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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

 
Όπσο ήδε έρεη δηαπηζησζεί θάζε νξγαληζκόο αλαπηύζζεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνύξα, σο 
έλα ζύλνιν από ζεζκνζεηεκέλεο ή κε, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 
ηα ζηειέρε ζε θάζε ηνπο εηαηξηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα ηειεπηαία ρξόληα κεηά από κηα 
ζεηξά ζεκαληηθώλ αηπρεκάησλ πξνέθπςε ε αλάγθε εδξαίσζεο κηαο θνπιηνύξαο 
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αζθάιεηα σο θύξην πξίζκα αληηκεηώπηζεο ησλ ζύγρξνλσλ 
επηρεηξεκαηηθώλ πξνθιήζεσλ. 
 
Η απαίηεζε απηή απνηειεί πξσηαξρηθό παξάγνληα επηβίσζεο ζε νξγαληζκνύο 
πςεινύ ξίζθνπ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζε πςειό επίπεδν θηλδύλνπο κε 
δπλάκελνπο απόιπηα λα πξνβιεθζνύλ. Σέηνηνη νξγαληζκνί είλαη θαη νη ζρεηηδόκελνη 
κε ηηο αεξνκεηαθνξέο όπνπ ε πηήζε θαη ηα παξάγσγά ηεο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ 
ζπλερή έθζεζή ηνπο ζε αληίμνεο  ζπλζήθεο. 
 
Θεσξώληαο ινηπόλ ηελ ύπαξμε ηνπ ιάζνπο σο αλζξώπηλν ραξαθηεξηζηηθό κε 
δπλάκελν ηειηθά λα απνθεπρζεί, ε αληηκεηώπηζε ηνπ εζηηάδεηαη πξσηίζησο ζηε 
πξόιεςε. Η ύπαξμε κνληέισλ δηεξεύλεζεο ησλ πξαγκαηηθώλ αηηηώλ θαζώο θαη ε 
δηαρείξηζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ αλζξώπηλνπ 
παξάγνληα, ζπληζηνύλ ηε θύξηα κεζνδνινγία δηαρείξηζεο ησλ απεηιώλ.  
 
Η επηιεθηηθή παξνπζίαζε αεξνπνξηθώλ αηπρεκάησλ όπνπ ν αλζξώπηλνο 
παξάγνληαο, είηε ζην επίπεδν ηνπ πιεξώκαηνο, είηε ζηε ηερληθή ζπληήξεζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο, δηαδξακάηηζε πξσηεύνληα ξόιν, βνεζά ζηε πεξαηηέξσ θαηαλόεζε 
ηνπ κνληέινπ ύζηεκα Αλάιπζεο & Καηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Παξάγνληα 
(HFACS). 

 
Μόλν κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο, σο κέξνο ηνπ θώδηθα εζηθήο 
ελόο θπξίσο αεξνπνξηθνύ νξγαληζκνύ, δύλαηαη λα επηηεπρζεί ε επηβίσζε ηνπ ζην 
ζύγρξνλν αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ. Σέινο ε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο ηνπ 
αλζξώπηλνπ ιάζνπο όπσο πξνηείλεηαη ζηε παξνύζα, δύλαηαη κε γλώκνλα ηελ 
αζθάιεηα, λα ηύρεη εθαξκνγήο θαη ζε θάζε νξγαληζκό, πέξα ηνπ αεξνπνξηθνύ. 
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 I 

Δπραξηζηίεο 

 

 
Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο θξίλεηαη ζθόπηκν λα επραξηζηήζω πξωηίζηωο 
ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Ι. Θαλόπνπιν, ν νπνίνο πέξα από ηελ ακέξηζηε 
αθαδεκαϊθή ππνζηήξημε ηνπ, κνπ ελέπλεπζε ην όξακα κηαο θαιύηεξεο θαη 
νπζηαζηηθόηεξεο πξνζθνξάο ζην θνηλωληθό ζύλνιν. Αθόκε νθείιω λα 
επραξηζηήζω  ηα κέιε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο άιια θαη ηα ππόινηπα κέιε 
ΓΔΠ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά πνπ κε βνήζεζαλ κε ηε επηζηεκνληθή 
ζπλδξνκή ηνπο. Δηδηθή αλαθνξά γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο αμίδνπλ νη 
ζπλάδειθνη Αμηωκαηηθνί ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο πνπ θπξηνιεθηηθά 
θπξηαξρνύλ ζηνπο ειιεληθνύο αηζέξεο κε γλώκνλα ηελ Αζθάιεηα ηωλ 
Πηήζεωλ. Τέινο ζεωξώληαο ηε παξνύζα ωο ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επηηπρνύο 
απνθνίηεζεο κνπ από ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ Δ-ΜΒΑ, είλαη 
ζεκαληηθό λα επηζεκάλω ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζε όπνηα δπζθνιία 
ζπλάληεζα, ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΜΠΣ, Καζεγεηή θ. Π. Μάιιηαξε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I – ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

1.1 Οξηζκόο θαη Γηαηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξείηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο κηα 

«θνπιηνχξαο αζθάιεηαο» (safety culture) ζε νξγαληζκνχο πνπ επηηεινχλ έξγν πςεινχ 

επηρεηξεζηαθά θηλδχλνπ (ξίζθνπ). Ο φξνο ινηπφλ ηεο «θνπιηνχξαο αζθάιεηαο», έγηλε 

επξέσο γλσζηφο κεηά ην ππξεληθφ αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι ην 1986 (Zhang, 

Wiegmann, Thaden, Sharma & Mitchell, 2002, p.1). πγθεθξηκέλα ζηηο 26 Απξηιίνπ ηνπ 

1986, ε έθξεμε ηνπ Νν 4 αληηδξαζηήξα πξνθάιεζε ηελ απειεπζέξσζε ηεξαζηίσλ 

πνζνηήησλ ξαδηελέξγεηαο πξνθαιψληαο κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα φρη κφλν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αιιά ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ηεο Δπξσπατθήο 

έθηαζεο, κε απνινγηζκφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν ζάλαην εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ κφληκε εθθέλσζε ηεο γεηηληάδνπζαο πεξηνρήο. «Μηα θνπιηνχξα 

θησρή ζε αζθάιεηα» ζε φια ηα επίπεδα δηαρείξηζεο ζεσξήζεθε απφ  ην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο σο ε θχξηα ζπληζηψζα ηνπ αηπρήκαηνο.  

 

Αιιά θαη ζε πξνγελέζηεξα αηπρήκαηα (ζπρλά κε ηξαγηθέο επηπηψζεηο), ζα κπνξνχζε 

θάιιηζηα λα εληνπηζζεί ε ζεκαζία ηεο «θνπιηνχξαο αζθάιεηαο» ζηελ εθαξκνγή 

ζσζηψλ δηαδηθαζηψλ κάλαηδκελη ηφζν ζηε πξφιεςε φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην αηχρεκα πνπ ζπλέβε ην 

1952 ζην Λνλδίλν, φηαλ απφ ηηο 5 έσο ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, ν ζπλδπαζκφο θαπλνχ απφ ηηο 

θαχζεηο ησλ εζηηψλ θαη ηεο θξχαο νκίριεο δεκηνχξγεζε έλα ζχλλεθν δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ («the great smog», φπσο νλνκάζηεθε απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν ιέμεσλ smoke 

– fog) κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην άκεζα 4000 ιφγσ ππνμίαο θαη 8000 πνιηηψλ ζηνπο 

επφκελνπο κήλεο ιφγσ κφληκσλ πξνβιεκάησλ πγείαο  (Bell and Davis, 2001, p 390).  

 

Γπζηπρψο φκσο παξά ηα ζπρλά αηπρήκαηα πνπ ππήξμαλ δηεζλψο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Zhang et al, (2002, p 2) ε ελεξγνπνίεζε ηεο «θνπιηνχξαο αζθαιείαο» ζηηο ΗΠΑ έγηλε 

θαηφπηλ ηνπ δξακαηηθνχ αηπρήκαηνο ηεο Continental Express Flight ζην Σέμαο ζηηο 11 

επηεκβξίνπ 1991, φηαλ ζεσξήζεθε σο θχξηα αηηία, ε έιιεηςε κηαο «εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο» πνπ λα ελζηεξλίδεηαη ζε βάζνο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ελαξκνληζκέλεο κε ηε θηινζνθία ηεο Αζθάιεηαο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκαλζεί φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «θνπιηνχξα αζθάιεηαο», αλαθεξφκαζηε κε 



 

 

 

2 

 

έκκεζν ηξφπν ζηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (organizational 

culture) πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ εζληθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ δξα ν νξγαληζκφο (Meshkati, 1999, p. 6). Άιισζηε ζε θάζε 

πεξίπησζε ε επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο φρη 

κφλν ζηε δηακφξθσζε αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο, 

επεξεάδνληαο έηζη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

(Wheelen & Hunger, 2006, p 216). 

 

Έρεη πιένλ δηαπηζησζεί φηη ν «αλζξψπηλνο παξάγνληαο» απνηειεί νπζηαζηηθά ηε 

θπξηφηεξε αηηία πξφθιεζεο αηπρεκάησλ, κε ηεξάζηην θφζηνο ζε έκςπρν θη άςπρν πιηθφ 

(Wiegmann & Shappell, 2006, p. 72) ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο κηαο 

θνπιηνχξαο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αζθάιεηα είλαη θάηη πνπ έρεη επηβεβαησζεί απφ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ κειεηψλ ζρεηηδφκελεο κε νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

έλα ζχλζεην θαη ηαρέσο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ πςεινχ ξίζθνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί φρη κφλν ε ζπλεηζθνξά ηεο παηδείαο ηνπ άκεζα θαη έκκεζα 

εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, ζην «ιάζνο» αιιά θαη ε γεληθφηεξα πθηζηάκελε 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ζε πνην βαζκφ πξνάγεη ηελ αζθάιεηα κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο, ηφζν ζην αηνκηθφ φζν θαη ζην γεληθφηεξν επίπεδν ηνπ. 

Παξά ηε πιεζψξα εξεπλψλ φκσο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 

θνπιηνχξαο ή αθφκα θαη θιίκαηνο αζθάιεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ πςεινχ ξίζθνπ, ιίγεο 

έξεπλεο έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηνπο ηδηαίηεξνπο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ ηφζν ζε κηα εκπνξηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία αιιά θπξίσο θαη ζην 

θαζαξά επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ δξάζεο κηαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Με δεδνκέλν 

ινηπφλ φηη ε αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο θνπιηνχξαο βαζίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληίζηνηρεο παηδείαο, θαζψο είλαη θάηη πνπ θαιιηεξγείηαη κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ ζηειερψλ (Hog & Vaughan, 1995, p. 67), 

θξίζεθε ζεκαληηθφ ζηε παξνχζα εξγαζία λα δηεξεπλεζνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαη κε πνην ηξφπν δχλαηαη απηά λα θαιιηεξγεζνχλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηρείξεκα θηιφδνμν θαζφζνλ πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην αιιά θαη πινπνηήζηκν. 

Άιισζηε πφζν εχθνιν είλαη λα βξεζεί κηα θνηλή απνδεθηά θη εθαξκφζηκε κέζνδνο 

αλάπηπμεο ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, φηαλ ζχκθσλα 

κε ην ζεσξεηηθφ πξσηνπφξν ηνπ δεηήκαηνο, Geert Hofstede (1994, p. 12), ε 

θνπιηνχξα απνηειεί κάιινλ πην ζπρλά κηα πεγή ζχγθξνπζεο παξά ζπλεξγαζίαο. 

Ιδηαίηεξα ζε νξγαληζκνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη ζην δηεζλέο γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ , 

φπσο είλαη νη ζχγρξνλνη αεξνπνξηθνί (πνιηηηθνί θαη πνιεκηθνί), ε αλάγθε δηεξεχλεζεο 

ηνπ δεηήκαηνο θαζίζηαηαη πην επηηαθηηθή θαζφζνλ έρεη βξεζεί φηη θάζε έζλνο έρεη κηα 
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κνλαδηθή θνπιηνχξα πνπ επεξεάδεη ηελ νπνηαδήπνηε  εζσηεξηθή ή εηαηξηθή θνπιηνχξα 

ηνπ νξγαληζκνχ (Wheelen & Hunger, 2006, p. 116). 

 

 

1.2 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη, κέζσ ηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, λα εληνπηζηνχλ νη ηδηαίηεξνη παξάγνληεο θαη 

ζπλζήθεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

εληφο ελφο θπξίσο αεξνπνξηθνχ νξγαληζκνχ. 

 

 

1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

 

 

Η εξγαζία δνκήζεθε ζε 5 θεθάιαηα κε αληίζηνηρνπο ηίηινπο, σο εμήο: 

α.  1ν Κεθάιαην «Δηζαγσγή» ζην ζέκα κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε ηνπ 

δεηήκαηνο πνπ ζα εμεηαζηεί. 

β.  2ν Κεθάιαην «Κνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ», φπνπ δίλνληαη νη 

βαζηθέο αξρέο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ελφο νξγαληζκνχ. 

γ.  3ν Κεθάιαην «Κνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ», φπνπ 

δίλνληαη νη αξρέο πνπ νξίδνπλ ηε θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαζψο θαη ε νξηνζέηεζε σο 

έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

δ.  4ν Κεθάιαην «Κνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αεξνπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ», φπνπ πέξα απφ ην ζέκα αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαζψο θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ ζε έλαλ αεξνπνξηθφ νξγαληζκφ. 

ε.  5ν Κεθάιαην  «Μνληέια αλζξψπηλνπ παξάγνληα», θαζψο ν 

ηειεπηαίνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ γηα ηα 

αεξνπνξηθά αηπρήκαηα. 

ζη.  6ν  Κεθάιαην «Αλαζθαιείο αεξνπνξηθέο πξάμεηο», φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 
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δ.  7ν Κεθάιαην «Δηζεγήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα», απφ ηελ επξεία 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ρξήζηκα φρη κφλν γηα ηνπο αεξνπνξηθνχο νξγαληζκνχο 

αιιά θαη γηα θάζε άιινλ ζχλζεην θαη πςεινχ ξίζθνπ νξγαληζκφ. 

 

 

1.4 Οξηνζέηεζε θαη πεξηνξηζκνί 

 

 

Η έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαζέζηκεο 

πεγέο βηβιηνγξαθίαο ρσξίο λα ζηαζεί δπλαηφ ζε απηφ ην ζηάδην έξεπλαο λα 

επαιεζεχζεη ηηο ππνζέζεηο – εηζεγήζεηο ηεο κε εκπεηξηθφ ηξφπν. 

 

1.5 Γισζζάξη – αθξσλύκηα 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη φξνη πνπ ζπλαληνχληαη ζηελ έξεπλα θαη 

ρξήδνπλ επεμήγεζεο. 

 

HRO – High Reliability 

Organizations 
Οξγαληζκνί Τςειήο Αμηνπηζηίαο 

CRM – Crew Resources 

Management 
Γηαρείξηζε Ιθαλνηήησλ Πιεξώκαηνο 

ORM – Operational Risk 

Management 
Δπηρεηξεζηαθή Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

HFACS – Human Factor 

Analysis & Classification 

System 

ύζηεκα Αλάιπζεο & 

Καηεγνξηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ 

Παξάγνληα 

VFC – Visual Flight Conditions 

VFR – Visual Flight Rules 

πλζήθεο Πηήζεο Όςεσο 

Καλόλεο Πηήζεο Όςεσο 

IFC – Instrument Flight 

Conditions 

IFR – Instrument Flight Rules 

πλζήθεο Δλόξγαλεο Πηήζεο 

 

Καλόλεο Δλόξγαλεο Πηήζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙI – ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

 

1.2 Θεώξεζε ηεο «θνπιηνύξαο» 

 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο «θνπιηνχξαο», φπσο απηή ηνπιάρηζηνλ 

απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Καηφπηλ αλαιχνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηα 

νπνία πξνζδίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ, παξνπζηάδεηαη ε επηξξνή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

αλαπηπρηεί κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε ηνπ ζην ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ.  

 

Όηαλ ινηπφλ, έλα ζχλνιν αλζξψπσλ δεη θαη εξγάδεηαη καδί γηα έλα απαηηνχκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζρεκαηίδνπλ θαη κνηξάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θαη 

πεπνηζήζεηο γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο. Έηζη, ηππηθά αιιά θαη άηππα, 

ζεζκνζεηνχλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο βαζηζκέλνπο ζε αξρέο θαη αμίεο αλ θαη ζπρλά νη 

πξάμεηο ηνπο απνηεινχλ απνηέιεζκα ζπλήζεηαο θαη ξνπηίλαο. Απηέο νη απφςεηο θαη 

ηξφπνη δξάζεο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ, θαζνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο «θνπιηνχξαο» 

ηνπ (Thompson & Martin, 2005, p. 74). Απφ ηφηε ινηπφλ, πνπ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ν νξηζκφο ηεο θνπιηνχξαο κέρξη ζήκεξα, ππάξρνπλ αξθεηέο εθαηνληάδεο 

απφςεηο θαη έλλνηεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηελ πξνζδηνξίζνπλ. πρλά ηελ νξηνζέηεζαλ 

κε βάζε πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ, ξεηά θαη άξξεηα, θαη απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απνθηήζεθαλ ή κεηαδίδνληαλ κε ζχκβνια, ζπληζηψληαο έηζη δηαθξηηηθά επηηεχγκαηα 

ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο πιηθέο εθθξάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

θαηαζθεπψλ. Δίλαη ζαθέο φκσο φηη σο θνπιηνχξα δελ ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ε ζπκπεξηθνξά, φπσο επίζεο θαη ην πξφηππν δελ είλαη κφλνλ ζπκπεξηθνξά. Καηά 

άιινπο ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ νξηνζεηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ επηηεπγκάησλ, 

ησλ πξντφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη νηνπδήπνηε εμαγσγηθνχ πξνο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (Fitzroy & Hulbert, 2005, p 65). Οη εξεπλεηέο ζπρλά αλαθέξνληαη ζηνλ 

νξηζκφ θαη ηε ζέζε ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθά 

πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζέζε (Dannatt. & Wood, 2006, p. 14) φηη, 

«θνπιηνύξα είλαη ν ηξόπνο πνπ θάλνπκε ηα πξάγκαηα» (the way we do things 

around here). Όκνηα ζχκθσλα κε ηνλ Hopkins (2006, p. 881) σο θνπιηνχξα νξίδεηαη 

φρη κφλν ν ηξφπνο δξάζεο αιιά θαη ν ηξφπνο ζθέςεο θάπνηνπ. Άιισζηε φιεο απηέο νη 

δηάζπαξηεο ζθέςεηο γηα ηα δηάθνξα επαγγεικαηηθά ή κε δεηήκαηα, ζπληείλνπλ ζηε 

δηακφξθσζε κηαο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ζε έλα 
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νξγαλσκέλν ζχλνιν. Πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα, ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ζα 

κπνξνχζε λα δηαηππσζεί σο κηα ζπληζηακέλε πνπ πεξηγξάθεη ηηο θνηλέο εηαηξηθέο αμίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ (Gadd, 2002, p 14), κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη 

άκεζα ε ζπκπεξηθνξά θαη ν ηξφπνο δξάζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ, νξίδνληαο έηζη ηε 

ζχγρξνλε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα (organizational culture), φπσο ζπλήζσο απνθαιείηαη 

ζηε βηβιηνγξαθία (Harvey et al, 2002, p. 22).  

 

Σα ζηειέρε ινηπφλ, ελφο επηηπρεκέλνπ νξγαληζκνχ δηαθξίλνληαη γηα ηελ ελζπλείδεηή 

ππαθνή ηνπο ζε κηα «ηζρπξή θνπιηνχξα», ηελ νπνία νη εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ ηε 

δηαρεηξίδνληαη σο έλα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ θεθάιαην κε ζθνπφ λα πινπνηήζνπλ ην 

φξακα ηνπο (Thompson & Martin, 2005, p 81). Όηαλ ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ απφ 

ηελ κηα πιεπξά είλαη ηζρπξή, ηφηε ηα ζηειέρε γλσξίδνπλ ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο θαη 

θαηαιαβαίλνπλ πψο λα αληηδξάζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Αληίζεηα, φηαλ ε θνπιηνχξα 

είλαη «αζζελήο», ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε 

λα απνθαζίζνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πσο. Αλαθεξφκελνη εηδηθφηεξα ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ εμεηάδνληαη ζηε παξνχζα, ζεσξνχκε σο θνπιηνύξα έλα δνκεκέλν 

ζχλνιν απφ βαζηθέο παξαδνρέο, πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί - εθεπξεζεί ή αλαπηπρζεί 

απφ κηα δεδνκέλε νκάδα θαζψο απηή καζαίλεη λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο ή εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο θαη νη νπνίεο έρνπλ απνδψζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζην παξειζφλ ψζηε λα ζεσξνχληαη πιένλ φηη ηζρχνπλ γεληθά θαη 

επνκέλσο κπνξνχλ λα  εθαξκνζηνχλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα απηά.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δηαθνξνπνίεζε αιιά θαη νκνηφηεηεο παξαηεξνχληαη αθφκε, κεηαμχ 

ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο ζε έλαλ νξγαληζκφ (culture VS climate). Έηζη αλ θαη 

έρνπλ θνηλά ζεκεία αλαθνξάο, ζηε βηβιηνγξαθία δηαρσξίδνληαη, ε κελ πξψηε σο έλλνηα 

απιή πνπ αληαλαθιά επίπεδα, απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο ελψ ε δεχηεξε σο 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηε, αλαθνξηθά κε αμίεο θαη αξρέο εθαξκνδφκελεο ζην κάλαηδκελη 

(Harvey et al, 2002, p. 23). Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη εξεπλεηέο 

ηείλνπλ λα κε ηηο δηαθνξνπνηνχλ θαη΄ νπζία θαη εξκελεία. Ωο πθηζηάκελν θιίκα ινηπφλ 

ζε έλαλ νξγαληζκφ, νξίδεηαη έλα ςπρνινγηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ζπλήζσο νξνζεηείηαη 

απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

αλαθνξηθά  θπξίσο κε  απξνζδηφξηζηα ζέκαηα. Αθφκε, ην θιίκα ζε ζρέζε κε ηε 

θνπιηνχξα είλαη πεξηζζφηεξν επκεηάβιεην θαη αζηαζέο, επεξεαδφκελν ζεκαληηθά απφ 

ηηο φπνηεο αιιαγέο δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ. Γηα απηφ ζε θάζε πεξίπησζε, ε 

δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο πξνεγείηαη  έλαληη ηνπ θιίκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

ζεζκνζέηεζε ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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1.3 Δηαηξηθή θνπιηνύξα 

 

 

Δμέιημε ησλ αλσηέξσ απνηειεί ε έλλνηα ηεο «εηαηξηθήο θνπιηνύξαο» (corporate 

culture), πνπ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη αμηψλ πνπ 

απνθηψληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

εηαηξείαο κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ ηε θιεξνλνκηά πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηε κηα 

γεληά εξγαδνκέλσλ ζηελ επφκελε (Wheelen & Hunger, 2006, p. 116). πγθεθξηκέλα ε 

εηαηξηθή θνπιηνχξα αληηθαηνπηξίδεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αξρέο δξάζεο ηφζν ηνπ 

εθάζηνηε ζεκειησηή ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηελ απνζηνιή ηεο (mission statement). 

Μάιηζηα ζα κπνξνχζακε λα ηε δηαθξίλνπκε ζε δχν ζπληζηψζεο, αλαιφγσο κε ην 

βαζκφ επηξξνήο ηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο: έληαζεο θαη ελνπνίεζεο (intensity & 

integration). Ωο «έληαζε ηεο θνπιηνύξαο» νξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο 

εθάζηνηε κνλάδαο απνδέρνληαη ηηο λφξκεο θαη ηηο αμίεο ηνπ ζπλφινπ, δειψλνληαο έηζη 

ην βάζνο πνπ είλαη εδξαησκέλε ε ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα. Ωο «ελνπνίεζε ηεο 

θνπιηνύξαο» ελφο νξγαληζκνχ νξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη κνλάδεο, απφ ηηο 

νπνίεο απνηειείηαη απηφο, απνδέρνληαη θαη κνηξάδνληαη κηα θνηλή θνπιηνχξα 

νξηνζεηψληαο έηζη ην εχξνο δξάζεο ηεο. Ο Μπνπξαληάο (2002, p 544), πέξα ησλ δχν 

αλσηέξσ αλαθέξεηαη θαη ζε κηαλ άιιε ηδηφηεηα, ηε «δηεύζπλζε ηεο θνπιηνύξαο», κε 

ζθνπφ λα νξίζεη ηε πνξεία ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο θνπιηνχξαο ηεο. 

