκεζε γηα ηνλ πποζδιοπιζμό ηυν 

λανθανοςζών αποηςσιών ή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηα αηπρήκαηα. 

Τν HFACS3 ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία ηνπ αηπρήκαηνο κε κηα αθνινπζία, ζε ελεξγέο θαη 

ιαλζάλνπζεο απνηπρίεο. Τν πξψην επίπεδν ηνπ HFACS, κε ηελ νλνκαζία  επιζθαλείρ 

ενέπγειερ, απνηειείηαη απφ ηηο ελεξγέο απνηπρίεο-ιάζε θαη παξαβάζεηο πνπ ηειηθά 

νδεγνχλ ζην αηχρεκα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηα λάθη απόθαζηρ,  λάθη ικανόηηηαρ, 

λάθη ανηίλητηρ, λάθη ποςηίναρ θαη εξαιπεηικέρ παπαβάζειρ. 

Οη ιαλζάλνπζεο απνηπρίεο, πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ “θνηκηζκέλεο” ζην ζχζηεκα, 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: 

 Πξνυπνζέζεηο γηα  επηζθαιείο ελέξγεηεο 

 Επηζθαιή επίβιεςε θαη 

 Οξγαλσηηθέο επηξξνέο. 

Οη πποϋποθέσειρ γηα ηηο επηζθαιείο ελέξγεηεο θαιχπηνπλ  ηνπο θάησ ηνπ κεηξίνπ θαη 

ηηο θάησ ηνπ κεηξίνπ πξαθηηθέο ηνπ ρεηξηζηή.  

Η επισυαλήρ επίβλετη αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο αηηηψδεηο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο απνηπρίεο ζην επνπηηθφ επίπεδν.  

Οη οπγανυτικέρ επιπποέρ είλαη εθείλεο νη απνηπρίεο πνπ “ρξεψλνληαη” ζην 

νξγαλσηηθφ ε αλψηεξν επίπεδν.  

Σε απηφ ην έγγξαθν ε εζηίαζε καο ζηξέθεηαη κφλν ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιψλ πξάμεσλ ησλ ρεηξηζηψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα απηέο ηηο επηζθαιείο 

πξάμεηο εηδηθά απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαρείξηζε Πιεξσκάησλ Αεξνπνξηθψλ Μέζσλ 

(ΔΠΑΜ/CRM). 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ. 

Η ΔΠΑΜ/CRM έρεη πξνζδηνξηζηεί σο ν πξφδξνκνο ησλ κε αζθαιψλ πξάμεσλ ησλ 

ρεηξηζηψλ. Καηά ην ζχζηεκα HFACS, νη απνηπρίεο ζηε  ΔΠΑΜ/CRM είλαη 

ηαμηλνκεκέλεο θάησ απφ ηηο Πξνυπνζέζεηο ησλ Επηζθαιψλ Ελεξγεηψλ, ζηελ Κάησ ηνπ 

Μεηξίνπ Πξαθηηθή ησλ Χεηξηζηψλ. Απηή ε θαηεγνξία θαζηεξψζεθε γηα λα “κπίνει τα 

πεπιστατικά τος υτυσού σςντονισμού μεταξύ τος πποσυπικού”. 

                                                           
3
 Αποτζλεςε και το θζμα τησ 1

ησ
 Ημερίδασ Αςφαλείασ Πτήςεων του ΓΑΠΕ/ΓΕΠ του ΓΕ 

http://www.army.gr/default.php?pname=1_imerida&la=1
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζπλέβεζαλ κεξηθά ζνβαξά αηπρήκαηα ησλ 

αεξνγξακκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ιάζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζην ζπληνληζκφ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ησλ πιεξσκάησλ. Απηφ νδήγεζε ζην λα εζηηαζζεί ε πξνζνρή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, ζηηο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο, ζε ηνκείο φπσο,  απνηπρίεο 

(ιάζε)  ζηηο δηαπξνζσπηθέο  επηθνηλσλίεο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ Δηνίθεζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ αζρνιείηαη κφλν ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πηεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρεηξηζηψλ. 

Η αλάγθε πιένλ απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θνηλήο Οκάδαο Εξγαζίαο, κεηαμχ ησλ 

αεξνγξακκψλ θαη ηεο NASA, πνπ νλνκάζζεθε  “Διασείπιση πόπυν στο πιλοτήπιο” 

(Cockpit Resource Management) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ NASA ην 1979. Σε 

ζπλέδξην πνπ αλαθνηλψζεθε ην πξντφλ απηφ ηεο έξεπλαο ηεο NASA,  γηα ηηο αηηίεο ησλ 

αηπρεκάησλ ησλ αεξνγξακκψλ ε νκάδα εξγαζίαο πξφηεηλε ηελ  εζηίαζε ηεο πξνζνρήο 

ζηελ κείσζε ηνπ “συάλματορ τος σειπιστή”.  Ο ηίηινο “Διασείπιση πόπυν στο 

πιλοτήπιο”,  πηνζεηήζεθε σο ε θαηάιιειε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο  ησλ 

πιεξσκάησλ γηα ηελ κείσζε ηνπ “συάλματος τοσ τειριστή”, θάλνληαο θαιχηεξε ρξήζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζπζηαηηθνχ θαη ησλ πφξσλ ζην πηινηήξην. Πνιιέο αεξνγξακκέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ Οκάδα Εξγαζίαο, δεζκεχηεθαλ ζην λα αλαπηχμνπλ λέα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, γηα λα εληζρπζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο πηπρέο ζηηο 

δηαδηθαζίεο πηήζεο. Η εηαηξεία United Airlines, ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία πνπ πξνρψξεζε 

ζηελ αλάπηπμε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην 1980. 

Απφ ηφηε, θαη ηα πνιηηηθά θαη ηα ζηξαηησηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηε 

ΔΠΑΜ/CRM εμαπιψζεθαλ ζηηο ΗΠΑ θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Η ΔΠΑΜ/ CRM, 

βέβαηα  έρεη πεξάζεη απφ πνιπάξηζκεο κεηαιιαγέο ζηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ αιιάδνληαο 

απφ Cockpit Resource Management ζε Crew Resource Management γηα λα απεηθνλίζεη 

ηελ ελζσκάησζε νιφθιεξεο ηεο γθάκαο ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αζθάιεηα ηεο 

πηήζεο. 
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Η αξρηθή εζηίαζε ηεο ΔΠΑΜ/CRM βαζίζηεθε ζηηο έλλνηεο ησλ αλζξψπηλσλ 

παξαγφλησλ φπσο ην ππόηςπο SHEL 4 ην νπνίν είλαη έλα ελλνηνινγηθφ πξφηππν ηνπ 

Edward ηνπ 1972. Τν κνληέιν SHEL είλαη έλα ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εμεγεί ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ  Software (ινγηζκηθφ),   Hardware (εμνπιηζκφο), 

Enviroment (πεξηβάιινλ) θαη  Liveware (πξνζσπηθφ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

αεξνπνξηθέο δηαδηθαζίεο. Άιιεο έλλνηεο πεξηιακβάλνπλ ην Transcockpit Authority 

Gradient  (θεθιηκέλε θιίκαθα ηεο εμνπζίαο  ηνπ ππεξ-πηινηεξίνπ), κε ην θαζνξηζκφ ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ κειψλ πιεξψκαηνο, κε ηνλ ξφιν ηνπ θπβεξλήηε  λα κελ 

ππνβαζκίδεηαη νχηε λα δίλεηαη  κεγάιε έκθαζε. 

Έλα απαξαίηεην θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ ηεο ΔΠΑΜ/ CRM είλαη ε 

“Γιασείπιζη ηόσυν ηος Πιλοηηπίος” Cockpit Task Management (CTM), ην νπνίν 

απαηηεί ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο  ιεηηνπξγίεο ηνπ ρεηξηζκνχ ελφο αεξνζθάθνπο, δειαδή ηνλ 

έιεγρν ηνπ αεξνζθάθνπο, ηελ πινήγεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ. Σην CTM έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα  κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

 Πέηα ηο αεποζκάθορ 

 Πλοήγηζέ ηο 

 Δπικοινώνηζε  

 Γιασειπίζος ηα ζςζηήμαηα 

                                                           
4
  Μπορείτε να μελετήςετε αναλυτικά το μοντζλο αυτό ςτο Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  

http://helicoptersafety.wordpress.com/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD/
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Όπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Abbot ην 1993, ε δηαρείξηζε ησλ ζηφρσλ  πεξηιακβάλεη 

ηνλ έιεγρν ηνπ αεξνζθάθνπο, ηελ λαπηηιία θαη ηηο επηθνηλσλίεο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο 

ελέξγεηεο ζην πηινηήξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηελ ελαέξηα 

θπθινθνξία, κε ηα άιια κέιε πιεξψκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ην νπνίν 

αθνξά ην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ην πιήξσκα αιιειεπηδξά,  ειέγρεη θαη  δηαρεηξίδεηαη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ εθηειεί. 