Μάιηζηα ππάξρνπλ δχν επηινγέο, λα βνεζά ή λα ελαληηψλεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο 

απνζηνιήο, δηακνξθψλνληαο θαη αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, επεηδή ε εηαηξηθή θνπιηνχξα δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο, έρεη σο απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηε ράξαμε φζν θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Μάιηζηα ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ ζπλερψο 

πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη κηα θαηάιιειε 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα (entrepreneurial culture) πνπ είλαη αλνηθηή ζηε κεηαθνξά 

λέαο ηερλνινγίαο, ζην ηξφπν δξάζεο ηνπ θαζψο θαη ζηα παξαγφκελα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο. Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη φπσο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζπλήζσο 

δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηεο έλλνηαο θνπιηνχξαο, δηαθνξνπνηεκέλε φρη κφλν αλά επίπεδν 

εξγαζίαο, αιιά αθφκα θαη κε βάζε δεηήκαηα ρσξνηαμηθήο απαζρφιεζεο, έηζη θαη ε 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ίδην νξγαληζκφ δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά. Άιισζηε θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη σο άηνκα έρνπλ κεκνλσκέλα 
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δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο (Cooper, 2000). Γεγνλφο πνπ επηδεηλψλεηαη κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο ή εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδνληαη 

αθφκα θαη ζηνλ ίδην νξγαληζκφ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ 

είλαη επίθηεηε έλλνηα, κε αιιεινεμαξηψκελεο φςεηο θαη θνηλή γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο 

(Μπνπξαληάο, 2002, p. 543).  

 

Αληίζηνηρα ν Υπηήξεο (1996, p. 146), νξίδεη σο νξγαλσζηαθή ή εηαηξηθή θνπιηνχξα ηα 

θνηλά ζπζηήκαηα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε, ηα 

νπνία δεκηνπξγνχλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, θαζνδεγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

κειψλ, επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, αθφκε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ζηφρσλ.  Δηδηθφηεξα ινηπφλ ζην θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο (πξνζιήςεηο, αληακνηβέο, δηνξγάλσζε, θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε πξναλαθεξζείζα νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (Υπηήξεο, 

2001, p 143). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο αεξνπνξηθνχο νξγαληζκνχο, θαη κάιηζηα ζηνλ 

επαίζζεην ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο ησλ Πηήζεσλ, νη αλζξψπηλνη πφξνη, ή φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθία, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ξφιν. Γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζηε εηδηθή αλαθνξά επί ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο, ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

πλέρεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ν ζπλδπαζκφο πεξηβάιινληνο, εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο θαη νξγαλσζηαθήο απνζηνιήο είλαη ε βάζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε 

«εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε», δειαδή ην αλψηαην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ 

ιακβάλνληαη ζπλήζσο νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (Θαλφπνπινο, 2003, p. 231). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνθάζεηο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ζρέζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ (shareholders) αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε φια ηα επίπεδα (Fitzroy & Hulbert, 2005). Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη ν 

θψδηθαο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πεξηέρεη ηνπο εζηθά απνδεθηά λφκνπο θαη πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο, 

αθφκα θαη ζε επίπεδν πέξα απφ απηφ πνπ επίζεκα λνκηθά πξνβιέπεηαη, ζα πξέπεη 

ζαθψο λα δείρλεη κηα μεθάζαξε θαηεχζπλζε αζθάιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη δειψζεηο απνζηνιήο κεγάισλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ή αθφκα θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ Πνιεκηθψλ Αεξνπνξηψλ, φπνπ κε ζαθήλεηα εθθξάδεηαη ν ζηφρνο γηα 

κεδεληθφ δείθηε αηπρεκάησλ. Μάιηζηα ζπρλά πξέπεη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηνπ 

δηιήκκαηνο αχμεζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ, κε αληίηηκν ηελ επέλδπζε ζηνπο 

ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνηφηεηαο, γεγνλφο άιισζηε πνπ ζπκβαίλεη ζε φινπο 
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ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα δηαρξνληθή 

θνπιηνχξα πνπ ζα ηνπο ζηεξίδεη ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη (Thompson & Martin, 2005, p. 135). Δίλαη ην απνθαινχκελν 

ηίκεκα ηεο πνηφηεηαο κε ηε καθξφρξνλε πξννπηηθή ηνπ. 

 

εκαληηθά πξνβιήκαηα φκσο εγείξνληαη ζηνλ νξγαληζκφ, φηαλ ππάξρεη δηάζηαζε 

κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ηεο ηδαληθήο θνπιηνχξαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο (Μπνπξαληάο, 

2002, p. 553). Όκνηα ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο 

θνπιηνχξαο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ζεσξνχλ φηη ηζρχεη, θαη ηεο επηζπκεηήο 

γηα ην θάζε άηνκν κεκνλσκέλα θνπιηνχξαο. Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα, φηη ζε έλαλ 

αεξνπνξηθφ νξγαληζκφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ρψξα νη αλσηέξσ δηαθξίζεηο θαη λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ 

πξαγκαηηθήο θαη ηδαληθήο θνπιηνχξαο. Δπίζεο ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ ράζκαηνο 

απνηειεί εκπφδην ζηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ θαη ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη ε θνπιηνχξα 

ηνπ νξγαληζκνχ λα είλαη δπλαηή απφ πιεπξάο έληαζεο θαη έθηαζεο αιιά θαη λα 

ελζαξξχλεη ηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ ζηνλ νξγαληζκφ. ηνηρείν ζην νπνίν επελδχνπλ 

ηδηαίηεξα νη ζχγρξνλνη αεξνπνξηθνί νξγαληζκνί.  

 

 

1.4 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνύξαο 

 

 

Δπηζπκψληαο λα αμηνπνηήζνπκε θαη λα αλαπηχμνπκε ηηο θαηάιιειεο αμίεο εληφο θάζε 

νξγαληζκνχ, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνχληαη ζρεηηθά κε ηελ  

θνπιηνχξα, είλαη ηα εμήο (Guldenmud, 2000, p 225): 

 α.  Δίλαη ηερλεηή θαη επνκέλσο επίθηεηε θαζφζνλ δεκηνπξγείηαη απφ κηα 

ζεηξά ζπληζηψζεο πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο σο ζχλνιν. 

 β.  Δίλαη ζηαζεξή, θαζφζνλ απαηηείηαη έλα δηάζηεκα χπαξμεο 5 ρξφλσλ 

ηνπιάρηζηνλ πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί. 

 γ.  Δίλαη πνιπδηάζηαηε, αλ θαη ζπρλά πεξηθέξεηαη γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ 

ππξήλα αιιεινεπεξεαδφκελσλ αμηψλ πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. 

 δ.  Δίλαη θνηλή θαη κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ, ιακβάλνληαο κηα 

νιηζηηθή κνξθή κέζα απφ ηε ζχλδεζε ησλ επί κέξνπο θνκκαηηψλ.  
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 ε.  Δίλαη πνηθηιόκνξθε, θαζφζνλ απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ 

ησλ ζέζεηο, δίλνληαο έηζη θαη ηνλ αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκφ, πρ. δεκηνπξγηθή 

θνπιηνχξα, πξσηνπνξηαθή θνπιηνχξα θιπ. 

 ζη.  Δίλαη δεκηνπξγηθή θαη εδξαηψλεη πξαθηηθέο δξάζεο, θαη γηα απηφ ην 

ιφγν κπνξεί θάπνηνο λα ηε δηδαρζεί. 

 δ.  Δίλαη ιεηηνπξγηθή, αθνχ κπνξεί θάπνηνο λα ηελ εθαξκφζεη κε 

εζσηεξηθέο θη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη λα ηελ αιιάμεη. 

 

Δπεηδή ινηπφλ, φινη νη κεγάινη νξγαληζκνί ςάρλνπλ λα βξνπλ  ηξφπνπο λα βειηηψζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο 

λα καζαίλνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Carmeli, & Gitteli, 2009, p. 712). Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί αμηνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο κάζεζεο (organizational learning), δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε 

κάζεζε πνπ απνθηνχλ θπξίσο απφ ηηο απνηπρίεο ηνπο, θαιιηεξγψληαο έηζη έλα θιίκα 

ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο ζηνλ νξγαληζκφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα γηα απηφ 

απνηειεί ε άπνςε ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηνπ ιάζνπο απφ ηα ζηειέρε ηνπ. Σν λα 

κηιάο ειεχζεξα γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο, φζν θαη γηα 

ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. Άξα ινηπφλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ε χπαξμε ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πνιηηηθή κε ηηκσξίαο ηνπ ζθάικαηνο αιιά 

επηβξάβεπζεο ηεο εηιηθξίλεηαο, απνηεινχλ ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

αλεπηπγκέλεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο. 

 

Αληίζηνηρα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ ην θάζε 

νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, είλαη ηα αθφινπζα  (Μπνπξαληάο, 2002, p 

544): 

α.  Γηεύζπλζε: Γείρλεη πνηεο ελέξγεηεο εθηπιίζζνληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

επίδξαζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη πνην δξφκν αθνινπζεί ν νξγαληζκφο ππφ ηελ επίδξαζε 

ηεο, θαζφζνλ πηέδεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ή ην αληίζεην, 

ζπξψρλεη δει. ηα κέιε λα θηλεζνχλ πξνο ηελ ίδηα ή αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηελ 

απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ππαγνξεχεη ζηα κέιε ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο φπνπ ε 

παξαγσγηθφηεηα θαη νη θαηλνηνκίεο απνηεινχλ «απαγνξεπκέλνπο θαξπνχο» ελψ ε 

επηβίσζε ηεο νξγάλσζεο απαηηεί βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο θαη λεσηεξηζκνχο, ηφηε ε 

παηδεία έρεη αξλεηηθή δηεχζπλζε.  
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β.  Έθηαζε: Γείρλεη πφζν είλαη δηαδεδνκέλε ε ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή πφζα κέιε ηνπ ηελ έρνπλ αθνκνηψζεη, εάλ ππάξρεη 

εληαία άπνςε ηεο θαηάζηαζεο, εληαίεο, θνηλέο αμίεο ή εάλ πξφθεηηαη απιψο γηα έλα 

πνιηηηζκηθφ κσζατθφ.  

γ.  Έληαζε: Γείρλεη ην κέγεζνο ηεο πίεζεο πνπ αζθνχλ νη αμίεο ηεο θάζε 

θνπιηνχξαο, πάλσ ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Δάλ δειαδή δχλαηαη θαλείο εχθνια λα 

θαηαζηξαηεγήζεη φζα ππαγνξεχνπλ νη άγξαθνη θαλφλεο ηεο ή ε πίεζε είλαη αθφξεηε, ή 

αθφκα εάλ είλαη αλεθηέο ζηνλ νξγαληζκφ νη απνθιίζεηο απφ ηηο αξρέο ηεο.  

 

Αλαιφγσο ηνπ ηνκέα φπνπ θάζε νξγαληζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη, δηαθξίλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, φπνπ εληνπίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο 

θνπιηνχξαο ζε απηφλ, σο αθνινχζσο (Thompson & Martin, 2005, p. 113): 

α. ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο εμππεξεηεί ηνπο «πειάηεο» ηνπ 

(κάξθεηηλγθ ζεψξεζε). ηνπο ππφ εμέηαζε αεξνπνξηθνχο νξγαληζκνχο, πέξα απφ ηνπο 

απζηεξά νξηζκέλνπο «πειάηεο» ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε θαη κηα αληαπνδνηηθή ζρέζε θαη ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. 

β. ηε ζρέζε κεηαμχ κάλαηδκελη θαη πξνζσπηθνχ, φπσο δηαπηζηψλεηαη 

κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε επηηξνπέο εξγαζίαο 

(κάλαηδκελη ζεψξεζε). 

γ. ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πξνζθνιιεκέλα 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηε δηνίθεζε θαη κάιηζηα ελδηαθεξφκελα γηα ην επίπεδν 

ηεο απφδνζεο ησλ.   

δ. ην κέηξν θαηά ην νπνίν αλαπηχζζνληαη θαηλνηφκεο ηδέεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε πξνζθεξφκελε δπλαηφηεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ απνδνρήο ησλ ξίζθσλ πνπ 

πεξηθιείνπλ απηέο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ε. ηελ επηινγή αλάπηπμεο ελφο θαιχηεξνπ επηπέδνπ έλαληη κηαο πνιηηηθήο 

ειέγρνπ θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο. 

ζη. ηελ ελζπλείδεηε θαη «λφκηκε» ζπκκεηνρή  ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ 

νξγαληζκφ, ζεσξψληαο απηφλ φρη απιά σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, αιιά σο 

«νηθνγελεηαθή ππφζεζε» 

δ. ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ φπνησλ εμειίμεσλ 

απηήο θαζψο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο «πιεξνθνξίαο» ζε έλα ηαρέσο εμειηζζφκελν 

πεξηβάιινλ.  

 

Δπνκέλσο εάλ ζα ζέιακε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ελφο 

αεξνπνξηθνχ νξγαληζκνχ, ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα 
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νξίδακε έλαλ νξγαληζκφ κε ζεβαζκφ ζηελ αζθάιεηα ηνπ πειάηε, κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο θαη ζπλεηδεηά απνδεθηέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη 

ειέγρνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κε εζηίαζε ζηε πξναγσγή ηεο έξεπλαο πνπ ζα 

πξφζθεξε πνηνηηθφηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο ππεξεζίεο. Η άξξεθηε ζρέζε ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο πξέπεη λα απνηειεί άιιε κηα 

πξφθιεζε γηα ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε. Κπξίσο φκσο ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

βαξχηεηα ζηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην 

νπνίν θπζηθά κε αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο έρεη πξνζιεθζεί θαη ζηελ νπζία έρεη 

ελζηεξληζζεί ηε θηινζνθία αζθάιεηαο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

1.5 Κνπιηνύξα θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο 

 

 

Η θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ πέξα ησλ άιισλ, αληαλαθιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

εγεζίαο ηνπ λα «πνπιήζεη» ηηο ηδέεο ηεο ζηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα θεξδίζεη ηε 

ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηνπο ζηηο φπνηεο αιιαγέο απαηηνχληαη. Η δπλαηφηεηα γηα κηα 

αζθαιή ζρεδίαζε αλαηξείηαη ζε έλα απξφβιεπην θαη ηαρέσο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ, 

φπσο είλαη θπζηθά απηφ ηεο πηήζεο. Οη ζπλερψο εκθαληδφκελεο «απεηιέο» αιιά θαη 

«επθαηξίεο» ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, απνηεινχλ ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα επηβηψζεη ν θάζε νξγαληζκφο (Thompson & Martin, 2005, p. 134). 

Δηδηθφηεξα, ν θάζε αεξνπνξηθφο νξγαληζκφο, πέξα απφ ηηο κεηαβνιέο κε ηηο φπνηεο 

ζπλέπεηεο ηνπο, αληηκεησπίδεη ζην θαζαξά επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ηνπ, 

ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο ζπλζήθεο θαη ζην θαζαξά επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

εμειίζζεηαη ε θάζε πηήζε.  

 

Η «δνκή» ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ επαγξχπλεζε αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ησλ ζηειερψλ ζηηο αιιαγέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Σα ζηειέρε απνθηνχλ γλψζε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηε πξάμε 

θαη επνκέλσο κέζα απφ ηα «ιάζε» ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ην ζχζηεκα αληακνηβήο – 

ηηκσξίαο ηνπ νξγαληζκνχ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ιαζψλ ησλ ζηειερψλ ηνπ. Οη εζθαικέλεο ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πεδίν δηεξεχλεζεο ζε έλαλ αεξνπνξηθφ νξγαληζκφ, ρσξίο φκσο λα 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ απνθάζεσλ πνπ 

πξνάγνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ωο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη ε αλάπηπμε θαηάιιειεο 
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ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξνάγεη ηε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ζε απηφλ.  

 

Θεσξψληαο ινηπφλ φηη νη αληαγσληζηηθέο αμίεο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ νδεγνχλ 

ζηελ έθθξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηεο 

αληίζηνηρεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, δηαηππψζεθε έλα ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλν 

πιαίζην γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηππνινγία απηήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ (Μπνπξαληάο, 2002, p. 559). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

Γηάγξακκα 1, ε πξψηε δηάζηαζε αθνξά ζην ζπλερέο «επειημία-έιεγρνο», θαζφζνλ 

ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηνλ έιεγρν κε βαζηθέο αμίεο 

ζπλδεφκελεο κε ηελ χπαξμε πξνβιεςηκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ κέζσλ, ελψ απφ 

ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ επειημία, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη  κέζσ ηεο χπαξμεο αλεπίζεκσλ ζρέζεσλ, αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη 

ειεπζεξίαο πξσηνβνπιηψλ απφ ηα ζηειέρε. Η δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ζην ζπλερέο 

«εζσηεξηθφο-εμσηεξηθφο», εθθξάδνληαο ζην πξψην δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζηήζηκν ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ζην δεχηεξν ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ (πρ. αγνξά, αληαγσληζκφο, πειάηεο θιπ). 

πλδπάδνληαο ινηπφλ ηηο αλσηέξσ δχν δηαζηάζεηο, νξηνζεηνχληαη ηα εμήο κνληέια 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο: 

α. Αλζξσπίλσλ πόξσλ, φπνπ ε έκθαζε δίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

β. Δζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ (γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν), φπνπ ε 

εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο γίλνληαη απηνζθνπφο. 

γ. Αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο, φπνπ ε θαηλνηνκία δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα 

ξφιν. 

δ. Απνδνηηθόηεηαο, φπνπ ε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απνηειεί 

απηνζθνπφ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ζε θάζε νξγαληζκφ ππάξρεη έλα κίγκα 

ζηνηρείσλ απφ φια ηα αλσηέξσ κνληέια, ζπρλά αληηθαηηθά ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

κεηαμχ ηνπο, αλαιφγσο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, έλαο κεγάινο ζε κέγεζνο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη κηα θπξίσο 

γξαθεηνθξαηηθή κνξθή, ελψ έλαο νξγαληζκφο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζχγρξνλε ηερλνινγία 

ζα δίλεη έκθαζε ζηελ επειημία ησλ ζηειερψλ. Άξα ινηπφλ θάζε ζχγρξνλνο 

αεξνπνξηθφο νξγαληζκφο, αλαιφγσο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηρεηξεί, 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηε θαηάιιειε θνπιηνχξα θαη δνκή κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ.  
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Γηάγξακκα 1. Σππνινγία θνπιηνχξαο κε βάζε ηηο αληαγσληζηηθέο αμίεο 

Πεγή: Μπνπξαληάο, Γ. (2002). Μάλαηδκελη. Αζήλα : Δθδφζεηο Μπέλνπ, ζει. 559. 

 

Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ην θεθάιαην, αθνχ αλαιχζεθαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εθάζηνηε θνπιηνχξαο ελφο νξγαληζκνχ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ζην επφκελν θεθάιαην ε δηακφξθσζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, πνπ ζηφρν ζα έρεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θάζε κειινληηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. 

 

 

ΔΤΔΛΙΞΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ  
ΔΣΙΑΗ 

Μνληέιν 
αλζξσπίλσλ πόξσλ 

Μνληέιν 
αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο 

Μνληέιν 
απνδνηηθόηεηαο 

Μνληέιν 
γξαθεηνθξαηίαο 

κείγκα 
ΔΧΣΔΡΙΚΗ 

ΔΣΙΑΗ 



 15 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III – ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

 

1.6 Οξηζκόο ηεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο 

 

 

Αθνχ αλαιχζεθε ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηνπ δεηήκαηνο κε γλψκνλα ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο. Όπσο ήδε 

έρεη αλαθεξζεί, γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο «θνπιηνύξαο αζθάιεηαο» έιαβε ρψξα 

κεηά ηε ππξεληθή θαηαζηξνθή ηνπ Σζεξλνκπίι ην 1986. Καηά αληηζηνηρία ινηπφλ, κε 

ηνλ νξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο, σο θνπιηνχξα αζθάιεηαο νξίδεηαη έλα ζχλνιν απφςεσλ, 

πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ, ξφισλ θαη πξαθηηθψλ δξάζεο πνπ ιακβάλνπλ σο άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θάζε θίλδπλν φισλ ησλ ζηειερψλ 

ζε έλαλ νξγαληζκφ (Cooper, 2000, p. 112).   

 

Σν πξφζθαην ρξνληθφ δηάζηεκα ινηπφλ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ 

ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζην δήηεκα ηεο θαιιηέξγεηαο κηαο ηθαλνπνηεηηθήο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε απφ ην 

Harvard School of Public Health, φπσο αλαθέξεηαη απφ ην Columbia University (Marx, 

2001, p. 4), εηεζίσο 1 εθαηνκκχξην άλζξσπνη πεξίπνπ ηξαπκαηίδνληαη ιφγσ «ιάζνπο», 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζηα Ακεξηθάληθα λνζνθνκεία, ελψ απφ απηνχο 

120.000 θαηαιήγνπλ λεθξνί. Αξηζκφο ηξηπιάζηνο απφ απηνχο πνπ ζθνηψλνληαη ζε 

ηξνραία αηπρήκαηα θαη 1.000 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ απηνχο ησλ αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ, ελψ ζηνηρίδνπλ πεξίπνπ 33 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δπηζεκαίλεηαη 

αθφκε φηη, ιφγσ ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο γηα ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ ησλ ιαζψλ, 

κφλν ην 2% κε 3% ησλ ζεκαληηθψλ ζθαικάησλ αλαθέξνληαη εγθαίξσο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα λνζνθνκεία, κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο θπζηθά ζηνπο αζζελείο. Ωο εθ 

ηνχηνπ ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηέζηε άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Κπβέξλεζε, εζηηάδνληαο ζηελ εγθαζίδξπζε κηα «θνπιηνχξαο αζθάιεηαο» 

ζε φινπο ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο πγείαο, ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο.  

 

Αληίζηνηρα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία (Pasquale & Geller, 1999, p. 240) θαηαδεηθλχνπλ φηη 

θαζεκεξηλά ζηηο ΗΠΑ, ζθνηψλνληαη 16 εξγαδφκελνη θαη 36.000 ηξαπκαηίδνληαη, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα εηεζίσο 250.000 παξαγσγηθψλ ρξφλσλ αλζξψπηλεο 

δσήο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη εξγαδφκελνη λα επηβαξχλνληαη κε 200 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα πεξίπνπ γηα λνζειεία θαη πεξίζαιςε. Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε 
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πξφζθαηα ζηα πιαίζηα ηνπ κάλαηδκελη αζθαιείαο (safety management) κηα λέα 

ζεσξία αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηακφξθσζε κηαο θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξάο (Behavior Based Safety-BBS). Μάιηζηα γηα ην ζθνπφ ηεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, έρνπλ αθφκε εθπνλεζεί έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα, 

7βάζκηαο θιίκαθαο Linkert, κε ζθνπφ λα δηεξεπλνχλ ην επίπεδν ηεο πθηζηάκελεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σν παξάδνμν ηεο αλζξώπηλεο θύζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απφ ηε κηα κεξηά σο 

αηνκηθή χπαξμε (solitary being), πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζπλερψο ηα αλεμάξηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη απφ ηελ άιιε σο θνηλσληθή χπαξμε (social being), επηδηψθεη 

ηφζν λα επεξεαζηεί φζν θαη λα επεξεάζεη ηηο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη πξάμεηο ηνπ 

ζπλφινπ πνπ είλαη εληαγκέλε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε εμέηαζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ λα είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

(Rao, 2007, p. 731) ελψ θάζε πξνζπάζεηα εδξαίσζεο θαη δηαηήξεζεο κηαο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο πξέπεη λα θαζνδεγείηαη θάησ απφ ην πξίζκα ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Nævestad, 2009, p. 126), ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο απνθηά αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο νξγαληζκνύο πςεινύ 

θηλδύλνπ (high risk organizations - ΗRΟ), θαζφζνλ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αληηκεησπίζνπλ θάπνην αηχρεκα. Καη΄ επθεκηζκφ ηνπ παξαπάλσ φξνπ, φκνηα 

ραξαθηεξίδνληαη θαη νη νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ζύγρξνλε ηερλνινγία κε 

πςειή αμηνπηζηία (high reliability organizations - HRO). ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο 

ηφζν νη νξγαλσηηθέο δνκέο, φζν θαη ε εηαηξηθή ηνπο θνπιηνχξα ζηνρεχνπλ ζην λα 

κεηψζνπλ ην θίλδπλν. Άιισζηε ζεσξψληαο φηη ε αζθάιεηα απνηειεί ην χςηζην 

παξερφκελν πξντφλ ζην θαηαλαισηή ζηνπο ραξαθηεξηδφκελνπο νξγαληζκνχο πςεινχ 

θηλδχλνπ, κε ηελ έλλνηα πάληα ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ιάζνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα ή αθφκα θαη ηα 

λνζνθνκεία, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ε «αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο» θαηαηάζζεηαη 

ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή (Θαλφπνπινο, 2003, p. 115). Πέξα ηνχηνπ, 

ε δηθαησκαηηθή απαίηεζε ηνπ αγνξαζηή ελφο ηέηνηνπ πξντφληνο, λα πξνζθέξεη δειαδή 

ην πξντφλ απηφ πνπ ππφζρεηαη, επηβάιιεη ηελ αζθάιεηα σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

ηθαλνπνίεζεο. Μάιηζηα γηα πνιινχο νξγαληζκνχο ζην ρψξν απηφ ε αζθάιεηα δελ 

απνηειεί απιψο έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, αιιά 

ζηελ νπζία είλαη ην ίδην ην πξντφλ. Δίλαη ζίγνπξν ινηπφλ, φηη εάλ δελ θαιχπηνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο, ην παξαγφκελν πξντφλ ή 
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ππεξεζία, φρη κφλν δελ ζα ηχρεη ηεο θνηλσληθήο αλνρήο, αιιά ζα νδεγήζεη ζηελ 

απνηπρία ηνπ «ζπλνιηθνχ θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο» θαη κνηξαία ζηε θαηάξξεπζε 

νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα, φπνπ νη επηπηψζεηο ελφο 

ηξαγηθνχ αηπρήκαηνο φρη κφλν είραλ σο ζπλέπεηα ηε καηαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαγσγήο ελφο πξντφληνο αιιά θαη ηε αθφινπζε πηψρεπζε θαη νηθνλνκηθή απνηπρία 

ηεο επηρείξεζεο. Έηζη ινηπφλ, γηα ην αεξνζθάθνο Concorde ηεο Air France νπνίν 

θαηέπεζε θαη ζπληξίβεη ζηηο 23 Ινπιίνπ 2000 πιεζίνλ ηνπ αεξνδξνκίνπ Charles de 

Gaulle κεηά απφ εθδεισζείζα θσηηά ζην θηλεηήξα ηνπ, είρε σο απνηέιεζκα φρη κφλν 

λα ζθνησζνχλ νη 110 επηβαίλνληεο ζε απηφ αιιά θαη λα ζηακαηήζεη ππφ ην βάξνο ησλ 

αληηδξάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο, ε  πεξαηηέξσ παξαγσγή θαη θπθινθνξία ηνπ αλά ηνλ 

θφζκν. 