Όπσο έγξαςαλ νη Abbot θαη Rogers ην 1993…  

“Η διαχείριςη του ςτόχου είναι το πρώτο επίπεδο λειτουργίασ τησ 

διαχείριςησ των ςτόχων και των ςχετικών πόρων για την διεξαγωγή 

τησ αποςτολήσ. Αυτό, είναι επίςησ και μια εποπτική και ενιςχυτική 

λειτουργία ςτισ άλλεσ τρεισ λειτουργίεσ του πιλοτηρίου. Αυτή η 

λειτουργία περιλαμβάνει τον έλεγχο, τον ςχεδιαςμό και τον 

προςδιοριςμό των ςτόχων και των πόρων του ςτόχου ανάμεςα ςε 

κάθε ςημαντική λειτουργία”. 
 

Ελψ ην CTM είλαη κηα ζεκαληηθή αξρή ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

δεμηνηήησλ γηα θάζε κεκνλσκέλν κέινο πιεξψκαηνο πνπ ην επηηξέπεη λα εθηειεί ην 

θαζήθνλ ηνπ ζην λα πεηά ην αεξνζθάθνο (ελεξγά), ε ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πιεξψκαηνο, ηζηνξηθά, δελ έρεη ιάβεη ηελ πξέπνπζα πξνζνρή αλ θαη είλαη ε 

επηθξαηνχζα ελζσκαησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην πηινηήξην. 

Ο Jensen, απφ ηελ άπνςε ηεο κρίσης ηνπ ρεηξηζηή, θαζφξηζε ην CRM ζαλ…  

“την εφαρμογή τησ κρίςησ ςε ένα πολυμελέσ πιλοτήριο”.  
 

Καη ζπλερίδεη….. “Είναι χρήςιμο να χρηςιμοποιούμε την λέξη “κρίςη” όταν 

αναφερόμαςτε ςε πιλοτήρια του ενόσ χειριςτή και ΔΠΑΜ/CRM όταν 

αναφερόμαςτε ςε πολυμελή πληρώματα. Η ΔΠΑΜ/CRM προςθέτει την 

κοινωνική διάςταςη ςτην κρίςη και απαιτεί μια ιςχυρή έμφαςη ςτην 

διαπροςωπική επικοινωνία. Όπωσ και να το πούμε όμωσ, οι δυο όροι 

ςημαίνουν το ίδιο”. 
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Τν 1993 νη Helmreich θαη Foushee αλέπηπμαλ έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν ΔΠΑΜ/CRM 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο. Τν κνληέιν απηφ ην 

θαζφξηζαλ ζαλ …. την ευαπμογή τυν ανθπώπινυν παπαγόντυν στο αεποποπικό 

σύστημα θαη πεξηιακβάλεη ηελ βειηηζηνπνίεζε φρη κφλν ηεο δηεπαθήο αλζξψπνπ-

κεραλήο θαη ηεο απφθηεζεο ησλ έγθαηξσλ θαη ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά ηηο 

διαπποζυπικέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηγεζίαρ, ηελ 

αποηελεζμαηική ζςγκπόηηζη και διαηήπηζη ηηρ ομάδαρ, ηελ επίλςζη ηυν 

πποβλημάηυν, ηελ λήτη αποθάζευν θαη ηε διαηήπηζη ηηρ ζςνειδηηοποίηζηρ 

ηηρ επικπαηούζαρ καηάζηαζηρ. 

Η πην πξφζθαηε εξκελεία ηεο ΔΠΑΜ/CRM απφ ηελ FAA είλαη ….  

Η αποτελεςματική χρήςη όλων των διαθέςιμων πηγών όπωσ:  

 Ανθρώπινο δυναμικό 

 Υλικό και 

 Πληροφορίεσ 

Άλλεσ ομάδεσ που εργάζονται καθημερινά με τα πληρώματα των 

πιλοτηρίων  που εμπλέκονται με τισ αποφάςεισ που απαιτούνται για 

την λειτουργία τησ πτήςησ είναι επίςησ ουςιαςτικοί ςυμμετέχοντεσ  

ςτην αποτελεςματική διαδικαςία τησ ΔΠΑΜ/CRM. Η Συμβουλευτική 

Εγκύκλιοσ τησ FAA 121-51 ( Advisory Circular) δίνει οδηγίεσ για την 

ανάπτυξη ενόσ προγράμματοσ ΔΠΑΜ/CRM. Μέςα ςε αυτήν την 

Εγκύκλιο είναι ένα ςύνολο δεικτών ςυμπεριφοράσ που τέθηκε από την 

FAA και περιλαμβάνει: 
 

 Γιαδικαζίερ ηηρ επικοινυνίαρ και ζςμπεπιθοπά απόθαζηρ. 

Ελεκεξψζεηο (briefings) 

            Αλαδήηεζε/ππνζηήξημε/δηαβεβαίσζε 

            Απηνθξηηηθή πιεξψκαηνο 
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            Επηθνηλσλίεο/απφθαζε 

 Χηίζιμο ομάδαρ και διαηήπηζη 

            Ηγεζία/νκαδνπνίεζε/αλεζπρία γηα ηνπο ζηφρνπο 

            Δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο/θιίκα νκάδαο 

 Γιασείπιζη θόπηος επγαζίαρ και ζςνειδηηοποίηζη ηηρ επικπαηούζαρ 

καηάζηαζηρ 

            Πξνεηνηκαζία/ζρεδηαζκφο/επαγξχπλεζε 

            Καηαλνκή θφξηνπ εξγαζίαο/απνθπγή απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο. 

Όπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα HFACS, ε Καθνδηαρείξηζε ησλ Πφξσλ ηνπ 

Πιεξψκαηνο - Crew Resource (Mis)Management- θαιχπηεη ηηο φρη θαιέο δεμηφηεηεο ζηηο 

επηθνηλσλίεο θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ πιεξψκαηνο. Απηφ πεξηιακβάλεη 

ζπληνληζκφ κέζα ζην πηινηήξην θαζψο επίζεο κεηαμχ ησλ αεξνζθαθψλ, ηνπ ειέγρνπ 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ηνλ έιεγρν ζπληήξεζεο θαη ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο πνπ 

κπνξεί λα εκθαληζηεί πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ πηήζε. Οη Shappell θαη 

Wiegmann πεξηέγξαςαλ έλα θαηάινγν ιαζψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ: 

 Απνηπρία ππνζηήξημεο 

 Απνηπρία επηθνηλσλίαο/ ζπληνληζκνχ 

 Απνηπρία δηελέξγεηαο απνηειεζκαηηθνχ briefing 

 Απνηπρία ηεο ρξήζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

 Απνηπρία εγεζίαο 

 Παξεξκελεία ησλ θιίζεσλ ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 

Ελψ απηέο νη απνηπρίεο  δελ απνηεινχλ έλαλ θαηά ιέμε θαηάινγν ησλ δεηθηψλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο FAA γηα ην CRM, ππάξρεη 

βεβαίσο κηα ηδηαίηεξε επηθάιπςε. 
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ΜΕΘΟΔΟ 

Αλαιχζακε ηα ζηνηρεία ζε πεξηζζφηεξα απφ 46.000 πεξηζηαηηθά θαη αηπρήκαηα ηνπ 

NTSB ηεο δεθαεηίαο απφ ην 1990-2000. Απφ απηά, ηα 12.222 αληηπξνζσπεχνπλ  

επαγγεικαηηθά αεξνπνξηθά αηπρήκαηα. Απφ απηά,  ζηα 770  νη αηηίεο πνπ θαζνξίζηεθαλ  

είραλ  αλζξψπηλνπο παξάγνληεο. Απφ απηά, ηα 95 αληηζηνηρνχλ  ζηηο αεξνγξακκέο. Τν 

θαζέλα απφ απηά ηα 95 αηπρήκαηα, αλαθέξνληαη ζε δηαδηθαζίεο πηήζεο πνπ 

εθηειέζηεθαλ απφ πνιπκειή πηινηήξηα. 