 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε, φηη  εθηφο ηεο θαηαλαισηηθήο κεξίδαο ηεο αγνξάο θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ε αζθάιεηα απνηειεί ζέκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. ε 

δηεμαρζείζα έξεπλα κεηαμχ 68 νξγαληζκψλ δηαζθνξπηζκέλσλ ζε 14 έζλε (Burke, 

Chan-Serafin, Salvador, Smith, & Sarpy, 2008, p. 140) δηαπηζηψζεθε φηη πθίζηαηαη 

πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ κηαο εζληθήο θνπιηνχξαο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αζθάιεηα 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο. Γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα έλα πην αζθαιή ηξφπν εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

αηπρεκάησλ. Άιισζηε απνηειεί αλαθαίξεην «δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ» ε 

δπλαηφηεηα εξγαζίαο ηνπ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ (Θαλφπνπινο, 2003, p. 116), 

γεγνλφο πνπ ν λνκνζέηεο θαίλεηαη φηη ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηφζν ζε ηνπηθφ, εζληθφ 

αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν. Η εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία απνηειεί πιένλ 

βαζηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ δήηεκα ζηηο ζρέζεηο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ κε ην 

λνκνζέηε λα ηελ επηβάιιεη ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 
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1.7 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο 

 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, έρνπλ εθπνλεζεί πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνπιηνχξαο ή ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο (Guldenmud, 

2000, p. 220), φρη κφλν ζε νξγαλσζηαθφ αιιά αθφκε θαη ζε θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ 

επίπεδν. Μάιηζηα ε «θαιή» θνπιηνχξα αζθάιεηαο έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο  δξάζεο: 

θαλνληζκνχο θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ζηάζεηο απέλαληη ζηελ αζθάιεηα 

θαη ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο πξαθηηθέο αζθάιεηαο. Έηζη παξφιν πνπ θαη νη ηξεηο 

ζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζθέςε, ε ηειεπηαία αλαπηχζζεηαη 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα.  

 

Σα επίπεδα πνπ ε αζθάιεηα βξίζθεη ρψξν εθαξκνγήο είλαη ηα εμήο (Wiegmann & 

Shappell, 2006, p. 132) : 

α.  Σν θπζηθό πεξηβάιινλ (hardware/physical environment), πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηα κέηξα αζθάιεηαο ή αθφκα θαη ηνλ αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

β.  Σν ινγηζκηθό (software), φπνπ νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο, ε εθπαίδεπζε 

θαη ε γλψζε πξνθχπηνπλ θάησ απφ ηελ πνξεία πξνο ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. 

γ.  Οη άλζξσπνη (people), φπνπ βξίζθνληαη φια ηα ζηειέρε ζηηο δηάθνξεο 

ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

δ.  Η ζπκπεξηθνξά (behavior), φπνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ αζθάιεηα πξάμεηο δείρλνληαο ππεπζπλφηεηα, ζθεπηηθηζκφ θαη 

επηθνηλσλία κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα. 

 

Αληίζηνηρα, νη δηαζηάζεηο ηεο θχζεο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη ε αζθάιεηα είλαη νη εμήο: 

α.  Σεο αιήζεηαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν δηαρσξηζκφο γηα ην ηη είλαη 

αζθαιέο θαη ηη φρη. 

β.   Σνπ ρξόλνπ. 

γ.  Σνπ ρώξνπ, φπνπ καδί κε ηε πξνεγνχκελε δηάζηαζε θαζνξίδνπλ γηα ην 

πψο εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο αζθάιεηαο ηφζν ζην ρψξν θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο φζν 

θαη ζην ρξφλν μεθνχξαζεο, εξγαζίαο θιπ. 

δ.  Σεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο, φπσο γηα ην εάλ απηή έρεη ηάζεηο 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο ή εκπινθήο ζε αηχρεκα. 

ε.  Σεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, φπνπ εμεηάδεηαη γηα ην εάλ θάπνηνο 

θάλεη απηφ γηα ην νπνίν έρεη εθπαηδεπζεί.  
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ζη.  Σσλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ, φπνπ εμεηάδνληαη ηα θαηλφκελα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλεξγαζίαο, επηβνιήο, απηνθπξηαξρίαο, ζπκπεξηθνξάο θιπ.  

 

ην ζχγρξνλν θφζκν ππάξρνπλ ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Οη βαζηθέο ινηπφλ ζπληζηψζεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ απηή ηε δηακφξθσζε, ζα κπνξνχζαλ λα νξηνζεηεζνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο (Wiegmann, Zhang, Thaden, Sharma, & Mitchell, 2002, p. 4):  

 α. Σε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνύ (organizational commitment) ζηελ 

αζθάιεηα, φπσο εθθξάδεηαη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ πςεινχ επηπέδνπ δηνίθεζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ εδξαίσζε κηαο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο. 

 β. Σελ εκπινθή ηνπ κάλαηδκελη (management involvement), φπσο 

εθθξάδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πςεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ δηνίθεζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο κε ζθνπφ λα παξνηξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα θάλνπλ ην ίδην. Γηα ην ιφγν απηφ ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα κε ζθνπφ ηε πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο. 

 γ. Σελ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ (employee empowerment) θαζψο 

απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ζηάδην άκπλαο ζε κηα αλαζθαιή πξάμε. Η νπζηαζηηθή 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο δηαζθαιίδεη φηη θαη ν πην ρακειφβαζκνο, πξάηηεη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ φηη πξνβιέπεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα. Άιισζηε 

ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή θαη ζπλεηδεηή απνδνρή ησλ ζηφρσλ ηεο αζθάιεηαο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, είλαη ζίγνπξν φηη απηή δελ επηηπγράλεηαη. 

 δ. Σελ ύπαξμε ζπζηεκάησλ αληακνηβήο (reward systems), φπνπ ν 

ηξφπνο πνπ ν νξγαληζκφο ηηκσξεί ηηο αλαζθαιείο πξάμεηο ή αληακείβεη ηηο αζθαιείο 

θαζνξίδεη θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ αζθάιεηα. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο απηά πξέπεη λα είλαη ζεζκνζεηεκέλα θαη δηαζέζηκα πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ 

ζηειερψλ. 

 ε.  Σελ χπαξμε ζπζηεκάησλ αλαθνξάο (reporting systems), κε ζθνπφ 

ηνλ αθξηβή, νπζηαζηηθφ θαη έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηνπ νξγαληζκνχ έηζη 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμάιεηςή ησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί 

ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη φρη κφλν νη παξαηεξήζεηο ηνπο ζα ηχρνπλ ηεο δένπζαο 

πξνζνρήο αιιά θαη φηη δελ ζα ηχρνπλ αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ απηνχο πνπ 

επζχλνληαη γηα απηέο, αθφκα θαη εάλ είλαη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Άιισζηε έλα 

αμηφπηζην ζχζηεκα ειεχζεξσλ αλαθνξψλ, απνηειεί εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηνλ νξγαληζκφ. 
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Οη παξαπάλσ παξάγνληεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ζχλζεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη έξγα πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο είλαη θπζηθά θαη νη αεξνπνξηθνί 

νξγαληζκνί.   

 

1.8 Γηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ 

 

Αμίδεη λα κλεκνλεπζεί φηη ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε θάζε 

νξγαληζκφ δηαθνξνπνηείηαη θαη απφ ην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη, είηε σο ζχλνιν, είηε κεκνλσκέλα ηα ζηειέρε ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

επνκέλσο λα νξηζζεί ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Δπηζεκαίλεηαη ινηπφλ, φηη ζχκθσλα κε ην 

ηχπν (Lewis, 2002, p. 4): 

 

Κίλδπλνο (απψιεηα/κνλάδα ηνπ ρξφλνπ) = Δπίπησζε  x Πηζαλφηεηα 

 

ν θίλδπλνο είλαη ε ζπληζηακέλε ηεο επίπησζεο ελφο γεγνλφηνο (severity) θαη ηεο 

πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί απηφ (probability). πγθεθξηκέλα ε κε αζθαιήο απφδνζε ελφο 

ζπζηήκαηνο (άλζξσπνο – κεραλή) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηε πηζαλφηεηα ηεο απνηπρίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά 

θαη απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απνηπρίαο. Μάιηζηα, επεηδή ε πξψηε ζπληζηακέλε ηεο 

επίπησζεο, δε κπνξεί λα ειαηησζεί ζε θάπνην κεγάιν αηχρεκα (πρ. αεξνπνξηθή 

ηξαγσδία), ν άλζξσπνο πξνζπαζεί ζπλερψο, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

ηνπ, λα κεηαηνπίζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηελ έιεπζε ελφο αηπρήκαηνο, δειαδή λα 

κεηψζεη ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ (Κεξπηηφπνπινο, 2006, p. 234). Γηα ην ιφγν απηφ 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ελφο πιηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επίπησζε ηεο βιάβεο πνπ ζα αθνινπζήζεη θαηά ηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη αεξνζθαθψλ. Έηζη νη θαηαζθεπαζηέο ζπρλά 

θαινχληαη λα πξνβιέςνπλ ηα ζθφπηκα ή κε αλζξψπηλα ιάζε αιιά θαη ηελ ειιηπή 

ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ. Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ επφκελν Πίλαθα 1 Αλάιπζεο θηλδχλνπ, νη ραξαθηεξηζκέλεο 

πεξηνρέο Α θαη Β, ζεσξνχληαη απαγνξεπκέλεο θαη κε απνδεθηέο ζε θακία πεξίπησζε, 

ιφγσ πςεινχ πνζνζηνχ θαη ζπλεπεηψλ ελφο αηπρήκαηνο, ελψ αληίζεηα νη 

ραξαθηεξηζκέλεο πεξηνρέο E, κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηεο άκεζεο απνδνρήο ηνπ θηλδχλνπ 

είηε ιφγσ ηεο κηθξήο επίπησζεο πνπ ζπλεπάγνληαη είηε ηεο ζηαηηζηηθά αζήκαληεο 

πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί έλα ηέηνην αηχρεκα. Βέβαηα ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη αδηαθνξία ή εθεζπραζκφο ησλ αξκνδίσλ, αθνχ νηνζδήπνηε θίλδπλνο δχλαηαη 

λα εμειίρζε ζε ρεηξφηεξε θαηεγνξία εάλ ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο.   
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Πίλαθαο 1: Αλάιπζε θηλδχλνπ (risk matrix) 

Πεγή: IFSA - French Institute for Aviation Safety (2007). The Flight Safety Officer 

Course. p. 345, Paris, France. 
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Ν
Η

 Π
Δ

Ρ
ΙΟ

Υ
Η

 

ΚΡΙΙΜΟ 

(αλζξψπηλνη 

ηξαπκαηηζκνί ή 

θαη εθηεηακέλεο 

πιηθέο δεκηέο) 

D C Β Α 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

(δπζρέξεηα ζηελ 

νκαιή δηεμαγσγή 

ηεο πηήζεο) 

E D C Β 

ΑΗΜΑΝΣΟ 

(βιάβε πνπ δελ 

επεξεάδεη ηελ 

αζθάιεηα ηεο 

πηήζεο) 

E E D C  

 
ΑΠΙΘΑΝΟ 

p≤ 10-9 

ΓΤΝΑΣΟ 

p≤ 10-7 

ΠΙΘΑΝΟ 

p≤ 10-5 

ΙΓΟΤΡΟ 

10-5≤ p≤ 1 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 

ΝΑ ΤΜΒΔΙ 

* p : ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα αηχρεκα 

 

Δπίζεο, έρεη απνδεηρζεί βηβιηνγξαθηθά φηη ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ κηαο 

δπλαηήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ή ησλ επηπηψζεσλ απφ έλα 

πηζαλφ αηχρεκα (Arboleda, Morrow, Crum & Shelley, 2003, p. 192). Ωο εθ ηνχηνπ, ζα 

κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θνηλσληθν-ηερληθώλ 

ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ κε 

βάζε θπξίσο ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο απηψλ: 
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α.  Η πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηα κε επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα. ε απηή ην 

επίπεδν αζθαιείαο παξακέλεη ζε πνζνζηφ ρακειόηεξν ηνπ 10-3 (έλα θαηαζηξνθηθφ 

αηχρεκα αλά ρίιηεο πξνζπάζεηεο). Οη πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζηε θαζεκεξηλή καο δσή, βξίζθνληαη ζε απηφ ην επίπεδν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε νξεηβαζία (ππάξρεη κφλν 30% πηζαλφηεηα επηβίσζεο κεηά απφ ηξεηο 

αλαβάζεηο ζην Έβεξεζη πάλσ απφ ηα 7.000 κ.). Η αζθάιεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

δελ δχλαηαη λα βειηησζεί, ιφγσ απνπζίαο ηππνπνηεκέλσλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ε νπνία γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξνζσπηθή βάζε. 

β.   Η δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηα ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ην επίπεδν 

αζθάιεηαο θπκαίλεηαη θνληά ζην 10-5. Η πεξίπησζε απηή αθνξά γηα παξάδεηγκα, ηηο 

πηήζεηο ηζάξηεξ, ηηο πηήζεηο ειηθνπηέξσλ, ηε ρεκηθή βηνκεραλία, ηελ νδηθή 

θπθινθνξία, ηελ επείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε θιπ. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ησλ αλσηέξσ είλαη φηη δηέπνληαη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, παξαθνινπζνχλ ηα ζπκβάληα θαη αληηδξνχλ θαηάιιεια 

ζε απηά κε ζθνπφ ηε πξφιεςε. ηε θαηεγνξία απηή, ε βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο επέξρεηαη κε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

δξάζεο ησλ ρξεζηψλ. Οη εηζεγήζεηο γηα αζθάιεηα ηείλνπλ λα είλαη πξνζζεηηθέο, 

δειαδή πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο, πεξηζζφηεξεο ηερληθέο θαη 

πεξηζζφηεξν εθπαίδεπζε. Ο ρξφλνο αλαηξνθνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ απφδεημε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο, θηάλεη ηα 2 ρξφληα 

ηνπιάρηζηνλ. Η κε ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην επίπεδν 

αζθάιεηαο, νθείιεηαη θπξίσο ζηε θησρή ηερλνγλσζία ή ζηελ κε επαξθή ζέιεζε γηα 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο (πρ. ζηελ νδηθή θπθινθνξία). 

γ.  Η ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ην επίπεδν αζθάιεηαο 

είλαη πέξα από 10-6, θαη ζεσξνχληαη σο εμαηξεηηθά αζθαιή ζπζηήκαηα (ultra safe 

systems). Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ηα εμήο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία φκσο 

απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη παξάδνμα: 

  1.  Σα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ζπάληα. Όκσο φζν θαιχηεξε ε 

αζθάιεηα, ηφζν ρεηξφηεξεο νη επηπηψζεηο φηαλ ζπκβεί έλα αηχρεκα. πγθεθξηκέλα ηα 

ΜΜΔ επηδεηθλχνπλ εληππσζηαθή κηζαιινδνμία ελψ ιφγσ ηεο πίεζεο απφ ηε θνηλή 

γλψκε, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (top management) πξνβαίλεη ζε επηπφιαηεο αθξαίεο 

θηλήζεηο, φπσο απνιχζεηο ππεπζχλσλ αληί λα εζηηάζεη ζηα πξαγκαηηθά αίηηα ηνπ 

αηπρήκαηνο. Έηζη ν νξγαληζκφο θαζνδεγνχκελνο απφ ηα γεγνλφηα θαη θαηά παξάδνμν 

ηξφπν αληί λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο πνπ πξαγκαηηθά ζεσξεί ζσζηέο, εθαξκφδεη απηέο 

πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εληππσζηαθέο. Δηδηθφηεξα θαηά ηε δηαρείξηζε κηαο θξίζηο (crisis 

management) ε κφλε πξαγκαηηθά αιιαγή πνπ παξαηεξείηαη, είλαη φηη αλνίγεη έλα 
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παξάζπξν γηα αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ. πλήζσο φκσο νη φπνηεο αιιαγέο 

εθαξκνζηνχλ, απαληνχλ επηθαλεηαθά ζηε θξίζε θαη ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςε ηα 

πνξίζκαηα ησλ επηηξνπψλ δηεξεχλεζεο. Έηζη, ιίγα πξάγκαηα αιιάδνπλ νπζηαζηηθά 

ζηε πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη φηη δελ αιιάμεη, παξακέλεη ην ίδην θαη ζην κέιινλ, 

απνηειψληαο πηζαλή αηηία γηα επφκελν αηχρεκα. 

  2. Δπεηδή ηα αηπρήκαηα είλαη ζπάληα, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζην ζχζηεκα αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηα ζπκβάληα. Ο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ 

φκσο νδεγεί πνιιά απφ απηά λα αγλνεζνχλ ή λα κελ αλαθεξζνχλ. Δπηπιένλ, νη 

δηεξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα δεδνκέλα, εμεηάδνπλ ηα ζηνηρεία 

επηθαλεηαθά, απνδίδνληαο επζχλεο εθεί πνπ εχθνια δηαθαίλνληαη, δειαδή ζην ρξήζηε, 

θαη φρη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

  3. Έλα άιιν παξάδνμν απνηειεί ε αχμεζε ησλ παξαβάζεσλ ησλ 

θαλνληζκψλ (violations) σο απνηέιεζκα ησλ απζηεξψλ θαλνληζκψλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα εμαηξεηηθά αζθαιή ζπζηήκαηα. Μάιηζηα ζηαδηαθά γίλνληαη θνκκάηη 

ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηελ αλνρή ησλ δηνηθνχλησλ, αθνχ 

ζπρλά απνζθνπνχλ ζηελ απνδνηηθφηεξε παξαγσγή. Έηζη, φζν πην θπζηνινγηθή είλαη ε 

παξάβαζε, ηφζν ιηγφηεξν αληηιεπηφο ν θίλδπλνο πνπ εγθπκνλεί απφ απηήλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε πξνηεηλφκελε ιχζε είλαη λα δηαγξαθνχλ νη παιηέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

επαλαθαζνξηζζνχλ κε βάζε ηε ζπλήζε ηαθηηθή. 

  4. Ο ρξφλνο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα ζπζηήκαηα απηά θηάλεη ηα 6 

ρξφληα, κε απνηέιεζκα νη δηνηθνχληεο αιιά θαη ηα ζηειέρε λα κελ αληηιακβάλνληαη 

άκεζα ηα νθέιε απφ ηε θάζε αιιαγή. Γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηα 

ΜΜΔ θαη ηε θνηλή γλψκε πνπ δεηνχλ άκεζα θαη εληππσζηαθά κέηξα κεηά απφ θάζε 

αηχρεκα. Γηα απηφ είλαη γλσζηφ φηη ηα πεξηζζφηεξα, άκεζεο αληίδξαζεο κέηξα πνπ 

δξνκνινγνχληαη κεηά απφ έλα αηχρεκα, είλαη πξάμεηο ππνθηλνχκελεο κάιινλ απφ 

πνιηηηθά θίλεηξα παξά απφ επηζηεκνληθά.  

  5. πλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ είλαη ην γεγνλφο, φηη κεηά απφ έλα 

κεγάιν αηχρεκα (the big one), παγψλεη ε δεδνκέλε ηερλνινγία ρσξίο λα επαλεμεηαζηεί 

θαη θπζηθά λα δηαγλσζηεί ην ζθάικα, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην αηχρεκα ηνπ 

αεξφζηαηνπ Hindenburg ζηε Νέα Τφξθε, ην 1937. Οη απνθάζεηο επνκέλσο 

ππνθηλνχληαη απφ ηηο πηέζεηο ηεο αγνξάο θαη φρη ηεο αζθάιεηαο. Άιισζηε πνιινί 

δηνηθνχληεο κεγάινπο νξγαληζκνχο ζεσξνχλ φηη ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο, 

είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην ρεηξηζκφ ησλ ζπζθεπψλ απφ ππνινγηζηέο – 

κεραλέο, αγλνψληαο φκσο φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, θαη επνκέλσο ην ιάζνο, 

εκπιέθεηαη ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπο. 
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Αληίζηνηρα, εάλ ζέινπκε λα αλαγάγνπκε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ησλ αηπρεκάησλ 

ζηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα, κε βάζε ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ, απηέο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

α. Μείδνλ αηύρεκα, φηαλ έρνπκε ηε πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ αεξνζθάθνπο, 

ή ηελ απψιεηα κηαο ηνπιάρηζηνλ αλζξψπηλεο δσήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αηπρήκαηα 

απηά είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα θαη απηά ηα νπνία ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ, κε 

απνηέιεζκα ν αξηζκφο ηνπο λα ζπληζηά δείθηε αλαθνξάο ησλ αηπρεκάησλ θάζε 

νξγαληζκνχ. 

β. πκβάλ, φηαλ έρνπκε ζεκαληηθή δεκηά ζην αεξνζθάθνο ή αθφκα θαη 

ηξαπκαηηζκφ ζην πιήξσκα, αιιά ρσξίο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο. 

γ. Πεξηζηαηηθό ή παξ’ νιίγνλ αηχρεκα, φηαλ ην αηχρεκα δελ πξφιαβε λα 

εμειηρζεί κε ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ παγφβνπλνπ (Wiegmann & Shappell, 

2006, p. 18), Γηάγξακκα 2, ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ 

πξνζνκνηάδεηαη κε έλα παγφβνπλν. Γειαδή, απηφ πνπ ηξαβάεη ηε πξνζνρή είλαη 

ειάρηζην κπξνζηά ζε απηφ πνπ ππάξρεη αιιά δελ θαίλεηαη θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

αηχρεκα. Έηζη, γηα θάζε έλα ζαλαηεθφξν αηχρεκα, αληηζηνηρνχλ ζηαηηζηηθά 10 κε 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, 30 ζπκβάληα θαη 600 πεξηζηαηηθά (αλ θαη πνιιέο θνξέο ηα 

ηειεπηαία δελ αλαθέξνληαη). Βέβαηα, αλ θαη ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην ζαλαηεθφξν 

αηχρεκα, δχλαηαη νηνδήπνηε άιιν αηχρεκα λα εμειηρζεί ζε ηέηνην ζε άιιε κειινληηθή 

ζηηγκή. 
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Γηάγξακκα 2: Θεσξία ηνπ παγφβνπλνπ 

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation 

Accident Analysis. p. 18, MPG Books Ltd, UK.  ΄ 

 

 

1.9 Ο ξόινο ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο 

 

 

Όινη ζρεδφλ νη νξηζκνί ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηείλνπλ λα εζηηάζνπλ ζην ηξφπν 

πνπ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ή πξάηηνπλ (Cooper, 2000, p. 115). εκεηψλεηαη φηη ζηε 

πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο κηαο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, νη νξγαληζκνί σο ηκήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ ηε γεληθφηεξε Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζύλε  (Corporate Social Responsibility - CSR). Σν λα είζαη θνηλσληθά ππεχζπλνο 

ζεκαίλεη λα ελδηαθέξεζαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηελ αζθάιεηα ζηηο δηαδηθαζίεο απφ 

απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζεζκηθά θείκελα (Montero, Araque & Rey, 2009, p. 

1441). Σν δήηεκα εζηηάδεηαη ινηπφλ ζηελ εζειεκέλε αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, αλ θαη φπσο έρεη ήδε δηαπηζησζεί απαηηείηαη αθφκε πνιιή 

πξνζπάζεηα ψζηε λα πνχκε φηη έρεη επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν λννηξνπίαο 

αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

χκθσλα κε ηνπο Pidgeon & O'Leary (2000, p. 19) ε «θαιή» θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

εληνπίδεηαη ζηα εμήο επίπεδα ζε έλαλ νξγαληζκφ: 

α. ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πςεινχ επίπεδνπ δηνίθεζεο ηνπ. 

β. ηε θνηλή θξνληίδα θαη έγλνηα γηα ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ζηελ 

χπαξμε αγσλίαο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πάλσ ζηνπο 

αλζξψπνπο. 

γ. ηνπο ξεαιηζηηθνχο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

δ. ηε ζπλερή αληαλάθιαζε ζε πξαθηηθέο κέζσ ηεο χπαξμεο ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο, αλάιπζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο δειαδή ηεο χπαξμεο κεζφδσλ 

νξγαλσζηαθήο κάζεζεο (organizational learning). Μάιηζηα θαηά ηνπο εξεπλεηέο, ε 

κέζνδνο απηή απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε ζεκειίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαηά ηε 

ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε νξγαληζκψλ πςεινχ ζρεηηθά ξίζθνπ. 
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Παξφια απηά ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζηνλ νξγαληζκφ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε 

θαζφζνλ εγείξνληαη εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο ηθαλφηεηαο. πγθεθξηκέλα κε 

βάζε ηε ζεσξία ησλ «αλζξψπηλσλ θαηαζηξνθψλ» (man-made disasters) πξηλ ηελ 

εθδήισζε ζε έλαλ νξγαληζκφ θαηλφκελσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλερφκελα ιάζε ηα 

νπνία θαηαιήγνπλ ζε αηχρεκα, ππάξρεη κηα πεξίνδνο «ραιάξσζεο» πνπ επηηξέπεη ηε 

γέλεζε ηνπο. Δπηπιένλ, κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία δελ επηηξέπεη λα 

θηάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ πςειή δηνίθεζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηα κηα ζεηξά απφ 

ιφγνπο: 

 α. Σα θξίζηκα ιάζε ή ηα επηθίλδπλα ζπκβάληα, παξακέλνπλ ζε επίπεδν κε 

αληηιεπηφ γηαηί δελ ηνπο δίδεηαη ε πξέπνπζα ζνβαξόηεηα. Απηφ νδεγεί ζε κηα 

επηιεθηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζην επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαηά ηε θξίζε απηψλ πνπ ην αληηιακβάλνληαη. Αθφκε ρεηξφηεξα ππάξρεη ην θαηλφκελν 

ηεο απφθξπςεο (decoy phenomenon) φπνπ ην πξφβιεκα ιφγσ ηεο ππνηηζέκελεο 

κηθξήο ζεκαζίαο ηνπ, παξαβιέπεηαη ηειείσο απφ ηα ζηειέρε, κε θαηαζηξεπηηθέο ηειηθά 

ζπλέπεηεο. Μεγάιεο θαηαζηξνθέο, φπσο ην  αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι, ζα είραλ 

απνθεπρζεί εάλ είραλ αληηκεησπηζηεί κε ηε ζνβαξφηεηα πνπ ζα έπξεπε.  

β. Οη πθηζηάκελεο δπζθνιίεο ζηε δηαβίβαζε ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ 

ζπρλά σο απνηέιεζκα ην κήλπκα γηα κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε, λα κε βξεη ηνπο 

απνδέθηεο πνπ πξέπεη ή ζην ρξφλν πνπ ζα έπξεπε. Σερληθέο δπζιεηηνπξγίεο, 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο ή αθφκα θαη ε ζεζκνζέηεζε κε ξεαιηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζπκβάιινπλ ζηε κε έγθαηξε θαη νξζή κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην θίλδπλν 

θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ.  

γ. Η πίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνο ην ρξήζηε, εάλ δελ θηιηξαξηζηεί απφ ηα θαηάιιεια θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο παξάβαζεο απφ απηφλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο. 

 

Πέξα φκσο απφ ηηο πξνεγνχκελεο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο ζηελ αζθάιεηα παηδείαο, δηαδξακαηίδεη θαη ε γεληθφηεξε 

πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ πνπ δηέπξαμαλ ην ιάζνο. 

Η εχθνιε ιχζε ηεο παξαδεηγκαηηθήο ηηκσξίαο ησλ ππεπζχλσλ, έρεη απνδεηρζεί φηη 

απμάλεη ην κέγεζνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο, αθνχ πιένλ 

πξνηηκνχλ λα ην απνθξχςνπλ ή λα ην πεξηνξίζνπλ ζην επίπεδν ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ φκσο, αθφκα θαη εάλ αληηκεησπηζηεί ηθαλνπνηεηηθά ε απεηιή, δελ πξνάγεηαη ε 

νξγαλσζηαθή κάζεζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ αθνχ ηα ππφινηπα ζηειέρε ηνπ δελ 

γίλνληαη θνηλσλνί ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ην πξφβιεκα. 
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Ωο εθ ηνχηνπ ν νξγαληζκφο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα πνιηηηθή φπνπ ζα πεξηνξίζεη 

ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ελψ παξάιιεια ζα δηαζθαιίζεη φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δηεξεχλεζεο δελ είλαη ε ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ αιιά ε αμηνπνίεζε ησλ 

καζεκάησλ πνπ δίλνληαη απφ ηα παξ’ νιίγν αηπρήκαηα. Κπξηνιεθηηθά απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ ζπγγξαθείο, ηα ζηειέρε λα αλαπηχμνπλ κηα «θαληαζία 

αζθάιεηαο» (safety imagination), κε ζθνπφ ηε πξφιεςε φισλ ησλ πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ. Η ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ κεζφδσλ επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ κηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε, ε νπνία ζα απνηειεί θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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1.10 Θεκειίσζε ηεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο 

 

 

Η ζεκειίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη απνηέιεζκα κηαο 

ζεηξάο εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα θαηεπζχλνπλ ην 

πξνζσπηθφ πξνο ηελ αζθάιεηα.  Μάιηζηα πνιινί νξγαληζκνί ηείλνπλ λα επηβάιινπλ 

πιένλ ζηα ζηειέρε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο λέεο αληηιήςεηο πεξί πξφιεςεο, παξά ηελ 

ππνηηζέκελε εζεινληηθή βάζε παξαθνινχζεζεο πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο έρεη δηαπηζησζεί φηη δίλεηαη απφ ζρεδφλ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κηα πςειή ζέζε ππεπζπλφηεηαο ζην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, 

εζηηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα θπξίσο ζην δήηεκα ηεο επηθνηλσλίαο παξά ζε απηφ ηεο 

δηάζεζεο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή (Harvey, J. et all, 2002, p. 23). Άιισζηε έρεη 

απνδεηρζεί φηη ε θάζε αλζξψπηλε χπαξμε είλαη κάιινλ ζεηηθή θαη ζπληεξεί κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα είρε 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ηνπ (Cameron, 2008, p. 10). Δηδηθφηεξα, φηαλ ε 

αιιαγή απηή επηβάιιεηαη κεηά απφ ηελ εκπεηξία άζρεκσλ γεγνλφησλ, φπσο είλαη νη 

ζπλέπεηεο ελφο αηπρήκαηνο, ηα άηνκα αληηδξνχλ άκεζα ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Choularton, 2001, p. 63). Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη, ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη θαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη εγθαζίδξπζεο απφ ηνπο δηνηθνχληεο ελφο 

επράξηζηνπ θιίκαηνο εξγαζίαο  (Wu, Chen & Li, 2008, p. 312).  Όπσο απνδείρηεθε, ε 

εθαξκνγή κηαο «εγεζίαο αζθάιεηαο» (leadership safety) έρεη πςειά ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ επίδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο (safety performance).  

 

Θεσξψληαο φηη ε δηακόξθσζε ηεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

απνηειεί ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο θνπιηνχξαο θάζε αηφκνπ κεκνλσκέλα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί πνηεο ζπληζηψζεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο. 

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη απηή είλαη ην απνηέιεζκα ηξηψλ ζπληζησζψλ πνπ 

αιιεινεπεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο: ηνπ πξνζψπνπ κε ηηο ςπρνινγηθέο επηξξνέο ηηο 

νπνίεο δέρεηαη (εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ), ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχεη ζε απηήλ (Cooper, 2000, p. 126), 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν Γηάγξακκα 3.  
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Γηάγξακκα 3: Παξάγνληεο δηακφξθσζεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

Πεγή: Cooper, M. (2000). Towards a Model of Safety Culture. Safety Science, Vol 36, 

p 126, USA. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ηξεηο ζπληζηψζεο απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ Οιηθήο Κνπιηνύξαο  Αζθάιεηαο (Total 

Safety Culture), πνπ εμεηάδεη φρη κφλν ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο αιιά θαη ην 

πνζνζηφ ηεο θάζε κηαο πνπ ηειηθά επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή θνπιηνχξα αζθάιεηαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ππάξρεη αξηζκφο εξγαιείσλ, φπσο εξσηεκαηνιφγηα θιπ, πνπ εμεηάδνπλ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο απηψλ κε ζθνπφ ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ζηνλ νξγαληζκφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε 

(Marsden & Hollnagel, 1996, p. 351) φηη νη εκπιεθφκελνη ζε νξγαληζκνχο πςειήο 

ηερλνινγίαο κε δηαδηθαζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ζεσξνχληαη θαη σο «ρξήζηεο 

αηπρεκάησλ» (accident users). 

 

Μεζνδεχνληαο ηα αλσηέξσ ζε κηα ζπζηεκηθή δηαδηθαζία αζθάιεηαο (System Safety 

Process) ηνπ νξγαληζκνχ, αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα, αλαγλψξηζεο ησλ 

απεηιψλ, αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ, απνηίκεζεο θαη δηαβάζκηζεο απηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

νξζή ιήςε απφθαζεο (Lewis, 2002, p. 17). Φπζηθά, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζην 

Γηάγξακκα 4, ε φιε δηαδηθαζία είλαη ζπλερήο θαη αλαηξνθνδνηνχκελε, έηζη ψζηε λα 

αμηνινγείηαη ε αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ . 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΠΡΟΩΠΟ 
ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΙΜΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

ΔΧΣΔΡΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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Γηάγξακκα 4: Γηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

Πεγή: Lewis, C. (2002). System Safety : Accident Prevention Through Risk Reduction 

and Hazard Analysis. FLIGHT SAFETY INFORMATION QUARTERLY JOURNAL, Vol. 

1, Num. 4, p. 17, USA. 

 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε αθνινπζία αλάπηπμεο κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ έρεη ηελ αθφινπζε ζπλέρεηα: 

α. Καζνξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ, φπνπ θαζνξίδεηαη φηη κε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ε αζθάιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηάδεηαη κε νηθνλνκηθά θαη ρξνληθά 

θξηηήξηα, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

Καθοπιζμόρ ζηόσων 

Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ 

Αναγνώπιζη κινδύνων 

Ανάλςζη κινδύνων 

Καηηγοπιοποίηζη 

κινδύνων 

Ανάπηςξη ζσεδίος δπάζηρ 

Γιαθοποποίηζη 

διαδικαζιών 

Αξιολόγηζη ζσεδίων για 

μελλονηική σπήζη 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
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απεηιψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο θαηάιιειεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ. 

β. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα. 

γ. Αλαγλώξηζε ησλ απεηιώλ, πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε θάπνην 

αλεπηζχκεην απνηέιεζκα. Μηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαιχπηεη ηα 

εξσηήκαηα ηη, πφηε, πνπ θαη πσο πηζαλφλ ζα επεξεαζηεί ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ. 

δ. Απνηίκεζε ησλ θηλδύλσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβνχλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ, κε ζθνπφ ηε δηαβάζκηζή ηνπο ζε κηα ιίζηα 

θηλδχλσλ. 

ε. Γηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο, πινπνηψληαο έλα ξεαιηζηηθφ ζρέδην 

δξάζεο, κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ή ηελ απνθπγή ηνπο φπνπ είλαη 

δπλαηφλ, θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κέζσ ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο. 

ζη. Αμηνιόγεζε & αλαηξνθνδόηεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο ζε 

ζρέζε κε ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ. Η πεηζαξρία ζηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο πνπ 

δηαπηζηψλνληαη, απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Βέβαηα ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία αλ θαη εζηηάδεη ζην επίπεδν ησλ απεηιψλ ιφγσ χπαξμεο 

θάπνησλ θηλδχλσλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο  

δηακφξθσζεο ηεο θνπιηνχξαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Με δεδνκέλν θηφιαο ην γεγνλφο φηη 

νη ζχγρξνλνη αληαγσληζηηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί είλαη ζχλζεηνη θαη πςεινχ 

θηλδχλνπ, θαη’ νπζία απνηειεί θαη ηε βάζε δηαρείξηζεο φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα. Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη ν θάζε αεξνπνξηθφο 

νξγαληζκφο εθ θχζεσο δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξγαληζκψλ 

αιιά ζίγνπξα κε ηδηφκνξθν ηξφπν, ζην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε αλάπηπμε ηεο 

αεξνπνξηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

 

1.11 Γηακόξθσζε ηεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο πηήζεσλ 

 

 

ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε απηφλ. Δηδηθφηεξα, ζην παξφλ θεθάιαην  ζα εμεηαζηεί ε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηεο θνπιηνχξαο αζθαιείαο ζε έλαλ αεξνπνξηθφ νξγαληζκφ κε ηηο φπνηεο 

δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο απηφο  παξνπζηάδεη. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε 

ζπλερήο βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο έρεη θαηαζηεί πιένλ δήηεκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

γηα φιεο ηηο ζχγρξνλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πηήζεο νξγαληζκνχο (Liou, Yen & Tzeng, 2008, p. 21). Μάιηζηα παξά 

ην γεγνλφο φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, απμάλεηαη εληππσζηαθά ε αμηνπηζηία ησλ 

κεραλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ, ε αμηνπηζηία ησλ 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο δελ αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο βειηίσζεο. Απνηέιεζκα 

ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη ν παξάγνληαο άλζξσπνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζθάικαηα 

δηνίθεζεο λα απνηεινχλ ηε θχξηα αηηία πξφθιεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ. Μάιηζηα γηα λα αληηκεησπηζηεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζε φιν ην 

εχξνο ηνπ, έρεη πιένλ αιιάμεη νιφθιεξε ε θηινζνθία δξάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κάλαηδκελη αζθάιεηαο (safety management system), εζηηάδνληαο πιένλ φρη ζηελ 

αληίδξαζε αιιά ζηε πξφιεςε (from being reactive to being proactive), ζεσξψληαο φηη 

νη αηηίεο ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ εζηηάδνληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

αιιεινεπεξεαδφκελνπο παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ ζπκβαίλεη ην αηχρεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ ε βαξχηεηα δελ 

δίλεηαη ηφζν ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, θαζφζνλ απηέο 

αμηνπνηνχληαη εθφζνλ ζπκβεί έλα αηχρεκα, φζν ζηε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα έγθαηξεο 

αλαγλψξηζεο ησλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην επφκελν αηχρεκα. Γηα 

ην ιφγν απηφ αλαπηχζζνληαη πξνιεπηηθέο κεηξήζεηο πνπ ζα δηαγλψζνπλ έγθαηξα 

θάπνην πηζαλφ πξφβιεκα.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (IFSA, 2007, 

p. 124), ε ζπρλφηεηα αηπρήκαηνο ζηηο αεξνκεηαθνξέο είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε (κηα 
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αλά 10-5) απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο (κηα αλά 10-3). Παξά 

ηηο ζηαηηζηηθέο φκσο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ζηηο αεξνκεηαθνξέο, ηα κεγάια 

αεξνπνξηθά αηπρήκαηα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηε πξνζνρή ηεο θνηλήο γλψκεο θαη 

εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα αζθαιέζηεξα ηαμίδηα (Rose, 2004, p. 469). Έηζη θάζε 

ηέηνην αηχρεκα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ζνβαξά αθφκα θαη απφ ηε θπβέξλεζε ηεο 

εκπιεθφκελεο ρψξαο, ε νπνία ζπκκεηέρεη κε Κπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν ζηελ επηηξνπή 

δηεξεχλεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αθφκα, λα ππάξρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

αεξνπνξηθή βηνκεραλία φπσο απνηππψλεηαη άιισζηε θαη κε ηε κείσζε ηνπ κέζνπ 

αξηζκνχ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ. Άιισζηε φινη νη ζνβαξνί αεξνπνξηθνί 

ππνρξενχληαη θαη έρνπλ θαηάιιειεο επηηξνπέο δηεξεχλεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ, κε ζηφρν ηελ αμηφπηζηε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

πξφιεςε αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ ζην κέιινλ. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη φινη νη 

εκπιεθφκελνη κεραληζκνί κε ηε πηήζε αλαγλσξίδνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηα φπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα εληππσζηαθή κείσζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ Γηάγξακκα 5 γηα ηα αηπρήκαηα ηεο USAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5: Δμέιημε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ USAF  

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation 

Accident Analysis. p. 5, MPG Books Ltd, UK.  ΄ 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αεξνκεηαθνξέο δηεζλψο ζεσξνχληαη σο ν πιένλ εμειηζζφκελνο 

θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ, ελψ αλακέλεηαη ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο λα ππάξμεη κηα 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο ηεο ηάμεο 5-6% εηεζίσο (Netjasov & Janic, 2008, p. 213). 

Μάιηζηα ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ ζα απνθηεζεί αλακέλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Παξφια απηά, επεηδή νη ζπλέπεηεο ησλ 

αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, παξά ηελ ζπαληφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπο, έρνπλ ηδηαίηεξν 

αληίθηππν ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία, ε αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ έρεη θαηαζηεί άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ζηε πηήζε.  

Μάιηζηα, φζν ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ κεηψλεηαη, ηφζν ειαηηψλεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ κέζα απφ απηά. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη δνζεί κηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα  ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπκβάλησλ ή παξ΄νιίγν 

αηπρεκάησλ, θαη ηα νπνία ζπλήζσο θνηλνπνηνχληαη κφλν κέζα ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ. Απνηειεί ινηπφλ ζέκα αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο κηαο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο πηήζεσλ έηζη ψζηε ν θάζε νξγαληζκφο λα απνδερζεί ηα ιάζε 

ηνπ θαη λα κάζεη απφ απηά. Δίλαη ινγηθφ βέβαηα, επεηδή νη επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ 

ζπκβάλησλ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο ησλ αηπρεκάησλ, λα ππάξρεη κηα αθνχζηα 

ππνηίκεζε ησλ δηαθφξσλ ζθαικάησλ θαη επνκέλσο έλαο επηθίλδπλνο εθεζπραζκφο. 

Δίλαη ζαλ λα βιέπεηο ην πνηήξη ηεο αζθάιεηαο πηήζεσλ σο κηζνγεκάην ή σο 

κηζνάδεην. Γηα παξάδεηγκα, ε ηξαγηθή απψιεηα ηνπ Space Shuttle Columbia, θαηέδεημε 

φηη ν νξγαληζκφο, ελ πξνθεηκέλσ ε  NASA, είρε δερζεί σο απνδεθηά θάπνηα ξίζθα, κε 

δίλνληαο ηε πξέπνπζα ζεκαζία ζηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα θαη λνκηκνπνηψληαο έηζη 

κε λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Δίλαη δεδνκέλν δε φηη νη νξγαληζκνί σο δσληαλά ζπζηήκαηα, 

φηαλ ζπκβεί έλα αηχρεκα πξνζπαζνχλ λα απνπνηεζνχλ ηηο επζχλεο θαηαινγίδνληαο 

απηέο ζην ρξήζηε, ελψ ζπρλά απηφ αληηκεησπίδεηαη σο «θαθνηπρία», παξά σο 

απνηέιεζκα κηαο αιπζίδαο ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη ε 

εδξαίσζε κηαο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο πηήζεσλ πνπ λα ζεσξεί ηα αηπρήκαηα αιιά 

θαη ηα ζπκβάληα,  φρη σο απεηιή γηα ηνλ νξγαληζκφ αιιά σο επθαηξία γηα δσξεάλ 

καζήκαηα (free lessons). Απηφ επηηπγράλεηαη φκσο κφλν κε ηε ζπζηεκαηνπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ ειεχζεξεο αλαθνξάο φρη κφλν ησλ παξ΄νιίγν αηπρεκάησλ αιιά αθφκα θαη 

ησλ νηνλδήπνηε κε αληηιεπηψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο ζηε πηήζε 

θαη ρσξίο θπζηθά ην θφβν ηεο ηηκσξίαο. Σα εκπιεθφκελα ζηε πηήζε ζηειέρε πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη αιιά θαη λα επηβξαβεχνληαη γηα ηελ ειεχζεξε θνηλνπνίεζε ηνπ 

«ιάζνπο» πνπ πηζαλφλ έρνπλ δηαπξάμεη, πξνζθέξνληαο ζηνλ νξγαληζκφ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα γλψζε κε ζθνπφ ηελ απνθπγή παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ 
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ζην κέιινλ. Η αληίιεςε φηη ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κέζα 

απφ κηα πνιηηηθή ηηκσξίαο, παξά επηβξάβεπζεο, ζεσξείηαη πιένλ πξνβιεκαηηθή 

(Nævestad, 2009, p. 134). Άιισζηε εάλ ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο δελ είλαη νπζηαζηηθή, 

θαη ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα είλαη παξνδηθή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νπζηαζηηθή 

απηή αιιαγή, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ κάλαηδεξ κε απηφ ησλ απιψλ 

ζηειερψλ, πνπ ζηελ νπζία επηθνξηίδνληαη θαη ην εθάζηνηε βάξνο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ππάξρεη θαη πην ζζελαξή αληίζηαζε ησλ ρακειφβαζκσλ ζηειερψλ, ζηελ  φπνηα αιιαγή 

πξνθχςεη. 

 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ πιεξψκαηνο 

ηεο πηήζεο πνπ δηαδξακαηίδεη θαη ην θχξην ξφιν ζηε απνηξνπή θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

θάζε απεηιήο ζηε πηήζε εληνπίδνληαη ηξεηο ππνθνπιηνχξεο πνπ επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (Helmreich, 2000, p. 136): 

α. Η εζληθή θνπιηνύξα (national culture), φπνπ κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ιανχ, ε απηνλνκία, ε ππνζηήξημε ζηνλ εγέηε, ε πεηζαξρία 

ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ε αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ζεσξνχληαη σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Δηδηθφηεξα φηαλ ππάξρεη πνιπεζληθφ πιήξσκα 

κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ επηθίλδπλα θαηλφκελα αηεινχο ζπλεξγαζίαο. 

β. Η νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα (organizational culture), φπνπ 

αληαλαθιψληαη νη αξρέο θαη νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ ζηελ 

εηαηξηθή θνπιηνχξα, εθθξαδφκελεο κέζα απφ θαλνληζκνχο θαη ηππνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο πηήζεο (Standard Operation Procedures-SOPs) κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα έρεη αλαγλσξηζηεί σο πξσηεχνπζαο αηηίαο ζε ζνβαξά 

αηπρήκαηα. 

γ. Η επαγγεικαηηθή θνπιηνύξα (professional culture), φπνπ νη 

επαγγεικαηηθέο αμίεο πνπ παξαθηλνχλ ην πιήξσκα λα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ ζσζηά. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ηπηάκελνη φπσο θαη νη γηαηξνί, νη νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ 

κηα πςειά πηζηνπνηεκέλε επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα κε απνηέιεζκα λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε δχζθνιεο θη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, ζπρλά 

παξαζχξνληαη απφ αηζζήκαηα ππεξεκπηζηνζχλεο θαη  νδεγνχληαη ζηε  αλάιεςε 

ππεξβνιηθνχ ξίζθνπ πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε αηχρεκα (Helmreich, 2000, p. 138). 

 

Δπηζπκψληαο λα αλαγάγνπκε ζην πεξηβάιινλ ηεο πηήζεο, ηηο ζπληζηψζεο νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, φπσο απηέο 

αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηαιήγνπκε ζην κνληέιν ηνπ παξαθάησ 

Γηαγξάκκαηνο 6 (Mitchell, Thaden, & Wiegmann, 2004, p. 18). 
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Γηάγξακκα 6: Αλάπηπμε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

Πεγή: Mitchell Α., Thaden, Σ. & Wiegmann, D., (2004). Exploration of the Correlation 

Structure of a Survey for Evaluating Airline Safety Culture. Technical Report AHFD-04-

06/FAA-04-3,  p. 18. Prepared for Federal Aviation Administration, USA.  

 

 Βιέπνπκε ινηπφλ φηη φινη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο 

πηήζεο, ηαμηλνκεκέλνη ζε 5 θαηεγνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη  

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη αληίδξαζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε πηήζε πξνζσπηθνχ.  