Έγηλε κηα πεξηεθηηθή αλάιπζε απηψλ ησλ αηπρεκάησλ κε ηελ κέζνδν αλάιπζεο ηνπ 

HFACS ζε θσδηθνπνηεκέλεο θαη κε θσδηθνπνηεκέλεο απνηπρίεο ηεο ΔΠΑΜ/CRM. Κάζε 

θσδηθνπνίεζε ηνπ HFACS αληηπξνζσπεχεη κηα επδηάθξηηε θαηεγνξηνπνίεζε νξηζκέλσλ 

αηηησδψλ παξαγφλησλ ηνπ NTSB. Κάζε αηχρεκα έρεη πνιιαπινχο θψδηθεο ηνπ HFACS 

αιιά θάζε θσδηθνπνίεζε πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αηηηψδε 

παξάγνληα ηνπ NTSB ζηελ αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ. 

Απφ ηα 95 αηπρήκαηα ησλ αεξνγξακκψλ, ζηα 26 δειαδή ην 27%, απνδφζεθε ζε  κε 

εθαξκνγή ηεο ΔΠΑΜ/CRM, ελψ ζηα 69  δειαδή ην 73%, δελ βξέζεθε φηη νθείινληαλ ζε 

παξάγνληεο ηεο ΔΠΑΜ/CRM. Εμεηάζακε ηα επξήκαηα ηνπ NTSB ζηα δεδνκέλα ηεο 

αθνινπζίαο γεγνλφησλ γηα λα απνθαζίζνπκε  πσο ε ΔΠΑΜ/CRM θαη άιινη θψδηθεο 

θαζηεξψζεθαλ γηα θάζε αηχρεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην πιήξσκα πηήζεο, αλαιχνληαο ην 

γεγνλφο θαζψο θαη ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζε απηφ.  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ. 

Απφ ηα 26 θσδηθνπνηεκέλα αηπρήκαηα, θσδηθνπνηήζακε 33 αηηηψδεο παξάγνληεο. Απφ 

απηνχο, ην 44% νθείιεηαη ζε πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ηνπ πιεξψκαηνο, ην 22% 

νθείιεηαη ζε αλάξκνζηε ή αλεπαξθή επίβιεςε απφ ηνλ θπβεξλήηε, ην 10% νθείιεηαη ζε 

αλεπαξθή έιεγρν, ην 6% νθείιεηαη ζε απνηπρία ρξήζεο ηνπ check list θαη ην 6% ζε 

παξαιήςεηο πξηλ ηελ πηήζε. Τα ππφινηπα ιάζε ήηαλ απνηέιεζκα αλάξκνζησλ 

απνθάζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ, αλαθξηβνχο ππνινγηζκνχ ηνπ βάξνπο θαη 

δπγνζηάζκηζεο, αλεπαξθνχο αμηνιφγεζεο ηνπ θαηξνχ θαη απνηπρίεο  ζπκκφξθσζεο κε 

επηζθαιείο/επηθίλδπλεο πξνεηδνπνηήζεηο. 

                 Αηηίεο/ παξάγνληεο                                                    Πνζνζηφ. 

Αλεπαξθήο ζπληνληζκφο πιεξψκαηνο                                          44% 

Αλάξκνζηε/ αλεπαξθή επίβιεςε θπβεξλήηε                              22% 

Αλεπαξθήο έιεγρνο                                                                          10% 

Αλεπαξθείο έιεγρνη πξν πηήζεο                                                      6% 
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Απνηπρία ζπκκφξθσζεο/ κε ρξήζεο ηνπ check list                     6% 

Αλαθξηβέο βάξνο θαη δπγνζηάζκηζε                                                3% 

Αθαηάιιειε απφθαζε/ πξνγξακκαηηζκφο                                    3% 

Με ζπκκφξθσζε ζε αλαζθαιή/ επηθίλδπλε πξνεηδνπνίεζε     3% 

Αλεπαξθήο αμηνιφγεζε ηνπ θαηξνχ                                                 3% 

 

Μηα πεξηεθηηθή αλάιπζε θαη ησλ 95 αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ΔΠΑΜ/CRM, απνθαιχπηεη φηη ην 85% ησλ απνηπρηψλ ηεο ΔΠΑΜ/CRM, εκθαλίδνληαη 

ζε ζπλδπαζκφ ηνπιάρηζηνλ κηαο (1) επηζθαινχο πξάμεο, ελψ ην 15% δελ έρεη θάπνηα 

επηζθαιή ελέξγεηα. Επηπιένλ, πνιιά κε θσδηθνπνηεκέλα αηπρήκαηα, απνδίδνληαη ζε 

επηζθαιείο ελέξγεηεο ηνπ πιεξψκαηνο, δελ θσδηθνπνηνχληαη φκσο ζαλ αηπρήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζε ιάζνο εθαξκνγή ηεο ΔΠΑΜ/CRM. 

Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ απφ φια ηα 95 αηπρήκαηα 

ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ πηινηεξίσλ κε πνιπκειέο πιήξσκα, απνθάιπςε φηη έλα 

επηπξφζζεην 50% ησλ αηπρεκάησλ ηθαλνπνίεζε ηα θξηηήξηα γηα ηα αηπρήκαηα ηεο 

ΔΠΑΜ/CRM, φκσο δελ κπνξεί λα θσδηθνπνηεζεί ζαλ αηχρεκα ΔΠΑΜ/CRM ζην 

ζχζηεκα HFACS, δεδνκέλνπ φηη ην απνθιείνπλ νη θσδηθνί ηνπ NTSB. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ. 

Η ΔΠΑΜ/CRM πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ ησλ πιεξσκάησλ. Με 

έλα επξχ αιιά φρη ζαθή νξηζκφ ηεο ΔΠΑΜ/CRM θαη ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα λα 

θσδηθνπνηεζνχλ εθ λένπ ηα γεγνλφηα, είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί αθξηβψο ν ξφινο  

πνπ δηαδξακαηίδεη ε ΔΠΑΜ/CRM ζηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα. Αλ θαη νη θψδηθεο 

αλάιπζεο ηνπ HFACS απνθάιπςαλ φηη ε ΔΠΑΜ/CRM είλαη έλαο παξάγνληαο 

αηπρεκάησλ, ε πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα ηεο ΔΠΑΜ/CRM 

έρεη αληηπξνζσπεπηεί αλεπαξθψο.  

Με ηελ πηζαλφηεηα φηη ην 57% ησλ αηπρεκάησλ ησλ αεξνγξακκψλ κπνξεί λα κελ έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί θαηάιιεια,  απηφ ην δήηεκα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα λα 

θαηαλνεζεί ε εθπαίδεπζε θαη ε θξίζε ησλ αξρηθψλ αμηνινγεηψλ. Η γλψζε ησλ 

ειινρεπφλησλ παξαγφλησλ ελφο αηπρήκαηνο είλαη κηα ππνηηζέκελε εηδίθεπζε ησλ 

δηεξεπλεηψλ. Ο θάζε δηεξεπλεηήο έρεη εηδηθή ηθαλφηεηα θαη  κηα  ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. 

Καηφπηλ ηφζσλ αηπρεκάησλ θαη ηφζσλ πνιιαπιψλ δηεξεπλήζεσλ, ηα δεδνκέλα ησλ 

αηηησδψλ παξαγφλησλ δελ κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ θαιά. Απηφ, κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα 
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λα νδεγήζεη κεκνλσκέλνπο δηεξεπλεηέο λα νξίζνπλ εληειψο δηαθνξεηηθνχο αηηηψδεηο 

παξάγνληεο ζηα δεδνκέλα ηεο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ. Λφγσ απηήο ηεο αζπλέπεηαο, 

αθφκε θαη κηα απζηεξή ηαμηλφκεζε δελ κπνξεί λα παξάγεη κε ζπλέπεηα έγθπξα 

απνηειέζκαηα. Σηελ ζπλέρεη, ε επθαηξία λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ ην 

νπνίν νη κειινληηθέο  νδεγίεο εθπαίδεπζεο, δηαδηθαζίεο θαη νη θαλνληζκνί κπνξεί λα 

ραζνχλ ζηελ κεηάθξαζε. 

Τν απνηέιεζκα είλαη φηη ε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία κε φιε ηελ θαιή πξφζεζε θαη εξγαζία 

κπνξεί λα είλαη ειιηπήο θαη κεξηθέο θνξέο αληηθαηηθή. Επίζεο θαίλεηαη φηη ε θχζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίαο κπνξεί λα κελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ιάζνπο. Επνκέλσο κηα ιεπηνκεξήο 

αληηπξνζψπεπζε ησλ ειινρεπφλησλ παξαγφλησλ ελφο αηπρήκαηνο  κπνξεί λα κελ είλαη 

δηαζέζηκε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ            15/6/2010 
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