Γειαδή, ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο 

ζπληζηψζεο: ζπκκεηνρή ηνπ νξγαληζκνχ, εκπινθή ηνπ κάλαηδκελη (έιεγρνο), 

ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, χπαξμε ζπζηήκαηνο αληακνηβήο θαη  χπαξμε 

ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα ε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πηήζεσλ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ, ε εθπαίδεπζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη πξντζηάκελσλ ρεηξηζηψλ απνηειεί ην αληηθείκελν 

εκπινθήο ηνπ κεζαίνπ κάλαηδκελη, ε δηαρείξηζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αλαθέξεηαη ζην κε ηππηθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο θαη 

ηέινο ε εδξαίσζε ελφο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο κε ηελ αληίζηνηρε αληαπφθξηζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε θαιχπηεη ην ηππηθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο. ηελ νπζία φκσο 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε αιιεινπρία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ, απφ ην πςειφηεξν επίπεδν δηνίθεζεο κέρξη ηνλ εθηειεζηή  ησλ ελεξγεηψλ, 

ζεσξψληαο φηη ε ζεκειίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ είλαη κηα ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα, κε γλψκνλα ηελ αλαθάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 

έλα πηζαλφ αηχρεκα θαη φρη ηε ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν αθφκα ζηε δηακφξθσζε κηαο αζθαινχο 

θνπιηνχξαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη ε αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ ειεχζεξσλ 

Κνπιηνύξα 
αζθάιεηαο 

νξγαληζκνύ 

πκκεηνρή 
νξγαληζκνχ 

Δκπινθή 
κάλαηδκελη 

Δλδπλάκσζε 
εξγαδνκέλσλ 

χζηεκα 
αληακνηβήο 

χζηεκα 
αλαθνξάο 
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αλαθνξψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε πηήζε, έηζη λα θνηλνπνηεζνχλ ζε φινπο φια 

ηα πηζαλά ζθάικαηα, νη αηηίεο αιιά θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ. Έηζη, νη ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη φιεο 

ζρεδφλ νη ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη εληφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ αεξνπνξηθψλ νξγαληζκψλ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηελ λννηξνπία ζηα 

ζηειέρε ηνπο, ηεο ρσξίο ηηκσξία αλαθνξάο ηνπ ιάζνπο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 

4.2 Γηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο 

 

 

Σα ιάζε πξνθχπηνπλ επεηδή νη άλζξσπνη είλαη πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, ηφζν απφ 

πιεπξάο θπζηνινγίαο φζν θαη απφ πιεπξάο ςπρνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη 

(Stanton, Salmon, Harris, Marshall, Demagalski, Young,  Waldmann & Dekker, 2009) 

φηη θαηά κέζν φξν, ην 75% ησλ αηπρεκάησλ ζηνπο ζχγρξνλνπο  θνηλσληθνηερληθνχο 

νξγαληζκνχο νθείινληαη ζην αλζξψπηλν ιάζνο.  Οη αηηίεο  ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ 

είλαη ζχλζεηεο θαη εληνπίδνληαη ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ 

αιιεινεπεξεάδνληαη, φπσο  ε θνχξαζε απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο, ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε απφ ηε θησρή επηθνηλσλία, ην ρακειφ επίπεδν δεμηνηήησλ απφ ηε 

κε ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα θιπ. Αληίζηνηρα ζηελ 

νκαδηθή εξγαζία παξαηεξνχληαη ηα νκαδηθά ζθάικαηα σο απνηέιεζκα ησλ αηνκηθψλ. 

Δπεηδή ηα ιάζε ζηελ αεξνπιντα θαηαιήγνπλ ζε ηξαγηθά αηπρήκαηα, ε αζθάιεηα 

πηήζεσλ ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ιάζνπο (error 

management), κε ζθνπφ ηε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ιάζνπο, ηεο 

αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ θαη ην θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα 

απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε παξφκνηνπ ζθάικαηνο ζην κέιινλ αιιά θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ.  

 

σξεία εξεπλψλ έρνπλ θαηαδείμεη φηη ηφζν ηα πιεξψκαηα αέξνο, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ έιεγρν ηεο πηήζεο φζν θαη ην πξνζσπηθφ εδάθνπο πνπ ηηο ππνζηεξίδεη, παξά ην 

γεγνλφο ηεο πςειήο επαγγεικαηηθήο ελζπλαίζζεζεο πνπ θαηέρνπλ, είλαη εχθνιν λα 

πξνβνχλ ζε ιάζε ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ αζθάιεηα. Αθφκε θαη ην 

λα κελ πξάμεο ην ζσζηφ ή ην ηδαληθφ ζε κηα κεραληθή βιάβε ή ζε κηα αζηνρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο, ζεσξείηαη γηα έλαλ επαγγεικαηία σο ιάζνο. Άιισζηε ε 
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αληηκεηψπηζε κε θαλνληθψλ ζπλζεθψλ είλαη ν γεληθφο θαλφλαο κηαο πηήζεο. Σίπνηα 

ζρεδφλ δελ νινθιεξψλεηαη φπσο έρεη ζρεδηαζηεί, αθνχ δελ είλαη δπλαηφλ θακία 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ άλζξσπνη θαη κεραλέο, λα πξνβιεθζεί 

επαθξηβψο. Απιά κε ηε πξνζνκνίσζε, γίλεηαη πξνζπάζεηα απφθηεζεο παξφκνησλ 

εξεζηζκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ επίιπζε αληίζηνηρσλ ζεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα 

πξνθχςνπλ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη έλα ιάζνο απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα έλα αηχρεκα. 

Αληηζέησο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ληφκηλν, κηα ζεηξά απφ αιιεινζρεηηδφκελα ιάζε 

ή παξαιείςεηο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα αηχρεκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

αθφινπζν Γηάγξακκα 7 (Wiegmann & Shappell, 2006, p. 38). Ο ηξαπκαηηζκφο ή ν 

ζάλαηνο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ηεο 

αζθάιεηαο, κέζα απφ επηζθαιείο πξάμεηο, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ βαζηθέο θαη 

ελδηάκεζεο αηηίεο ιαζψλ θαη νδήγεζαλ ζην αηχρεκα. Κπξηνιεθηηθά ζαλ ηηο θάξηεο ηνπ 

«ληφκηλν», ε κηα αηηία δηαδέρεηαη ηελ άιιε, κέρξη λα νδεγεζνχκε ζην αηχρεκα θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην αηχρεκα κνηάδεη κε κηα αιπζίδα κε 

αζθαιψλ πξάμεσλ, φπνπ ε αζθάιεηα πξέπεη λα θφςεη θάπνην θξίθν, ψζηε λα 

θαηαζηξαθεί ε ζπλέρεηα ησλ ιαζψλ. Οπνηεδήπνηε θαηαθέξεη ν νξγαληζκφο κε 

πξνιεπηηθά κέηξα λα εκπνδίζεη ηε πηζαλή εμέιημε ελφο αηπρήκαηνο εζηηάδνληαο ζε 

έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο, ζηελ νπζία επηηπγράλεη λα κελ εθδεισζεί ην 

αηχρεκα. 
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Γηάγξακκα 7: Η ζεσξία ηνπ ληφκηλν ζηελ αζθάιεηα 

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation 

Accident Analysis. p. 38, MPG Books Ltd, UK.  

 

 

4.3 Ο ξόινο ηεο πξόβιεςεο ηνπ ιάζνπο 

 

 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ ιάζνπο, είλαη ε 

πξφβιεςε ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ (Stanton, 

Salmon, Harris, Marshall, Demagalski, Young,  Waldmann & Dekker, 2009, p. 471). Η 

θπξηφηεξε κεζνδνινγία πξφβιεςεο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζηε πηήζε, βαζίδεηαη ζηε 

ζπκπιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θφξκαο (Human Error Template-HET), ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα παξαθάησ είδε ιαζψλ: 

Απώιεηα 
αζθάιεηαο 

Βαζηθέο 
αηηίεο 

Αηύρεκα 

Σξαπκαηηζκόο 

/ ζάλαηνο 

Δλδηάκεζεο 
αηηίεο 
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 Αδπλακίαο εθηέιεζεο, φπσο πρ. φηαλ ν Κπβεξλήηεο ηνπ αεξνζθάθνπο 

απνηπγράλεη λα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία απνηπρεκέλεο πξνζέγγηζεο. 

 Ηκηηεινύο εθηέιεζεο, φηαλ παξφκνηα κε ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα δελ 

νινθιεξψλεηαη κηα δηαδηθαζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε πιήξσο θαη νξζά εθηειεζκέλε 

δηαδηθαζία ζηε πηήζε, εγθπκνλεί εμίζνπ θηλδχλνπο κε ηε κε εθηειεζζείζα. 

 Δζθαικέλε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ, φπσο πρ, ε 

ελεξγνπνίεζε ελφο κνρινχ ζε ιάζνο θαηεχζπλζε. 

 Δθηέιεζε εζθαικέλεο ελέξγεηαο αληί ηεο πξνβιεπφκελεο. 

 Δζθαικέλε επαλάιεςε ελέξγεηαο, φπσο ην πάηεκα πρ. ηνπ επηινγέα 

απφξξηςεο εμσηεξηθψλ θνξηίσλ (jettison knob), δχν θνξέο. 

 Δζθαικέλε επηινγή ελέξγεηαο, φηαλ πρ. δελ αθνινπζείηαη ζεηξά ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ κλεκνλίνπ απνγείσζεο (take-off checklist).  

 Δλέξγεηα πνπ εθηειείηαη πξόσξα ή θαζπζηεξεκέλα. 

 Δλέξγεηα πνπ εθηειείηαη ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό απφ ην 

πξνβιεπφκελν. 

 Δλέξγεηα πνπ βαζίδεηαη ζε παξεξκελεπκέλε πιεξνθνξία, φπσο απηή δίδεηαη 

απφ ηα φξγαλα ειέγρνπ ηεο πηήζεο. 

 Οηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πνπ απνθιίλεη απφ ηε πξνβιεπφκελε. 

 

Αλαιφγσο ινηπφλ ηεο ζπρλφηεηαο θαζψο θαη ηεο πεδίνπ θαηαγξαθήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ιαζψλ, ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα δηφξζσζεο. Δίηε ινηπφλ  νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εζηηάδνληαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, 

είηε ζηελ εξγνλνκηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, είηε θπξίσο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  Έηζη, ζπζηεκαηηθά δεκηνπξγνχληαη κεραληζκνί 

εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, φρη κφλν ζηηο 

θαλνληθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζε φιεο ηηο πηζαλέο λα ζπκβνχλ πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη ην πςειφ απηφ επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαηαζηάζεηο ξνπηίλαο, ζπρλά νδεγεί ζε θαηλφκελα ππεξεκπηζηνζχλεο 

θαη κε αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, κε νιέζξηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ έθβαζε ησλ πηήζεσλ (Helmreich, 2000, p. 141). 

 

Οη ηππηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ιάζνπο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξηλ αθφκα ζπκβεί, ζπλνςίδνληαη ζε κεξηθά απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα (Stanton, & 

Baber, 1996, p. 223): 
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  Καζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο (πρ. φπσο ε ζπρλφηεηα εθηέιεζεο ησλ πςεινχ 

θηλδχλνπ δηαδηθαζηψλ) 

  Αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην αλζξψπηλν ιάζνο. 

  Αλάιπζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

  πζηεκαηηθή αλαζθφπεζε φισλ ησλ πηζαλψλ ιαζψλ. 

  Αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ιάζε, γηα ηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

  Γηαηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί γηα ηε κείσζε είηε 

ηεο ζπρλφηεηαο είηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ιάζνπο. 

  Αμηνιφγεζε ηεο αλακελφκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ. 

 

 

4.4 Σα ιάζε σο απεηιέο ηεο πηήζεο  

 

  

ε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη πςειή θαη ζχλζεηε 

ηερλνινγία, ηα αλζξψπηλα ιάζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

κεραλψλ (Stanton & Baber, 1996, p. 219). Έηζη ζπληζηνχλ απεηιέο πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε κηαο πηήζεο. ε θάζε πηήζε ινηπφλ, ην πιήξσκα αέξνο, 

νη ειεγθηέο, νη κεραληθνί αιιά θαη ηα ίδηα ηα αεξνζθάθε κε ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ απεηιέο 

ηεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ (Helmreich, 2000, p. 142), φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ Πίλαθα 2. εκαληηθφηεξε θαίλεηαη φηη είλαη ηα εκπφδηα εδάθνπο θαη 

θαηφπηλ κε πςειφ πνζνζηφ ν πξνβιεκαηηθφο θαηξφο. Αληίζηνηρα αθνινπζνχλ νη 

κεραληθέο βιάβεο, ε ελαέξηνο θπθινθνξία, νη επηρεηξεζηαθέο πηέζεηο θαη ηέινο άιινη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απεηιέο απηέο πξνέθπςαλ απφ κηα ζεηξά 

ιαζψλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο πξνεηνηκαζίαο κηαο πηήζεο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο 

εθηέιεζεο. Απνηεινχλ αθφκα εζηίεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ  

θαη ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ αλάγθεο. 
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Πίλαθαο 2: Απεηιέο ηεο πηήζεο 

Πεγή: Helmreich, R.L. (2000). Culture and error in space: Implications from analog 

environments. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 71, pp. 142 .USA  
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Με ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιαζψλ πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα πηήζε, 

ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ γξακκψλ (Line Operations Safety Audit-LOSA), πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απεηιψλ ηεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ, ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Γηεχζπλζε Αεξνπνξίαο (FEDERAL 

AVIATION ADMINISTRATION-FAA) θαη ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο  

(INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION-ICAO). Σα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ (LOSA) θαηέδεημαλ φηη νη απεηιέο θαη ηα ιάζε 

θπξηνιεθηηθά παξαηεξνχληαη ζε θάζε πηήζε (ηνπιάρηζηνλ απφ δχν).  Δπνκέλσο είλαη 

απαξαίηεην λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο ελ δπλάκεη απεηιέο ηεο 

αζθάιεηαο ηεο πηήζεο.  

 

ε ζπλδπαζκφ ινηπφλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απεηιέο, νη ηχπνη ησλ ιαζψλ πνπ κπνξνχλ 

λα ζπκβνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν Πίλαθα 3, ζπλνδεπκέλνη απφ θάπνην 

παξάδεηγκα, είλαη νη εμήο: 

  Παξάβαζεο δειαδή ζπλεηδεηήο απφθιηζεο απφ θαλνληζκνχο ή 

δηαδηθαζίεο (violation), φπσο ε εθηέιεζε ησλ «θξίζηκσλ» ελεξγεηψλ ηεο πηήζεο απφ 

κλήκεο, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ (checklist). 
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  Γηαδηθαζηηθνύ φηαλ αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο κε ιάζνο ζεηξά 

(procedural), φπσο ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή πηήζεο. 

  Δπηθνηλσλίαο πνπ νθείιεηαη ζε κε θαηαλφεζε ηεο, φπσο ε εζθαικέλε 

αληίιεςε ηνπ Κπβεξλήηε κηαο πηήζεο γηα δνζέλ χςνο νξηδνληίσζεο.  

  Δπαγγεικαηηζκνύ, πνπ νθείιεηαη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, φπσο ε άθημε ζηνλ ππνινγηδφκελν ρξφλν θαζφδνπ. 

 Δζθαικέλεο ιήςεο απόθαζεο, ιφγσ κε ζσζηήο εθηίκεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, φπσο ε απφθαζε γηα εθηέιεζε λαπηηιίαο εληφο θαηαηγίδσλ.  

 

Πίλαθαο 3: Πνζνζηά ιαζψλ ζηε USAF  

Πεγή: Helmreich, R.L. (2000). Culture and error in space: Implications from analog 

environments. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 71, p. 143. USA.  

 

 

Η αλάιπζε ησλ ιαζψλ δειψλεη φηη γηα ηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

θαη πνηνηηθφηεξε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (πηεηηθή ή ηερληθή), ελψ ηα ιάζε 

επηθνηλσλίαο ζπληζηνχλ ζε αλαζεψξεζε θαη επαλεμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σα ιάζε 

απφ παξαβάζεηο θαλνληζκψλ δειψλνπλ θαηά θχξην ιφγν φηη ππάξρεη  λννηξνπία  

απεηζαξρίαο, παξαβαηηθφηεηαο θαη ειιηπείο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Έηζη 
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αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned 

Behavior), ε νπνία εμεηάδεη ηνπο θνηλσληθν-ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζην άηνκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε 

απηφ λα πξνβεί ζε ζθφπηκεο παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

αθφκα θαη ζην αηχρεκα (Fogarty & Shaw, 2009, p. 1456). Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη 

πεξίπησζε λα έρνπκε παξάβαζε θαη επεηδή θάπνηνο, πξαγκαηηθά θηλνχκελνο κε ζεηηθά 

θίλεηξα δηαπηζηψλεη φηη ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη κφλν παξαβηάδνληαο 

θάπνηεο δηαδηθαζίεο ή θαλνληζκνχο κπνξεί λα ην δηαζψζεη (Alper,  & Karsh, 2009, p. 

739), εθαξκφδνληαο ηε θάιιηζηε πξαθηηθή (best practice). Γηα απηφ ε πνιηηηθή απιά ηεο 

ξίςεο επζπλψλ ζηνλ ππεχζπλν ηεο παξάβαζεο δελ αξθεί, αιιά απαηηείηαη ε 

εμνλπρηζηηθή δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή θαη 

ε θαηά ην δπλαηφλ νπζηαζηηθή εμάιεηςή ησλ. Δηδάιισο είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

επαλαιεθζεί θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαβάζεσλ 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 8 ησλ Alper & Karsh (2009, p. 741) θαη δείρλεη ηε 

θιηκάθσζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί, εμεηάδνληαο 

νπζηαζηηθά ηε πξφζεζε ηνπ παξαβάηε. Έηζη, αξρηθά εμεηάδεηαη εάλ παξαβηάζηεθε 

θάπνηνο θαλφλαο ή ζεζκηθφ θείκελν ζρεηηθά κε ηε πηήζε. Δάλ λαη θαηά πφζν έγηλε 

ζθφπηκα θαη εάλ ππήξρε πξφζεζε γηα επηθείκελε δεκηά, έηζη ψζηε λα ηεθκεξησζεί 

εθνχζηα θαθφβνπιε παξάβαζε. Οπνηεδήπνηε ππάξμεη αξλεηηθή ζέζε ζηελ αλσηέξσ 

αιιεινπρία, πηζηνπνηνχληαη ζνβαξά ειαθξπληηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαβαηηθήο 

πξάμεο, κε απνηέιεζκα θαη ηε ιήςε δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηβνιήο πνηλψλ.  ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 

ππφςε ε πξφζεζε θαη ε γλψζε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ δηαδηθαζηψλ. 
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Γηάγξακκα 8: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαβάζεσλ  

Πεγή: Alper,  S. & Karsh, J. (2009). A systematic review of safety violations in industry. 

Accident Analysis and Prevention, vol. 41, p. 741, USA. 

 

Η παξαδνρή ινηπφλ φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά δχζθνια κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

(Rao, 2007, p. 730), είρε σο απνηέιεζκα νη εξεπλεηέο λα εζηηάζνπλ ζηελ δηεξεχλεζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κε αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγεί ηειηθά ζε απηφ. Όια 

βαζίδνληαη ζηε πεπνίζεζε φηη ην αλζξψπηλν ιάζνο είλαη πηζαλφ θάπνηε ζπκβεί 

(Wiegmann & Shappell, 2006, p. 55), εζηηάδνληαο έηζη ηφζν ζηε πξφιεςε ψζηε λα κε 

ζπκβεί παξφκνηα θαηάζηαζε ζην κέιινλ φζν θαη ζηνλ νξζφ ηξφπν αληίδξαζεο φηαλ 

ζπκβεί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

 

Άιισζηε ζχκθσλα κε ηνπο Pidgeon & O'Leary (2000, p. 22), δχν είλαη νη βαζηθέο αηηίεο 

απφ ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο δελ καζαίλεη απφ ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ: ε 

έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηα αθξηβή αίηηα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζε απηφ θαη ε πνιηηηθή 

άκεζεο απφδνζεο επζπλψλ ζηνπο πηζαλνχο ππαίηηνπο ρσξίο λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

βάζνο ηα αιεζηλά αίηηα.   
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4.5 Σα ιάζε ηεο νκάδαο 

 

 

Δηδηθή κλεία αμίδεη ε νξηνζέηεζε ηνπ ιάζνπο ηεο νκάδαο ζηε πηήζε (team error) 

θαζφζνλ ε πηήζε είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί νκαδηθή εξγαζία θαη 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ κεηαμχ ηνπο θνξέσλ (Sasou, & Reason, 1999, p. 3). Αλεμάξηεηα 

εάλ ην πιήξσκα κηαο πηήζεο είλαη κνλνκειέο ή πνιπκειέο, είλαη ζίγνπξν φηη γηα ηελ 

επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ηεο είλαη αλαγθαία ε επαγγεικαηηθή ζπλεηζθνξά πνιιψλ 

αηφκσλ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη επηπέδνπ, ηφζν ζην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο φζν θαη 

ηεο εθηέιεζεο. Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη κε ην δηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο επηηπγράλεηαη 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη νηθνλνκία δπλάκεσλ πνπ απαηηνχληαη. Όκσο 

ε νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ 

αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη απφ κφλε ηεο ιάζε, σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο αηνκηθψλ 

ιαζψλ πνπ δελ επηιχζεθαλ. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 9, ε ζπζζψξεπζε ησλ αηνκηθψλ ιαζψλ, 

εάλ δελ θηιηξαξηζηεί απνξξίπηνληαο ή δηνξζψλνληαο απηά έγθαηξα, νδεγεί κνηξαία ζην 

νκαδηθφ ιάζνο. Γειαδή αλεμάξηεηα ή εμαξηεκέλα, κεκνλσκέλα ή θνηλά ιάζε, κέζσ 

ηεο εκθάληζεο ησλ εκπνδίσλ αλαγλψξηζεο αξρηθά, ππφδεημεο θαη δηφξζσζεο ζηε 

ζπλέρεηα, απνηπγράλνπλ αληίζηνηρα λα δηνξζσζνχλ,  ππνδεηρηνχλ θαη αλαγλσξηζηνχλ, 

κε απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ ζην ηειηθφ ιάζνο κε ηηο φπνηεο επηπηψζεηο ηνπ. 
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Γηάγξακκα 9: Η δηαδηθαζία ηνπ νκαδηθνχ ιάζνπο 

Πεγή: Sasou, K. & Reason, J. (1999). Team errors: definition and taxonomy. Reliability 

Engineering and System Safety, vol.  65, p. 3, USA. 

 

Ωο θχξηα κέζνδνο επίιπζεο ηνπ αλσηέξσ θαηλφκελνπ, εθαξκφδεηαη ζηα πιεξψκαηα 

αέξνο κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ κείσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πηήζε (Crew Resources Management – CRM), 

αμηνπνηψληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πιεξψκαηνο. Έηζη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλζξψπηλα 

ςπρνζσκαηηθά φξηα αληνρήο (θνχξαζε, άγρνο θιπ), εμεηάδεη ηα δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο, 

εγεζίαο, ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ 

ηε δηακφξθσζε κηαο θαηάιιειεο ζηάζεο αζθάιεηαο. Η αμηνπνίεζε ησλ πξνζνκνησηψλ 

πηήζεο (Flight Simulators) απνηειεί έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, θαζφζνλ 

έηζη δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο ρεηξηζηέο λα πξνζνκνηάζνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη 

λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη ζην κνληέιν δηαρείξηζεο απφ ην πιήξσκα ηεο πηήζεο, ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ιάζνο, απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην άκπλαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νη θίλδπλνη πξνέξρνληαη απφ 

αλακελφκελεο θαη κε απεηιέο, απφ ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

πιεξψκαηνο ηεο πηήζεο. Η επηηπρήο αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ην πιήξσκα έρεη σο  

απνηέιεζκα ηε δηεμαγσγή κηαο αζθαινχο πηήζεο, δηαθνξεηηθά επέξρεηαη ην αηχρεκα 
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(Helmreich, Klinect, & Wilhelm, 1999, p. 678). Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ιάζε αιιά θαη νη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο, πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηνπ 

αεξνζθάθνπο θαηά ηε δηεξεχλεζε ελφο αηπρήκαηνο, ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

θαη επηκεινχο αλάιπζεο απφ ηελ επηηξνπή δηεξεχλεζεο.  

 

Αληίζηνηρα, ε αληίδξαζε ηνπ πιεξώκαηνο ζηα ιάζε θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο:   

 Όηαλ ην ιάζνο εληνπίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη έγθαηξα απφ ην πιήξσκα 

ρσξίο λα εκθαληζηνχλ πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο. 

 Όηαλ ην ιάζνο γίλεηαη αληηιεπηφ αιιά ε κε αληίδξαζε ή αθφκα θαη ε 

εζθαικέλε αληίδξαζε ηνπ πιεξψκαηνο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 Όηαλ ην πιήξσκα απνηπγράλεη λα αληηδξάζεη ζην ιάζνο, είηε επεηδή ην 

αγλφεζε ή επεηδή δελ ην αληηιήθζεθε. 

 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην ιάζνο κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο εάλ δελ 

αληηκεησπηζηεί έγθαηξα θαη νξζά. Με ζθνπφ ινηπφλ ηε θαηά ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξε 

ζρεδίαζε κηαο απνζηνιήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή πηζαλφλ λα 

αληηκεησπίζεη, έρεη αλαπηπρζεί απφ ηα πιεξψκαηα ησλ αεξνζθαθψλ, ε ηερληθή ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ξίζθνπ (Operational Risk Management – ORM) ε 

νπνία εζηηάδεη ζηελ απνδνρή κφλν ηνπ ηειείσο αλαγθαίνπ ξίζθνπ θαη εθφζνλ ην 

φθεινο ππεξηεξεί ηνπ θφζηνπο. πγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο ζηάδηα: 

α.  Αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ (επίπησζε ζπλεπεηψλ – πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί). 

β. Δθηίκεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πηζαλφλ ζα αληηκεησπηζηνχλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. 

γ. Αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ απηψλ.  

δ. Λήςε απφθαζεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ κε βάζε ηε γλψζε 

θαη ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία απφ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο. 

ε. Δθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ απηψλ. 

ζη. Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ θαη επαλαδηαηχπσζε 

απηψλ φπνπ απαηηείηαη. 

 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο δε βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο κφλν ζηνπο 

αεξνπνξηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζε θάζε νξγαληζκφ πνπ αληηκεησπίδεη ζπλζήθεο 

πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο άιισζηε είλαη φινη νη ζχγρξνλνη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί. 
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4.6 Ο ξόινο ηεο επίβιεςεο ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 

Πέξα ησλ αλσηέξσ, ε κε αζθαιήο επίβιεςε ηνπ νξγαληζκνχ, ζπληείλεη ζηελ εκθάληζε 

θαη θαιιηέξγεηα ησλ θπξίσλ αηηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα αηχρεκα, αλνίγνληαο έηζη άιιε 

κηα ηξχπα ζην κνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ (Wiegmann & Shappell, 2006, p. 47). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ φξν «επίβιεςε», ελλννχκε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο φπνπ ν 

νξγαληζκφο επηβιέπεη ηφζν ηε πξνεηνηκαζία φζν θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο. Δίλαη 

ινηπφλ απαξαίηεηε ε  παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ γηα 

αζθαιή θαη απνδνηηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη έρνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ  εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ξεαιηζηηθή εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδνπλ νη εμνκνησηέο ηεο πηήζεο, φπνπ ηα πιεξψκαηα 

θαινχληαη λα εθπαηδεπζνχλ ζε πξνζνκνησκέλεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

 

Πέξα ηνχηνπ ζην ίδην πεδίν ηεο επίβιεςεο εληάζζεηαη θαη ν  έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ξίζθνπ πνχ αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ηα πιεξψκαηα ζε θάζε απνζηνιή. Γηα ην ιφγν 

απηφ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο έληππεο θφξκεο, φπνπ ην ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο λα δηαπηζηψζεη ην επίπεδν ηνπ ξίζθνπ θαη λα 

αμηνινγήζεη εάλ ην πιήξσκα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο. 

 

Αθφκε ν νξγαληζκφο, ζηα πιαίζηα ηεο επίβιεςεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη ηηο 

άκεζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςεη πηζαλέο εζηίεο ιάζνπο. 

Αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ησλ εγρεηξηδίσλ, φινη νη θνξείο 

ζπλεξγάδνληαη πιένλ κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινελεκεξψλνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά 

γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πηήζεσλ.  

 

Σέινο αληίζεηε θαη θαηαθξηηέα είλαη ε ζηάζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

αλαγθαηφηεηαο δηεμαγσγήο ηεο αεξνκεηαθνξάο ή ηεο απνζηνιήο αδηαθνξεί γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ηε πνηφηεηα ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ, ε πίεζε γηα εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ ζηε πηήζε, ε πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ γηα απνθαηάζηαζε κηαο  βιάβεο θιπ.  
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Δπνκέλσο ε πνιηηηθή επίβιεςεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζνξίδεη θαη ηελ αλακελφκελε 

πνηφηεηα αζθάιεηαο ηεο πηήζεο. Αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο πνπ δίλεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο, ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο πηήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

δχλαηαη λα εμειηρζεί αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ ζηάδηα (Hudson, 2001, p. 30): 

α. Παζνινγηθό (pathological), φηαλ ν νξγαληζκφο ελδηαθέξεηαη γηα ηε ιήςε 

ησλ ειάρηζηα απαηηνχκελσλ κέηξσλ, ψζηε λα κελ θαηεγνξεζεί γηα θάπνην αηχρεκα. 

β. Αληίδξαζεο (reactive), φηαλ ν νξγαληζκφο αληηδξά ζηελ επίιπζε ησλ 

αηηηψλ αθνχ ζπκβεί έλα αηχρεκα. 

γ. Τπνινγηζηηθό (calculative), φηαλ ν νξγαληζκφο κε θαζαξά 

ππνινγηζηηθφ ηξφπν πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο απεηιέο ηεο πηήζεο. Οη δηαδηθαζίεο 

αθνινπζνχληαη απφ ηα ζηειέρε,  κάιινλ φκσο απφ ππνρξέσζε παξά απφ ελζπλείδεηε 

πίζηε ζηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο. 

δ. Πξνελεξγεηηθό (proactive), φηαλ ζηνλ ν νξγαληζκφ πθίζηαληαη 

δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πνπ ην πξνζσπηθφ αθνινπζεί πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπκβεί ην 

αηχρεκα. 

ε.  Γεκηνπξγηθό (generative), φηαλ ν νξγαληζκφο φρη κφλν αθνινπζεί ηηο 

αξρέο ηεο αζθάιεηαο ζπλεηδεηά αιιά ηηο πξνάγεη θηφιαο σο χςηζην ζηφρν. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4 (Hudson, 2001, p. 30), νη 

νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πξψηα δχν ζηάδηα ζεσξνχλ ηα αηπρήκαηα σο 

απνηέιεζκα αληθαλφηεηαο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ νπζία παξά ηελ 

χπαξμε θάπνησλ κελπκάησλ αζθάιεηαο νη γελεζηνπξγέο αηηίεο ελφο αηπρήκαηνο δελ 

εμαιείθνληαη. Αληίζηνηρα ζην ππνινγηζηηθφ ζηάδην αλ θαη ππάξρνπλ νη αξρέο ηεο 

αζθάιεηαο, απηέο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εμέηαζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Έηζη ζην 

πξνελεξγεηηθφ ζηάδην παξαηεξνχληαη νη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο αζθάιεηαο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

εμέιημεο, κε ζθνπφ ηε ζπλερή αλαλέσζε θαη δεκηνπξγία ηεο αζθάιεηαο, ψζηε λα 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ν νξγαληζκφο. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4: Η εμέιημε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο πηήζεσλ  

Πεγή: Hudson, P. (2001). Safety culture: The ultimate goal. Flight Safety, Vol. 29, p. 

30, Australia. 
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Βέβαηα, αθνχ ε αζθάιεηα πηήζεσλ έρεη ηφζν ζεηηθά απνηειέζκαηα, εχθνια εγείξεηαη ην 

εξψηεκα, γηα πνην ιφγν ηειηθά δελ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία θαη απφ φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο. Η απάληεζε ζρεηίδεηαη ζηε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο φιεο γεληθά νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Δάλ ε αλάγθε γηα αιιαγή εληνπίδεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ ρξήζηε, ηφηε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πςεινχ κάλαηδκελη θαη ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πξνο ην αζθαιέζηεξν. Αληίζεηα εάλ ην 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην κάλαηδκελη ηνπ νξγαληζκνχ, ηφηε είλαη δπζθνιφηεξν 

θαζφζνλ ε λέα θαηάζηαζε εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαη πεξηθνπέο θεξδψλ γηα ηνπο 

δηνηθνχληεο ηνλ νξγαληζκφ. Γηα απηφ ζπλήζσο νη κηθξφηεξνη θαη νη λένη νξγαληζκνί 

εμειίζζνληαη επθνιφηεξα πξνο ην δεκηνπξγηθφ ζηάδην, θαζφζνλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

έρνπλ εδξαησζεί νη ζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Όκσο 

κφλν νη νξγαληζκνί πνπ επελδχνπλ ζηε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (ή ηνπ 

πξντφληνο), δέρνληαη λα ζεσξήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο πηήζεσλ 

σο επθαηξία απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά. 

 

πλνςίδνληαο δηαπηζηψζεθε ζην παξαπάλσ θεθάιαην ε απαίηεζε ηεο εγθαζίδξπζεο 

θαη εμέιημεο κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηνπο ζχγρξνλνπο αεξνπνξηθνχο 

νξγαληζκνχο. εκαληηθφ ξφιν ινηπφλ, ζηε πξνζπάζεηα απηή δηαδξακαηίδεη ν 

Παθολογικό
«Κάνε ό,ηι θέλεις αρκεί να μη ζε πιάζοσν»

Επίπεδο ανηίδραζης
Διορθώνοσμε ηα λάθη μας, πάνηοηε όμφς

μεηά από ένα αηύτημα

Υπολογιζηικό επίπεδο
Ποζοηικός (γραθειοκραηικός) προζδιοριζμός

ρίζκοσ

Επίπεδο Πρόληυης
Σσνετώς αναζηηούμε ηις αηέλειες ηοσ

ζσζηήμαηος

Παραγφγικό επίπεδο
Η αζθάλεια είναι η δεύηερη θύζη μαςΑυξημένη

Ετοιμότητα για Πληπουόπηση

Αυξημένη

Εμπιστοσύνη
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αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ζα εμεηαζηεί εθηελέζηεξα ζην 

επφκελν θεθάιαην.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΜΟΝΣΕΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

 

 

5.1 Διεπεύνηζη ηυν αεποποπικών αηςσημάηυν 

 

 

Σελ 17ελ επηεκβξίνπ 1908 έλα απφ ηα πξψηα αεξνπιάλα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ 

ηζηνξία, κε ρεηξηζηέο ηνπο Wright θαη Selfridge, κεηά απφ κηα ζχληνκε πηήζε δηάξθεηαο 

4:18 min, θαηέπεζε ζηε πεξηνρή ηεο Βηξηδίληα ησλ ΗΠΑ, κε απνηέιεζκα λα 

ηξαπκαηηζηεί ζαλάζηκα ν δεχηεξνο ρεηξηζηήο. Γπζηπρψο απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ηα 

αεξνπνξηθά αηπρήκαηα αθνινχζεζαλ ηελ εμέιημε ηεο αεξνπνξίαο, εγείξνληαο ζπρλά 

εξσηήκαηα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο (Wiegmann & Shappell, 2006, p. 1). ην παξφλ 

θεθάιαην ινηπφλ, εμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία 

ελφο αηπρήκαηνο, έηζη ψζηε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ λα 

θαηαζηεί εθηθηφο ν πεξηνξηζκφο ηνπ. Μάιηζηα, φζν ηα αεξνζθάθε γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηα, ηφζν νη άλζξσπνη δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα αηπρήκαηα, θαζφζνλ 

φπσο αλαθέξζεθε, νη επηπηψζεηο ηνπο γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηέο απφ ηε 

θνηλή γλψκε. Χο εθ ηνχηνπ νη αεξνπνξηθνί νξγαληζκνί ζπλερψο εθπαηδεχνπλ 

θαηάιιεια θάπνηα ζηειέρε ηνπο κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ηθαλνπνηεηηθψλ εξεπλψλ ησλ 

αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηά ηα αηπρήκαηα. Βέβαηα, ε αικαηψδεο εμέιημε ησλ 

αεξνπνξηθψλ κεηαθηλήζεσλ δελ αθνινπζήζεθε ζηνλ ίδην βαζκφ θαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

εμέιημε ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειέρσζε ηηο αξκφδηεο 

ζέζεηο γηα ηελ Αζθάιεηα Πηήζεσλ. Η αδπλακία εληνπηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ζηνλ 

αεξνπνξηθφ ηνκέα, ςπρνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ αιιά θαη κάλαηδεξο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ιαλζαζκέλε πξνζπάζεηα άκεζεο ιήςεο εληππσζηαθψλ κέηξσλ κεηά απφ έλα 

ζνβαξφ αηχρεκα (φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην), είρε σο 

απνηέιεζκα νη επηηξνπέο δηεξεχλεζεο λα ζηειερψλνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

επαγγεικαηίεο ρεηξηζηέο αεξνζθαθψλ  αιιά θαη δηνηθεηηθά κέιε ηνπ εκπιεθφκελνπ 

νξγαληζκνχ. Άξα, ήηαλ δχζθνιν θαη λα εληνπηζηνχλ παξαβάζεηο δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 

(αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο είραλ γίλεη απνδεθηέο) αιιά θαη ζθάικαηα επίβιεςεο ηνπ 

εξγνδφηε νξγαληζκνχ, πνπ ζαθψο ζα πίεδε, έκκεζα ή άκεζα, γηα ηε θαηά ην δπλαηφ 

κηθξφηεξε εκπινθή ηνπ ζηηο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ αεξνπινΐαο, εμειίρζεθαλ 

ζε φινπο ηνπο αεξνπνξηθνχο θαζψο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηε πηήζε 

νξγαληζκνχο, εηδηθέο δηεπζχλζεηο αξκφδηεο επί ζεκάησλ αζθάιεηαο πηήζεσλ θαη νη 
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νπνίεο ζηειερψζεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο κε εηδηθά θαζήθνληα. Αθφκε 

κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα αεξνπνξηθά 

αηπρήκαηα,  παξνπζηάζηεθαλ κηα ζεηξά απφ κνληέια αλάιπζεο ησλ αηηηψλ, πνπ κε 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πξνζπαζνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο αληηθεηκεληθέο αηηίεο πνπ 

νδήγεζαλ ζην λα ζπκβνχλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηφζν ηεο 

δηεξεχλεζεο φζν θαη ηεο πξφιεςεο ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, δελ πεξηνξίδνληαη 

πιένλ κφλν ζηε θαζαξά «πηεηηθή θάζε», αιιά επεθηείλνληαη θαη ζε φηη πξνεγείηαη ή 

αθνινπζεί θαη ζπλδέεηαη  κε ηε πηήζε, κηιψληαο πιένλ γηα «Αζθάιεηα Πηήζεσλ & 

Δδάθνπο». 

 

Η ζεκαληηθφηεξε αξρή πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ησλ επηηξνπψλ δηεξεχλεζεο ησλ 

αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, είλαη ε αλεμαξηεζία δξάζεο ηνπο (Smart, 2004, p. 112). Γελ 

πξέπεη λα ππάξρεη νπδεκία επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή εμάξηεζε ησλ δηεξεπλεηψλ κε 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα δηαπηζησζνχλ ηα 

πξαγκαηηθά αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο, πέξα απφ ηα φπνηα ζπκθέξνληα ή ζθνπηκφηεηεο. 

Άιισζηε θαη νη ίδηνη νη δηεξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη φρη κφλν ηθαλνί θαη θαηαμησκέλνη 

επαγγεικαηίεο αιιά θαη ηζρπξέο, εζηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ εθνχζηα ζα πξνζθέξνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θάπνηνπ παξφκνηνπ αηπρήκαηνο ζην 

κέιινλ. Πέξα ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία εθθέξνληαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηεξεχλεζεο αμηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ιφγνπο ρξεζηκφηεηαο ζηελ 

Αζθάιεηα Πηήζεσλ & Δδάθνπο θαη φρη δίσμεο απηψλ πνπ έπξαμαλ ιάζνο. Άιισζηε 

ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο «κε ηηκσξίαο αιιά επηβξάβεπζεο», 

φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη ζεκαληηθφ ην ιάζνο λα 

αλαδεηρζεί θαη φρη λα θαιπθζεί. Αθφκε είλαη ζεκαληηθφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

επηηξνπή δηεξεχλεζεο ελφο αηπρήκαηνο ζα αληηκεησπίζεη ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηεο, 

ηνπο ηπρφλ επηδψληεο ή αθφκα θαη απηνχο πνπ επηβίσζαλ απφ απηφ. Ο ιφγνο είλαη 

δηπιφο, δηφηη απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο θξπθψλ  πιεξνθνξηψλ γηα αηηίεο πνπ 

ζπλέδξακαλ ζην αηχρεκα, αιιά αθφκα δηφηη ληψζνπλ αλαθνχθηζε θη ειπίδα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δσή ηνπο γλσξίδνληαο φηη ην δηθφ ηνπο πάζεκα κπνξεί λα απνηειέζεη 

βνήζεκα γηα λα γιπηψζνπλ θάπνηνη άιινη άλζξσπνη ζην κέιινλ. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε, 

φηη νη κεζνδνινγίεο δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ ελφο αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο, κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ελφο 

αηπρήκαηνο θαη ζε άιινλ θιάδν επηζηεκψλ, φπσο είλαη ε ηαηξηθή (Helmreich, 2000, p. 

141). 
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Η δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο ελφο αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο είλαη ζχλζεηε θαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή. Γηα απηφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο 

κεζφδνπο δηεξεχλεζεο (Netjasov & Janic, 2008, p. 216), ακέζσο κφιηο θιεζνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή, νξηνζεηνχλ ηε πεξηνρή, εμεηάδνπλ ηα πηζαλά ζπληξίκκηα ηνπ 

αεξνζθάθνπο θαη αλαιχνπλ ηηο ερνγξαθεκέλεο ζπλνκηιίεο θαζψο θαη ηα δηαζσζέληα 

θαηαγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πηήζεο, έηζη ψζηε ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο καξηπξίεο ησλ 

επηδψλησλ ηνπ αηπρήκαηνο λα θαηαιήμνπλ ζηε θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε 

πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αηπρήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ αμηφπηζηε 

ηεθκεξίσζε ησλ αηηίσλ ελφο αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο, απαηηείηαη ε αμηνιφγεζε φρη 

κφλν ησλ επξεκάησλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ εχθνια ην ρξήζηε σο άκεζα ππεχζπλν, αιιά 

θαη ε δηεξεχλεζε ζε βάζνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα απνθαιπθζνχλ 

ππάξρνληα θελά ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Σέινο ε δηαθήξπμε κέηξσλ πνπ πξέπεη λα 

παξζνχλ έηζη ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα ίδηα ζθάικαηα, απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηφρν ηεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηηξνπή 

θαιείηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά λα ζπλεηζθέξεη κε ην έξγν ηεο ψζηε νπνπδήπνηε 

ζην θφζκν, λα πξνιεθζεί ην επφκελν αηχρεκα ή αθφκα θαη λα αληηκεησπηζηεί ρσξίο 

πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο. 

 

ην επφκελν Γηάγξακκα 10, αλαπαξηζηάηαη γξαθηθά ε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ελφο 

αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο (Netjasov & Janic, 2008, p. 214), φπνπ αξρηθά αθνχ 

δηεπθξηληζζεί ν αξηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ αεξνζθαθψλ, εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ 

αηπρήκαηνο. Απηέο δηαθξίλνληαη πξσηίζησο ζε πιηθέο ή έκςπρεο, κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο, έηζη ψζηε λα ζρεδηαζζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξφιεςεο αιιά θαη αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ παξφκνησλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Γηάγξακκα 10: Αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ελφο αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο 

Πεγή: Netjasov, F. & Janic, M. (2008).  A review of research on risk and safety  

odelling in civil aviation. Journal of Air Transport Management, vol. 14, pp. 215, USA. 

Προζέγγιζη καηηγοριοποίηζης ηφν μονηέλφν αποηίμηζης 
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5.2 ςμμεηοσή ηος ανθπώπινος παπάγονηα 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κηα ζσξεία απφ κνληέια δηεξεχλεζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα 

(Wiegmann & Shappell, 2006, p. 15). Με θπξηαξρνχζα άπνςε φηη ην ιάζνο είλαη 

αλζξψπηλν θαη αλακελφκελν λα ζπκβεί, εζηηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηφζν ζηε πξφιεςε 

ψζηε λα κε ζπκβεί παξφκνηα θαηάζηαζε ζην κέιινλ φζν θαη ζηνλ νξζφ ηξφπν 

αληίδξαζεο φηαλ ζπκβεί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 

αηχρεκα πξηλ λα ζπκβεί είρε επθαηξίεο ζε πνιιά επίπεδα λα απνθεπρζεί. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο κειέηεο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

θαηέρεη ηε πξσηαξρηθή αηηία πξφθιεζεο ελφο αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην αθφινπζν Γηάγξακκα 11, αλαθνξηθά κε ηα αηπρήκαηα ηεο ΠΑ θαηά ηε 

πξφζθαηε δεθαεηία 1998-2008 (ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ 

Αεξνπνξίαο). 

 

ΑΣΟΥΙΑ

4,5%
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

0,3%

ΑΝΔΞΑΚΡΙΒΧΣΟ

10,4%

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ

84,8%

 

 

Γηάγξακκα 11: Αίηηα Αεξνπνξηθψλ Αηπρεκάησλ ΠΑ  πεξηφδνπ 1998-2008  

Πεγή: Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο/ Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πηήζεσλ & Δδάθνπο 
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Η βαζηθή αξρή ηνπ κνληέινπ δηεξεχλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα σο αηηία γηα έλα 

αηχρεκα ή ζπκβάλ είλαη φηη ζε θάζε νξγαληζκφ ππάξρνπλ βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη αζθαιή πξντφληα (ή ιεηηνπξγίεο). Δπνκέλσο, ε παγθφζκηα αεξνπνξηθή 

«βηνκεραλία» (νξγαληζκνί θαη θνξείο) κπνξεί  λα ηδσζεί σο έλα ζχλζεην ζχζηεκα 

παξαγσγήο ηνπ νπνίν ην πξντφλ είλαη ε αζθαιήο δηεμαγσγή ησλ πηήζεσλ, αλεμάξηεηα 

εάλ είλαη αεξνκεηαθνξέο ή ελδηαθέξνληνο ηεο εζληθήο άκπλαο. Όπσο φια ηα 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ρεηξηζηψλ ηεο πξψηεο γξακκήο (front line operators) φπσο είλαη ηα πιεξψκαηα αέξνο. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ε ζπγρξνληζκέλε αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

κεραληθψλ ζηνηρείσλ κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ρψξν ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηνπ 

αεξνζθάθνπο. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ απαηηείηαη ν ζπληνληζκφο αμηφπηζησλ κεραλψλ 

θαη θαιά εθπαηδεπκέλσλ αλζξψπσλ, θάησ απφ κηα απνηειεζκαηηθή επίβιεςε. 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη φια απηά γηα λα επηηεπρζνχλ πξέπεη λα ππάξρεη ππνζηήξημε 

θαη επάξθεηα πφξσλ. Έλα απνηειεζκαηηθφ κάλαηδκελη ρξεκαηνδνηεί ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αζθάιεηα, αθνχ είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ. Σα αηπρήκαηα ινηπφλ ζπκβαίλνπλ φηαλ ππάξρεη 

δηαθνπή ζηηο αιιεινεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε παξαγσγηθή 

απηή δηαδηθαζία, θαζψο έηζη ην ζχζηεκα γίλεηαη πην επάισην ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

απεηιέο.  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη παξαβάζεηο απνηεινχλ εηδηθή 

θαηεγνξία ιαζψλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζθφπηκε απφθιηζε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο.  Έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε παξαβάζεηο ξνπηίλαο (routine violations), φηαλ 

ιφγσ ππεξεκπηζηνζχλεο παξαβηάδνληαη ηα πξνβιεπφκελα φξηα, αςεθψληαο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ (φπσο πρ. ε πηήζε εληφο θαηαηγίδσλ) θαη έθηαθηεο 

παξαβάζεηο (exceptional violations)  φηαλ εθδειψλνληαη ρσξίο λα ππάξρεη ζαθήο 

πξνεηδνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε, νη παξαβάζεηο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ην 

ζεκαληηθφηεξν θαη κε ηηο ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ζηνηρείν εκπινθήο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα ζηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα, παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη ψζηε λα ειεγρζνχλ.   

 

Οη πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ ηυν μη αζθαλών ππάξευν (preconditions for unsafe 

acts) απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν εμέηαζεο κηαο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ελφο 

αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θάζε ζηέιερνο ηνπ 
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νξγαληζκνχ εξγάδεηαη, επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ. Η θπζηθή, 

ςπρνινγηθή αιιά θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη 

κηα ζχλζεηε εξγαζία, φπσο είλαη ε δηαθπβέξλεζε ηεο πηήζεο, ζπρλά δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθβαζή ηεο. Έηζη ν νξγαληζκφο φρη κφλν πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηηο θάιιηζηεο ζπλζήθεο μεθνχξαζεο ή απφδνζεο, αιιά θαη λα ειέγρεη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ. Γηα απηφ άιισζηε, πέξα ησλ απζηεξψλ πεξηνδηθψλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ, ζπρλά ηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ππνβάιινληαη ζε  έθηαθηνπο 

πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο αιιά θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα εμνηθείσζεο κε επψδπλεο 

θαηαζηάζεηο παξαηζζήζεσλ, απψιεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ θιπ πνπ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα αληηκεησπίζνπλ ζηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο. Άιισζηε είλαη ζεκαληηθφ ν 

θαζέλαο μερσξηζηά, αιιά θαη ε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε πηήζε λα γλσξίδεη 

επαθξηβψο ηα θπζηνινγηθά ηνπ φξηα. Δίλαη γλσζηφ πιένλ φηη δελ κπνξεί ν νηνζδήπνηε 

θαη νπνηεδήπνηε ζειήζεη, λα πεηάμεη, αθφκα θαη εάλ ν ίδηνο αηζζάλεηαη ηθαλφο. Δθηφο 

φκσο απφ ηα απζηεξά δεηήκαηα πγείαο, ππάξρνπλ ζσξεία άιισλ πξνζσπηθψλ αηηηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα ζηε πηήζε. Γηα απηφ ην ιφγν, πξέπεη ν 

θάζε εκπιεθφκελνο κε ηε πηήζε λα γλσξίδεη ηα δηθά ηνπ φξηα θαη λα ηα ηεξεί. Αθφκα ην 

θπζηθφ αιιά θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θάπνηνο εξγάδεηαη, εμαζθεί 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ απφδνζε ηνπ. 

 

Η δηεξεχλεζε επνκέλσο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα αεξνπνξηθά 

αηπρήκαηα έρεη θαηαζηεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα φινπο ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ 

αεξνπνξία νξγαληζκνχο. Πιήζνο εξεπλψλ (Netjasov & Janic, 2008, p. 214) 

πξνζπαζνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηα κνληέια πνπ αζρνινχληαη κε ην δήηεκα, αιιά ην 

θαζέλα απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, θπξίσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ. Γηαρξνληθά φκσο φιεο νη κειέηεο απνδέρνληαη σο βάζε ην μονηέλο 

αλληλεπίδπαζηρ ηος ανθπώπος με ηο πεπιβάλλον πνπ ιεηηνπξγεί (SHELL), 

θαηφπηλ ην μονηέλο ηος ελβεηικού ηςπιού (Swiss cheese model) θαη θαηαιήγνληαο 

ζην πιένλ ζχγρξνλν ζύζηημα καηηγοπιοποίηζηρ ηος ανθπώπινος παπάγονηα 

(HFACS) (Ruishan, Lei, & Ling, 2007, p. 837). Οη φπνηεο πεξαηηέξσ αλαθνξέο 

απνηεινχλ παξαιιαγέο ηνπ ηξφπνπ πνπ ηαμηλνκείηαη ζηαηηζηηθά ε θάζε ζπληζηψζα ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια απηά ηα κνληέια αλ θαη βξίζθνπλ θχξην 

πεδίν εθαξκνγήο ζηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα αμηνπνηνχληαη 

πιήξσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαληζκνχο πςεινχ 

θηλδχλνπ, φπσο νδηθήο, ηαηξηθήο, ππξεληθήο, λαπηηθήο (Celik & Cebi, 2009, p. 68) θιπ. 

αζθάιεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ δελ αθνξνχλ κφλν ηελ 
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αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ζε αληίζηνηρνπο άιινπο θιάδνπο πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζνβαξά αηπρήκαηα. 

 

 

5.3 Η Απεικόνιζη SHELL  

 

 

Σε ηειεπηαία εηθνζαεηία πνπ άξρηζε λα αλάγεηαη ην θάζε αηχρεκα ζε κηα ζεηξά απφ 

ιάζε ή παξαιείςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, αλαπηχρζεθε ε άπνςε φηη πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ν άλζξσπνο φρη σο κεκνλσκέλε κνλάδα αιιά θάησ απφ ηελ επήξεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί, φπσο θαίλεηαη ζην 

αθφινπζν Γηάγξακκα 11.  

 

 

Γηάγξακκα 12: Σν πεξηβάιινλ  SHELL  

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation 

Accident Analysis. P. 245, MPG Books Ltd, UK.  ΄ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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LIVE WARE 
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Έηζη εμειίρζεθε ην κνληέιν ηεο απεηθφληζεο SHELL, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα 

δηάγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηα ηκήκαηα θάζε έλα απφ ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχεη έλα μερσξηζηφ παξάγνληα ή ζπληειεζηή ηνπ. Η λνεηηθή απηή 

απεηθφληζε νλνκάζηεθε SHELL παίξλνληαο ηα αξρηθά απφ ηηο ιέμεηο : S – Software, H 

– Hardware, E – Environment, L – Liveware. Πξνζαξκφδνληαο ινηπφλ ην κνληέιν ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα δίλεηαη ε παξαθάησ επεμήγεζε ζηα ηκήκαηα ηνπ: 

 Software: Γηαδηθαζίεο θαη εξκελεία ζπκβφισλ (φιεο δειαδή νη πιεξνθνξίεο, νη 

θαλνληζκνί θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα) 

 Hardware: Μεραλή (αεξνζθάθνο, ζπζθεπέο εμππεξέηεζεο πηήζεσλ, radar 

θ.ι.π.) 

 Environment: Πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη ηα S-H-L (απνζηνιή, 

θαηξφο, κνξθνινγία εδάθνπο-αεξνδξνκίσλ θιπ.)  

 Liveware: Άλζξσπνο. Δίλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θαη γηα απηφ ν φξνο 

Liveware (άλζξσπνο) κπαίλεη δχν θνξέο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 5, 

ζην δηάγξακκα γηαηί έρεη επίδξαζε ηφζν ζηνπο άιινπο παξάγνληεο φζν θαη ζηνλ ίδην.  

 

Πίλαθαο 5: πζρέηηζε ηνπ «αλζξψπνπ» ζην κνληέιν SHELL  

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation 

Accident Analysis. p. 250, MPG Books Ltd, UK.  ΄ 

 

 

Η 

L E S 

L 

H : Hardware - Μεραλή 
S : Software - Γηαδηθαζίεο 
L : Liveware - Άλζξσπνο 
Δ : Environment - Πεξηβάιινλ 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα 5, ν ζπληειεζηήο «άλζξσπνο», είλαη ην πην 

επέιηθην ηκήκα αιιά θαη ην πεξηζζφηεξν θξίζηκν, γηα απηφ κπαίλεη θαη ζην θέληξν ηνπ 

ζρήκαηνο. Γηα λα πεηχρνπκε δε, ην θάιιηζην ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

ιακβάλνπκε ππφςε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

o Σα εξυηεπικά σαπακηηπιζηικά ηνπ, δειαδή νη δηαζηάζεηο θαη ην κέγεζφο ηνπ 

έηζη ψζηε γηα παξάδεηγκα, ην ρεηξηζηήξην εξγνλνκηθά λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην νηαδήπνηε ζρεδίαζε ηνπ αεξνζθάθνπο λα ππνινγίζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ αλζξσπνκεηξία θαη ηε βηνκεηξία. 

o Σηο θςζικέρ ανάγκερ ηνπ, δειαδή ηηο βηνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα 

ηξνθή, λεξφ, νμπγφλν θιπ. θαζφζνλ ε έιιεηςε απηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

απφδνζε θαη ηελ θαιή ηνπ θαηάζηαζε.  

o Σελ ικανόηηηα ανηίλητηρ ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ ηνπ αλζξψπνπ, 

αμηνπνηψληαο ηα αηζζεηήξηα φξγαλα κε ηα νπνία δέρεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ θάλνπλ ηθαλφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμσηεξηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θέξλνληαο έηζη ζε πέξαο ην έξγν ηνπ. Η εθκεηάιιεπζε 

ησλ νξγάλσλ απηψλ απφ ηνλ άλζξσπν ππφθεηηαη ζε πνιινχο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ιφγνπο. Η θπζηνινγία θαη ε βηνινγία ζα είλαη νη θχξηεο 

πήγεο πιεξνθνξηψλ γη' απηά.  

o Σελ δςναηόηηηα επεξεπγαζίαρ ηυν πληποθοπιών πεξηνξίδεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο ζε κία νζφλε, νη 

νπνίεο είλαη κπεξδεκέλεο θαη δελ κπνξεί λα ηηο αμηνπνηήζεη ν Ιπηάκελνο, είλαη αλψθειν 

λα ηνπ ηηο δψζνπκε. Απφ ηελ αδπλακία απηή πξνθχπηεη θαη ε απαίηεζε γηα εξγνλνκηθή 

ζρεδίαζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο. Μεγάιν ξφιν ζηε 

ζσζηή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ παίδνπλ ε καθξνπξφζεζκε θαη 

βξαρππξφζεζκε κλήκε, φπσο θαη ε παξαθίλεζε θαη ην stress. Η πεγή πιεξνθνξηψλ 

εδψ ζα είλαη ε ςπρνινγία. 

o Σηο ανοσέρ ζηο πεπιβάλλον, θαζφζνλ ν άλζξσπνο δχλαηαη λα εξγάδεηαη 

απνδνηηθά κφλν κέζα ζ' έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν εχξνο ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε πίεζε, ην θσο, ν ζφξπβνο θ.α. έρνπλ επίδξαζε πάλσ 

ζηελ θπζηνινγία θαη ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηνπο ιηγφηεξν αλζεθηηθνχο ε 

απφδνζε κπνξεί αθφκα λα επεξεαζηεί απφ ην χςνο, ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο, αθφκα 

θαη απφ ηελ πηήζε. Έλα κε επράξηζην ή ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξέπεη λα 

αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ηελ απφδνζε γηα εξγαζία. Η θπζηνινγία, ε βηνινγία θαη ε 

ςπρνινγία δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά δχλαληαη λα νκαδνπνηεζνχλ, αιιά είλαη 

ζίγνπξν φηη δελ ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην θάζε ρξήζηε μερσξηζηά, αθνχ θαλείο 

δελ είλαη ίδηνο κε θαλέλαλ. Γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο. 

 

Γηαθξίλεηαη ινηπφλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν, φηη νη δηαδηθαζίεο εμειίζζνληαη νκαιά, φηαλ 

ππάξρεη αξκνλία θαη ζπλέρεηα ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ηκεκάησλ. Αληίζεηα, αξθεί 

ε χπαξμε κηαο δπζαξκνλίαο κεηαμχ δχν κφλν ηκεκάησλ γηα λα δεκηνπξγεζεί 

πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαιχνληαο θάζε κηα ζπληζηψζα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο κε ηηο άιιεο, έρνπκε ηνπο δπλαηνχο ζπζρεηηζκνχο ιακβάλνληαο πάληα 

σο κηα παξάκεηξν ζηαζεξή ηνλ άλζξσπν: 

 Άνθπυπορ – μησανή, κε δεδνκέλν φηη ε κεραλή είλαη ην πξψην απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο απεηθφληζεο πνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ άλζξσπν, ε 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο είλαη ε πην ζεκαληηθή κέζα ζην κνληέιν SHELL 

θαη αθνξά γηα παξάδεηγκα ηε ζρεδίαζε ηνπ θαζίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηα αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζρεδίαζεο ησλ νξγάλσλ έηζη ψζηε νη ελδείμεηο 

ηνπο λα γίλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια θαηαλνεηέο,  ηελ εξγνλνκηθά ζσζηή ζέζε ησλ 

δηαθνπηψλ θ.α. Βέβαηα ν ρξήζηεο κπνξεί πνηέ λα κελ αληηιεθζεί κηα κε 

απνηειεζκαηηθή ζπλχπαξμε ησλ παξαγφλησλ άλζξσπνο-κεραλή κέζα ζην ζχζηεκα 

πνπ θηλείηαη, αθφκα θαη εάλ είλαη πηζαλφ λα θαηαιήμεη ζε αηχρεκα αθνχ ε αλζξψπηλε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαιχπηεη ηα ζεκεία εθείλα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ ηαηξηάδεη ε 

ζπλχπαξμε. Απηφ φκσο δελ απνδπλακψλεη ηε ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 Άνθπυπορ-διαδικαζίερ, αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε απφ ηνλ άλζξσπν ησλ 

δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ, εγρεηξηδίσλ θιπ. πνπ κε ηελ επίβιεςε ηνπ νξγαληζκνχ 

ηίζεληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη 

αληαπνθξηλφκελεο ηφζν ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηήζεο φζν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ρξήζηε λα ηηο εθηειέζεη. 

 Άνθπυπορ-πεπιβάλλον, φπνπ ε επίδξαζε ηνπ δεχηεξνπ ζηνλ πξψην ήηαλ 

απφ ηα πξάγκαηα πνπ ιήθζεθαλ αξρηθά ππφςε ζηε δηαδηθαζία ηεο πηήζεο. Η 

ππνζηήξημε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ 

είλαη ηδαληθφ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή (πρ. κάζθεο νμπγφλνπ, Head-up-display, θιπ.), 

ήηαλ θάηη πνπ δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ην νπνίν φζν θαη εάλ εμειίζζεηαη, ζπλερψο 

εγείξεη λέα πξνβιήκαηα. 

 Άνθπυπορ-άνθπυπορ, αθνχ ίζσο ην πην δχζθνιν θαη απξφβιεπην ζηελ 

εμέιημε ηνπ, είλαη ε επίηεπμε ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Οη 
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μέθοδοι διασείπιζηρ ηος πληπώμαηορ (CRM), εληαηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θιπ. βξίζθνληαη θάησ απφ ην 

θάζκα κηαο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Σνκέαο φπνπ 

ζαθψο ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ δηαδξακαηίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

Όκνηα κε ηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηήζεθε ε αλσηέξσ απεηθφληζε πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζζνχλ νη πεγέο ησλ ζθαικάησλ  ζρεηηθά κε ηε πηήζε, δχλαληαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη νη ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα εμεηαζηεί 

ε ζρέζε ηνπ παξάγνληα άλζξσπνο κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα 

ηα φξγαλα θαη νη δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηα αλζξψπηλα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζην ρεηξηζηή επηβάιιεηαη λα είλαη θαηαλνεηέο θαη εθαξκφζηκεο. Σέινο νη 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη πξνζπάζεηα ν νξγαληζκφο, θαζφζνλ φζν βειηηψλεηαη ε 

ηερλνινγία, ηφζν γίλνληαη πνιππινθφηεξεο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 

Σν κνληέιν  SHELL παξά ηελ εηθνζαεηή χπαξμε ηνπ, απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα κηα 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία εδξαηψζεθαλ φιεο ζρεδφλ νη ζχγρξνλνη 

κέζνδνη νπζηαζηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ αεξνπνξηθά αηπρήκαηα. 

Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο δξάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα, ζεσξείηαη πιένλ φηη απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε  ηνπ νπζηαζηηθνχ 

ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ αζθάιεηα ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, θπξίσο ζην 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα απηφ κεηά απφ κηα ζεηξά απφ εμειηγκέλεο ζεσξίεο, νη 

ζχγρξνλνη αλαιπηέο θαηέιεμαλ ζην κνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ (Swiss cheese 

model) θαη ζηε ηειηθή κνξθή ηνπ ζην χζηεκα Αλάιπζεο θαη Καηεγνξηνπνίεζεο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα (Human Factors Analysis and Classification System – 

HFACS). 
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5.4 Σο μονηέλο λάθοςρ ηος «ελβεηικού ηςπιού» 

 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη επηζηήκνλεο πξνβιεκαηίζηεθαλ ηδηαίηεξα επηζπκψληαο λα 

αλαιχζνπλ ηηο αηηίεο θαη ηηο αιιεινπρίεο πνπ νδήγεζαλ φρη κφλν ζην ππξεληθφ 

αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι αιιά θαη ζηηο βαξχηαηεο γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζπλέπεηεο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Γεθάδεο κειέηεο εθπνλήζεθαλ ζηε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ην 

γεγνλφο φρη κφλν γηαηί δελ πεξηνξίζηεθε κε επηηπρία ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο αιιά 

θαη γηαηί ν θξαηηθφο κεραληζκφο δελ κπφξεζε λα ην πξνβιέςεη. Η θηινζνθία ινηπφλ λα 

εηδσζεί ην θάζε αηχρεκα σο κηα αιιεινπρία αηηηψλ, είρε σο απνηέιεζκα λα δηαηππσζεί 

απφ ηνλ Reason J. (1990, p. 768) ην μονηέλο ηος ελβεηικού ηςπιού (Swiss cheese 

model), φπνπ δηαηππψλεηαη ε ζέζε φηη γηα ην θάζε αηχρεκα απαηηνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεηξά απφ κε αζθαιείο πξάμεηο, ζε φια ηα 

επίπεδα δηαρείξηζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη νπνίεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

ζπλδπάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, παξφκνηα δειαδή κε ηηο ηξχπεο ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ 

(Ruishan, Lei & Ling, 2007, p. 837). Γειαδή ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ «ηξχπεο» 

αιιεινζρεηηδφκελεο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα πεξάζεη ην αηχρεκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα 6 (ζει. 67).  χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ελ ιφγσ εξεπλεηή, ην αλζξψπηλν ιάζνο σο 

πξφβιεκα κπνξεί λα ηδσζεί απφ δχν πιεπξέο, δειαδή σο θαζαξά ιάζνο ελφο 

πξνζψπνπ θαη κφλν ή σο ιάζνο ηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ απηφ ην πξφζσπν ιεηηνπξγεί ή 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν (Reason, 2000, p. 769). Έηζη γηα ηελ εκθάληζε ελφο 

αηπρήκαηνο απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ ιάζε ηφζν απφ ην ρξήζηε ν νπνίνο δελ 

εθάξκνζε ζθφπηκα ή κε θάπνηα δηαδηθαζία φζν θαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ δελ 

θξφληηζε λα απνηξέςεη ή λα δηνξζψζεη ην ιάζνο. Μάιηζηα ηα ιάζε φρη κφλν αλακέλεηαη 

λα εκθαληζηνχλ απφ ηε θάζε αλζξψπηλε χπαξμε αιιά θαη απφ ην θάζε νξγαληζκφ 

αλεμάξηεηα πφζν θαιφο είλαη. Γηα απηφ ζα πξέπεη έγθαηξα θαη πξνηνχ ζπκβεί ε κε 

αζθαιήο πξάμε, ν νξγαληζκφο λα κεξηκλήζεη ψζηε λα θιείζεη  ηε ηξχπα απφ ηελ νπνία 

ζα πεξάζεη ην πξνζσπηθφ ιάζνο θαη ζα θαηαιήμεη ζε θάπνην αηχρεκα. Άιισζηε φπσο 

παξαηήξεζε, ζπρλά νη θαιχηεξνη «επαγγεικαηίεο» πξνβαίλνπλ ζε αδηθαηνιφγεηα θαη 

κε επηηξεπηά ιάζε, ηα νπνία δελ ζα είραλ θαηαιήμεη ζε αηχρεκα εάλ ν νξγαληζκφο είρε 

πξνβιέςεη ζεηξά κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηα αληηκεησπίζεη. πγθεθξηκέλα 

αλαζεσξψληαο ην κνληέιν ηνπ δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη «δελ κπνξνχκε λα 

αιιάμνπκε ηηο αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο, αιιά κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο θαηαζηάζεηο 

φπνπ ν άλζξσπνο εξγάδεηαη» (Reason, 2000, p. 769). Βέβαηα, αλαγλσξίδεη θαη απηφο 

φηη «ην λα θαηεγνξνχληαη ηα κεκνλσκέλα άηνκα (γηα έλα αηχρεκα) είλαη 
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ζπλαηζζεκαηηθά ηθαλνπνηεηηθφηεξν απφ ην λα ζηνρνπνηνχληαη νη ζεζκνί θαη ηα 

θαζηεξσκέλα». Γηα απηφ ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο πςειήο 

αμηνπηζηίαο νξγαληζκνχο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν ε πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ησλ 

κε αζθαιψλ πξάμεσλ ησλ αηφκσλ φζν ε απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ην δπλαηφλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλζξψπηλσλ ή επηρεηξεζηαθψλ απεηιψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα 

θαηαλνεζεί φηη νη νξγαληζκνί απηνί δελ είλαη απξφζβιεηνη ζε ερζξηθά γηα απηνχο 

γεγνλφηα, αιιά απηνί πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαιιάζνπλ απηέο 

ηηο πεξηζηαζηαθέο απνηπρίεο ζε επθαηξίεο ελδπλάκσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλακέλνπλ 

λα ζπκβνχλ ιάζε θαη εθπαηδεχνπλ ηα ζηειέρε ηνπο ζην πσο έγθαηξα ζα ηα 

αλαγλσξίζνπλ θαη ζα ηα αληηκεησπίζνπλ. 

 

 Αληηζηνηρψληαο ην κνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πηήζεσλ, έρνπκε ηελ εμέιημε ηνπ κνληέινπ φπσο δίδεηαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 6 

(Wiegmann & Shappell, 2006, p. 46). Έηζη δηαπηζηψλνπκε φηη πξηλ ην αηχρεκα 

πξνεγείηαη κηα ελεξγή θαηάζηαζε δειαδή κηα επηθίλδπλε πξάμε ηνπ ρξήζηε θαη ε 

νπνία είλαη ε πξψηε αληηιεπηή αηηία πνπ ην πξνμέλεζε, φπσο πρ. ν ειιηπήο ρεηξηζκφο 

απφ ην Κπβεξλήηε, ελφο επηβαηηθνχ αεξνζθάθνπο ζηελ απνγείσζε κε άζρεκν θαηξφ, 

ιφγσ εζθαικέλνπ δηαζηαπξσηηθνχ ειέγρνπ ησλ νξγάλσλ ηεο πηήζεο. Όκσο ε 

επηθίλδπλε πξάμε δελ ζα είρε εθηειεζηεί εάλ δελ ππήξραλ θαη νη απαξαίηεηεο 

ιαλζάλνπζεο αηηίεο πνπ ηελ επέηξεςαλ. Γειαδή ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, δελ ζα 

ζπλέβαηλε, εάλ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο αμηνπνηνχζαλ ηηο αξρέο 

ζπλεξγαζίαο (CRM) θαη θαζνδεγνχζαλ ζσζηά ην Κπβεξλήηε. Αθφκε πεξηζζφηεξν, ζα 

είρε πξνιεθζεί ην αηχρεκα εάλ ππήξρε ε θαηάιιειε επίβιεςε ζην κεζαίν επίπεδν, ε 

νπνία έγθαηξα ζα κπνξνχζε λα δηαγλψζεη ηηο πθηζηάκελεο αδπλακίεο κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςή ηνπο, φπσο ε ειιηπήο εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ ή κε ηθαλνπνηεηηθή 

ζηειέρσζε ησλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ  πνπ επηθξάηεζαλ 

ζηε πηήζε. Αιιά θαη ε κε απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ηνπ νξγαληζκνχ ζην πςειφ 

επίπεδν, ε νπνία επέηξεςε ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ή 

πεξηνξηζκψλ ηεο εηαηξείαο, λα πεξηθνπνχλ νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή 

εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ ή αθφκα θαη λα κελ πινπνηεζεί ε πξνβιεπφκελε 

ζηειέρσζε, απνηέιεζε κηα εμίζνπ βαζηθή αηηία εκθάληζεο ηνπ αηπρήκαηνο. Δπνκέλσο, 

κε ηε παξαπάλσ αιιεινπρία, είλαη θαλεξφ φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ 

άκεζν αληίθηππν ζην ηειηθφ ρξήζηε κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

θαηάιιεισλ γηα αηχρεκα.   
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Πίλαθαο 6: Σν κνληέιν ηνπ «ειβεηηθνχ ηπξηνχ»  

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis. p. 47, MPG Books Ltd, UK.  ΄ 
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ε επίπεδν νξγαληζκνχ, ε δηάγλσζε φηη ηα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ γηα πνιινχο θαη 

ζχλζεηνπο ιφγνπο θαζφζνλ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο ζπλεξγάδνληαη άλζξσπνη 

δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη εηδηθνηήησλ θαη νη νπνίνη θάλνπλ ιάζε, εδξαίσζε απφ ηε 

πξνεγνχκελε δεθαεηία ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ κε ζπνπδή ηα νξγαλσζηαθά 

αηπρήκαηα (organizational accidents), φρη σο απνηέιεζκα κεκνλσκέλσλ ιαζψλ αιιά 

σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  Αμηνπνηψληαο ινηπφλ ηε ζεσξία ηνπ Reason, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ε 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο φισλ ησλ επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ, κε ζθνπφ 

ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Johnson & Botting, 1999, p. 

110). Βέβαηα φπσο δηαπηζηψζεθε, ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ αξρψλ ηνπ κνληέινπ ηνπ 

«ειβεηηθνχ ηπξηνχ», πεξί κε αζθαιψλ πξάμεσλ θαη νξγαλσηηθψλ «ηξππψλ» έρεη 

πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Perneger, 2005, p. 3). Όζν πεξηζζφηεξν απνδεθηέο είλαη νη αξρέο ηεο αζθάιεηαο 

κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ, ηφζν θαηαλνεηέο είλαη νη έλλνηεο ηνπ «ιάζνπο», ηνπ 

«ζπκβάληνο» θαη ηνπ «αηπρήκαηνο», θαζψο θαη νη φπνηεο επηπηψζεηο ζα ππάξμνπλ γηα 

ηνπο ίδηνπο κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά.  

 

Η δπζρέξεηα ζηε πξάμε ηνπ αθξηβή εληνπηζκνχ ησλ «ηξππψλ» ηνπ ζπζηήκαηνο, 

απνηειεί θαη ηε βαζηθφηεξε αξλεηηθή θξηηηθή ζην αλσηέξσ κνληέιν (Wiegmann & 

Shappell, 2006, p. 49). Πνιινί δηεξεπλεηέο ην ζεσξνχλ σο ππεξβνιηθά αθαδεκατθφ ζηε 

πξάμε , κε απνηέιεζκα λα ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζην πξαγκαηηθφ 

θφζκν ηεο αεξνπινΐαο. Γεγνλφο πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο  (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION-ICAO) ην 

1993, ν νπνίνο δηαπίζησζε ηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ελφο πεξηζζφηεξνπ πξαθηηθνχ 

κνληέινπ δηεξεχλεζεο πέξα απφ ην κνληέιν SHELL πνπ κέρξη ηφηε εθαξκνδφηαλ θαηά 

θχξην ιφγν. Χο ινγηθφ επαθφινπζν, ε δηεζλήο πξαθηηθή νδήγεζε ζην χζηεκα 

Αλάιπζεο & Καηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα (HFACS), φπσο απηφ 

παξνπζηάδεηαη εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

 

Σν κνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ, πέξα απφ ηνπο αεξνπνξηθνχο νξγαληζκνχο, έηπρε 

επξείαο εθαξκνγήο ζε πνιινχο νξγαληζκνχο πςεινχ ξίζθνπ θαη πνιππινθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, αμηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ ζηα 

λνζνθνκεία, εληνπίδνληαο ηα ιάζε ζε αίηηα πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε θησρή 

επηθνηλσλία, αλεπαξθή γλψζε θαη κε θαηαλφεζε ησλ θαλνληζκψλ απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο (Lederman & Parkes, 2005, p. 36).   
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5.5 ύζηημα Ανάλςζηρ & Καηηγοπιοποίηζηρ ηος Ανθπώπινος 

Παπάγονηα. 

 

 

 Η πξφθιεζε γηα ηε Οκνζπνλδηαθή Γηεχζπλζε Αεξνπνξίαο (FEDERAL AVIATION 

ADMINISTRATION-FAA) αιιά θαη γηα άιινπο νξγαληζκνχο αληίζηνηρνπο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηηο αεξνκεηαθνξέο, είλαη λα βειηηψζνπλ ην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ελψ 

ήδε ζεσξείηαη κε βάζε ηελ εμέιημε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ πιένλ σο 

ηθαλνπνηεηηθά αζθαιήο (Shappell, Detwiler, Holcomb, Hackworth, Boquet & 

Wiegmann, 2006, p. 5). Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη επνκέλσο είλαη απφ πνπ πξέπεη 

λα αξρίζνπλ νη πξνζπάζεηεο θαη ζε πνην ζεκείν λα εζηηαζζνχλ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αηηίεο πνπ δχζθνια κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ή λα ειέγμεη ν άλζξσπνο, φπσο κηα ξαγδαία επηδείλσζε ηνπ θαηξνχ ή 

θάπνηα θξίζηκε κεραληθή βιάβε, ην αλζξψπηλν ιάζνο παξακέλεη ν πξσηαγσληζηήο ηεο 

πξσηεχνπζαο αηηίαο πνπ θαηαιήγεη ζε αηχρεκα. Δμειίζζνληαο επνκέλσο ην κνληέιν 

ηνπ Reason, φπνπ πιένλ ην αλζξψπηλν ιάζνο εμεηάδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηεο «αιπζίδαο ησλ κε αζθαιψλ 

πξάμεσλ» πνπ θαηαιήγνπλ ζε αηχρεκα. Άιισζηε ην θάζε αλζξψπηλν ιάζνο είλαη πνιχ 

πην ζχλζεην θαη πνιχπινθν απφ φηη αξρηθά θαίλεηαη.  

 

Η ζεκειίσζε ηνπ ςζηήμαηορ Ανάλςζηρ & Καηηγοπιοποίηζηρ ηος Ανθπώπινος 

Παπάγονηα (Human Factor Analysis and Classification System – HFACS) μεθίλεζε 

απφ ηνπο Shappell & Wiegmann, ζηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, αξρηθά σο 

αλάγθε ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ησλ ΗΠΑ, κε ζθνπφ ηε ηαμηλφκεζε θαη θαηαγξαθή 

ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ αεξνπνξηθνχ παξάγνληα ζε εθαηνληάδεο 

αεξνπνξηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα (Wiegmann & Shappell, 2006, p. 45). Γξήγνξα 

φκσο δηαπηζηψζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία θαη ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Έηζη, ζα ιέγακε φηη κάιινλ 

εθαξκφζηεθε σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ζηε πξνζπάζεηα λα εληνπηζζνχλ νη ηξχπεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κνληέινπ (Ruishan, Lei & Ling, 2007, p. 836) παξά σο κέζνδνο 

νπζηαζηηθήο πξφβιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  

 

Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 7 (ζει. 76), ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ 

ζχζηεκα ππάξρνπλ 4 επίπεδα απνηπρίαο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εκπιέθεηαη ζε έλα 

αηχρεκα, θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα ηνπ 
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κνληέινπ ηνπ Reason. Απηά αλαιχνληαη ζηηο κε αζθαιείο πξάμεηο, ζηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα λα ζπκβνχλ, ζηελ αλεπαξθή επίβιεςε γηα απηέο θαη ζηελ επηξξνή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ έλα αηχρεκα, κε βάζε ηα ελ ιφγσ 

επίπεδα, έρεη σο αθνινχζσο: 

α. Επικίνδςνερ ππάξειρ χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νη 

επηθίλδπλεο ή αιιηψο νη κε αζθαιείο πξάμεηο, κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ σο 

απνηέιεζκα ησλ ανθπώπινυν μη ζςνειδηηών λαθών ή ησλ παπαβάζευν 

(ζεσξψληαο απηέο σο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο). Ο δηαρσξηζκφο ησλ δχν ελλνηψλ 

εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη  ελψ ηα ιάζε ζεσξνχληαη σο αθνχζηα απνηπρία επίηεπμεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, νη παξαβάζεηο εκπεξηέρνπλ ζαθψο ηελ έλλνηα ηεο 

εζειεκέλεο απφθιηζεο ηνπ παξαβάηε κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ.  

1. Δηδηθφηεξα ηα μη ζςνειδηηά λάθη ζηνλ αεξνπνξηθφ ηνκέα, 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σα ιάζε πνπ βαζίδνληαη ζε πιεκκειείο δεξιόηηηερ νη 

νπνίεο δελ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, ιφγσ κε επαξθνχο ηερληθήο ρεηξηζκνχ ηεο 

επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο ή αλεπάξθεηαο ηεο κλήκεο λα ηηο επαλαθέξεη, παξά ην 

γεγνλφο φηη ην άηνκν κπνξεί λα είρε ζην παξειζφλ εθπαηδεπζεί θαη αμηνινγεζεί γηα ηε 

ζσζηή εθηέιεζε ηνπο. Η δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηα ιάζε απόθαζηρ, ε νπνία είλαη 

θαη ε δπζθνιφηεξε λα δηεξεπλεζεί απφ φια ηα ππφινηπα ιάζε θαη ηα νπνία ζπρλά 

θαινχληαη σο «γιπθά ιάζε» (honest mistakes) ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα πξνμελνχλε 

άηνκα πνπ είηε δελ έρνπλ επαξθή γλψζε είηε επηδεηθλχνπλ θησρή θξίζε. Γηαθξίλνληαη 

κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε ιάζε εθαπμογήρ ηυν διαδικαζιών φπνπ θπξίσο παξαηεξνχληαη 

ζηνπο απζηεξήο γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο ζηξαηησηηθνχο νξγαληζκνχο, θαη ζπκβαίλνπλ 

φηαλ ν ρξήζηεο δελ αληηιακβάλεηαη ή αληηιακβάλεηαη εζθαικέλα έλα πξφβιεκα. 

Αθφκε, ππάξρνπλ ηα ιάζε επιλογήρ, φηαλ θάπνηνο εθαξκφδεη κηα ιάζνο δηαδηθαζία 

κεηαμχ πιήζνπο επηινγψλ πνπ πηζαλφλ λα είρε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ςπρνζσκαηηθή 

θφξηηζε επηδξά ζεηηθά ζε απηή ηε  ιαλζαζκέλε επηινγή δηαδηθαζηψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα φηαλ έλαο θπβεξλήηεο ελφο αεξνζθάθνπο πνπ ίπηαηαη ζηε ηειηθή 

πξνζέγγηζε γηα πξνζγείσζε, ελψ ζπλαληά απαγνξεπηηθέο γηα πηήζε θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, πξνηηκά λα ζπλερίζεη γηα λα πξνζγεησζεί, κπαίλνληαο έηζη εληφο ηνπ 

επηθίλδπλνπ θαηξνχ, αληί λα εθηειέζεη ηε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ηεο απνηπρεκέλε 

πξνζέγγηζεο, επεηδή ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε πξνζγείσζε ηνπ ζην ελαιιαθηηθφ 

αεξνδξφκην κε ζπλέπεηα ηελ φπνηα ηαιαηπσξία ζα αθνινπζνχζε… Σα ιάζε 

ανηίλητηρ, ζπκβαίλνπλ φηαλ θάπνηνο έρεη ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, ιφγσ θπζηνινγηθήο αλεπάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 
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αλζξψπηλσλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλέρεηα 

κηαο παξαίζζεζεο ε νπνία είλαη επαθφινπζν κηα απφηνκεο θίλεζεο ελφο θπβεξλήηε 

πνπ ίπηαηαη εληφο λεθψλ θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη νπηηθά εξεζίζκαηα 

ηζνξξνπίαο απφ ην θπζηθφ νξίδνληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ιάζνο ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν, δελ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο παξαίζζεζεο λα ζπκβεί, αιιά ζηελ αδπλακία 

ηνπ θπβεξλήηε λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζε απηή.  

2. Σα ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ ιφγσ παπαβάζευν, παξά ην γεγνλφο 

φηη είλαη ιηγφηεξα απφ ηα πξνεγνχκελα ιάζε, ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ 

ηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ελδειερή αλάιπζε ηνπο απφ ηελ 

αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. Η ζσξεία ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ 

ησλ ιαζψλ έρεη νδεγήζεη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Η πξψηε αλαθέξεηαη σο 

παπαβάζειρ ποςηίναρ θαη εληνπίδεηαη ζηε δηάπξαμε ηεο εζθαικέλεο πξάμεο ζηα 

πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ε νπνία γίλεηαη αλεθηή απφ ηνλ νξγαληζκφ ή 

ην ζχζηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε νδήγεζε κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ 

επηηξέπεηαη απφ ηε Πνιηηεία. Όκνηα θάπνηνο θπβεξλήηεο κε κεγάιε πηεηηθή εκπεηξία 

παξαβηάδεη ηα θαηξηθά ειάρηζηα, ππφ ηελ αλνρή θαη ηε κε ηηκσξία ηνπ επηβιέπνληνο 

αεξνπνξηθνχ νξγαληζκνχ. Αθφκε ρεηξφηεξα, ζπρλά επηδνθηκάδνληαη ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαζφζνλ επηδεηθλχνπλ πςειή επαγγεικαηηθή δεμηνηερλία, 

παξαβιέπνληαο φκσο ηε ρακειή επαγγεικαηηθή λννηξνπία. Γηα ην ιφγν απηφ φηαλ 

εληνπίδεηαη έλα ηέηνην ζθάικα ηα αίηηα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα 

επίβιεςεο. Αληίζεηα ε δεχηεξε θαηεγνξία παξαβάζεσλ, θαινχληαη ζκόπιμερ θαη 

δηαρσξίδνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο απφ ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

φηαλ γίλνπλ αληηιεπηέο. πλήζσο αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλεο, εηδερζείο θαη 

απξφβιεπηεο πξάμεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ θπξίσο ηα εγσηζηηθά θίλεηξα ηνπ παξαβάηε, 

αλ θαη ππάξρεη πεξίπησζε ζην παξειζφλ απηφο λα κελ έρεη δψζεη παξφκνηα 

δηθαηψκαηα επηζθαιψλ πξάμεσλ. 

β. Πποϋποθέζειρ επικίνδςνυν ππάξευν Αλ θαη νη κε αζθαιείο ή αιιηψο 

νη επηθίλδπλεο πξάμεηο ζεσξνχληαη σο ππεχζπλεο γηα ην ζχλνιν ησλ αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ, είλαη άζθνπν λα εμεηάδνληαη κφλν απηέο θαη λα κε δηεξεπλψληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. Μνηάδεη κε ην θαηλφκελν λα ελδηαθέξεηαη θάπνηνο 

κφλν γηα ην ππξεηφ ελφο αξξψζηνπ σο αηηία θαη φρη γηα ηελ αξξψζηηα πνπ ηνλ 

πξνθάιεζε. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ εθηέιεζεο απηψλ ησλ 

πξάμεσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

  1. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε καηάζηαζη ελφο αηφκνπ έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζηηο πξάμεηο ηνπ, αθφκα θαη φηαλ θαίλεηαη αξρηθά φηη δελ κπνξεί λα έρεη. 
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Δηδηθφηεξα ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί ζηε νοηηική, ζυμαηική θαη ηα αλαθεξφκελα ζε 

απηέο αηομικά όπια. Η πλεπκαηηθή ή ε ζσκαηηθή θνχξαζε αλακέλεηαη φηη ζα νδεγήζεη 

ζε επηζθαιείο πξάμεηο. Αιιά θαη ε παξαβίαζε ησλ αηνκηθψλ νξίσλ ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθήο αληνρήο είλαη κνηξαίν φηη ζα εληζρχζεη ην ιάζνο. Η θαηάζηαζε 

επηδεηλψλεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο φπσο ην ζηξεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηνκνξθίαο ή ηηο αδπλακίεο ηεο θάζε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ζην ηνκέα απηφ, ε απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή επίβιεςε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, ηε 

πλεπκαηηθή δηαχγεηα αιιά θαη ηελ εξεκία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε πηήζε. πρλά 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζα πηεζζεί ν νξγαληζκφο λα επηηξέςεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

πηήζεσλ θάησ απφ επηζθαιείο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη φκσο ε πίεζε λα κε κεηαθεξζεί 

ζηα πιεξψκαηα αιιά λα απνζβεζζεί ζηα πςειά θιηκάθηα. 

  2. Γελ είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί πσο νη πποζυπικοί 

παπάγονηερ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα αηχρεκα. πγθεθξηκέλα νη ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ πιεξψκαηνο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ην επίπεδν CRM πνπ 

έρνπλ, είλαη θαζνξηζηηθέο ζηε δηαρείξηζε κηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη νη ελέξγεηεο ζπληνληζκνχ ηνπ πιεξψκαηνο δελ ζηακαηνχλ ζηε θαζαξά πηεηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά επεθηείλνληαη ηφζν ζηε πξνεηνηκαζία φζν θαη ζηελ απελεκέξσζε ηεο 

πηήζεο. Γηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν επίβιεςεο θαη ειέγρνπ 

ηνπ θάζε αεξνπνξηθνχ νξγαληζκνχ. ην πεδίν απηφ ν παξάγνληαο θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ, φπσο απηφο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη θαζνξηζηηθφο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ηεο επηθνηλσλίαο φζν θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε φια ηα επίπεδα ζε κηα πηήζε. Όζνλ αθνξά ην παξάγνληα ηεο 

πξνζσπηθήο εγπήγοπζηρ, ζηελ αεξνπνξία ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν θαζέλαο ζα 

αληαπνθξηζεί ζην πςειφηεξν επίπεδν, πέξα απφ ην θαιψο ελλννχκελν θαζήθνλ. 

Μάιηζηα, κε γλψκνλα ην γεγνλφο, φηη ιφγσ πνιππινθφηεηαο θαη άκεζεο ζπζρέηηζεο 

φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαγφλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε κηα επηθίλδπλε πξάμε, 

είλαη πιένλ πξνζσπηθφ δήηεκα ην πνπ ζα ηεζνχλ ηα φξηα, φρη κφλν κε ζθνπφ λα κελ 

ππάξμεη θνχξαζε αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ε απαηηνχκελε εγξήγνξζε ζην κέγηζην 

βαζκφ. 

  3. Όπσο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, ην πεπιβάλλον απνηειεί ην 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα φπνπ ζα εμειηρζεί ην ζθεληθφ ελφο αηπρήκαηνο. 

Αλακθηζβήηεηα νη ζπλζήθεο ηνπ θςζικού πεπιβάλλονηορ, ηφζν εζσηεξηθά, φπσο νη 

ζπλζήθεο ηνπ θφθπθηη αλαθνξηθά κε ην θιηκαηηζκφ, φζν θαη εμσηεξηθά, φπσο νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ επηθίλδπλσλ θαη ζπρλά εθηφο 
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νξίσλ. Αθφκε ζπλδπαζκφο ηέηνησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπλζεθψλ κε εζθαικέλε 

αλζξψπηλε αληίδξαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηνγφλν αληίδξαζε ηνπ πιεξψκαηνο 

κε νιέζξηα απνηειέζκαηα. Αληίζηνηρα, ην ηεσνολογικό πεπιβάλλον πξέπεη εμ’ 

νξηζκνχ λα εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ζχλζεησλ κεραλψλ θαη 

λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εξγνλνκηθή 

ζρεδίαζε ησλ κνριψλ θαη δηαθνπηψλ ζην ρεηξηζηήξην είλαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αεξνπνξηθή βηνκεραλία. Δπηπιένλ, ζχγρξνλα αλαπηπγκέλα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα 

θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλζξψπηλεο αηέιεηεο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηα αλζξψπηλα 

ιάζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα απνθπγήο ζχγθξνπζεο (traffic collision 

avoidance system -TCAS) πνπ πξνεηδνπνηεί ην θπβεξλήηε γηα επηθείκελε ζχγθξνπζε 

κε δηεξρφκελν αεξνζθάθνο. Γπζηπρψο φκσο πνιιά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο 

κεραληζκνχο πξνθχπηνπλ αθνχ πξψηα ζπκβνχλ ηξαγηθά αηπρήκαηα. 

  γ. Επικίνδςνη επίβλετη Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην κνληέιν ηνπ 

«ειβεηηθνχ ηπξηνχ», ν παξάγνληαο επίβιεςε είλαη ζεκαληηθφο θαζφζνλ επεξεάδεη ηφζν 

ηηο επηθίλδπλεο πξάμεηο φζν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηειεζηνχλ.  Οη πεξηπηψζεηο 

αλαιχνληαη παξαθάησ: 

  1. Η ανεπαπκήρ επίβλετη έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ απνθηεζεί 

ε επθαηξία ηεο επηηπρίαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη απαξαίηεην λα 

επηβιεθζεί θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα αμηνινγεζεί θαη λα πηζηνπνηεζεί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Η επηηπρεκέλε επίβιεςε ζπληζηά έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ 

γηα θάζε επηηπρεκέλν αεξνπνξηθφ θαη φρη κφλν νξγαληζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν, θάζε 

δηεξεχλεζε ελφο αηπρήκαηνο πξέπεη λα εζηηάδεη ζην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε 

επίβιεςε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζην θαηά πφζν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη λα κελ ζπκβεί. 

  2. Πεξηζηαζηαθά έρεη απνδεηρηεί φηη ε ακαηάλληλη ζσεδίαζη ηεο 

απνζηνιήο έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλνπλ απνδεθηνί θίλδπλνη νη νπνίνη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα έπξεπε λα είραλ απνξξηθζεί. Άιισζηε ν ξφινο ηεο ζρεδίαζεο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θαζαξά ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε ζχλζεζε 

ηνπ πιεξψκαηνο, ζηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαλνληθψλ θαη αλάγθεο  (normal & 

emergency procedures), ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε 

πιεξνθνξίαο πνπ απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ.  

  3. εκαληηθφ παξάγνληα δηεξεχλεζεο απνηειεί ε ανικανόηηηα ηος 

οπγανιζμού να διοπθώζει ένα ςθιζηάμενο ππόβλημα. Αθφκε ρεηξφηεξν απφ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαπίζησζεο 

χπαξμεο ηάζεο γηα επηθίλδπλεο πξάμεηο, είλαη ε κε δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα 

ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα. Δίλαη ζαλ λα ζπλεγνξεί ζην λα ζπκβεί ην επφκελν αηχρεκα. Η 
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απνπζία ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειεχζεξεο αλαθνξάο επηθίλδπλσλ ή παξ’ νιίγν 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ηεο γλψζεο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ιάζνπο. εκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαβαηψλ, νξηνζεηψληαο ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηηκσξίαο θαη επηβξάβεπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε γεληθφηεξε 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

  4. Χο παπαβάζειρ επίβλετηρ ζεσξνχληαη νη ζπλεηδεηέο 

παξαβιέςεηο ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Αθφκε ε κε εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο απνηειεί εμίζνπ 

παξάβαζε, αθνχ έηζη κε ηελ αλνρή απηή, φρη κφλν δελ θαηαπνιεκείηαη ε ππάξρνπζα 

ηάζε παξάβαζεο γηα έλα δήηεκα αιιά εληζρχεηαη θηφιαο. Άιισζηε θαη ε επίδεημε 

αδηαθνξίαο ζηε ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ ηζνδπλακεί κε εγθιεκαηηθή ελέξγεηα 

θαζφζνλ δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα ην επφκελν αηχρεκα. 

 δ. Επιπποέρ ηος οπγανιζμού Ο νξγαληζκφο είλαη ζίγνπξν φηη κε ηε ζηάζε 

ηνπ επεξεάδεη ηφζν ηε πνηφηεηα ηεο επίβιεςεο, φζν θαη ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ λα ζπκβνχλ νη επηθίλδπλεο πξάμεηο. Οη ηξφπνη πνπ 

δχλαηαη λα επεξεάζεη ν νξγαληζκφο ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ είλαη σο αθνινχζσο: 

  1. Η διασείπιζη ηυν πόπυν αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε, 

αμηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ησλ πφξσλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πηήζεο, δειαδή ζην πξνζσπηθφ, ηηο ζπζθεπέο, ηα αεξνζθάθε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

Γεληθά κηιψληαο ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, ζηελ νπζία πξνζπαζεί λα 

επηιχζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ δχν ζπρλά ζπγθξνπφκελσλ ζηφρσλ εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε κηα κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ θαη απφ ηελ άιιε 

ηελ νηθνλνκηθά ή ρξνληθά πξνηηκφηεξε ιχζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα είλαη σο 

έλλνηα απνδεθηή απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ελφο νξγαληζκνχ, ε αλάγθε ππνζηήξημεο 

κηαο πνιηηηθήο πεξηθνπήο ησλ δαπαλψλ, είλαη ζίγνπξν φηη ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηε παξερφκελε εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ, ή ζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

εμεχξεζεο λέσλ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ππνζηήξημεο ησλ πηήζεσλ.  

  2. Με ηνλ φξν κλίμα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζεηξά απφ αιιεινεπεξεαδφκελεο 

ζπληζηψζεο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ζηα κέιε ηνπ. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηππηθνχο ή άηππνπο, γξαπηνχο 

ή κε, θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο πνπ θάησ απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεληθφηεξεο 

θνπιηνχξαο (εζληθήο ή εηαηξηθήο) ηνπ νξγαληζκνχ, θαζνξίδνπλ ηα φξηα ζηα νπνία ζα 
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θηλεζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ. Δίλαη ην θίιηξν κέζα απφ ην νπνίν ν δηεξεπλεηήο ελφο 

αηπρήκαηνο, πξέπεη λα δεη φια ηα αίηηα πνπ ην πξνθάιεζαλ.  

  3. Σέινο, νη οπγανυηικέρ διαδικαζίερ αλαθέξνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα 

ζε έλαλ νξγαληζκφ, πεξηιακβάλνληαο ηελ εδξαίσζε θαη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

λειηοςπγικών διαδικαζιών (standard operating procedures - SOPs) θαη άιισλ 

ηππηθψλ κεζφδσλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ρξνληθή πίεζε πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηα εξγαζηαθά πξνγξάκκαηα, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα πηήζεσλ. Πξέπεη νη νξγαλσηηθέο 

δηαδηθαζίεο λα πξνιαβαίλνπλ ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, πεξηνξίδνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη εμαζθαιίδνληαο φηη ηα πιεξψκαηα ζα αληαπνθξηζνχλ φηαλ απαηηεζεί. 

Άιισζηε ε πνηφηεηα ηεο επίβιεςεο θαζψο θαη ε αθεξαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

αληακνηβήο ή ηηκσξίαο ζπγθεθξηκέλσλ επηζθαιψλ πξάμεσλ, πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη 

κέζα απφ μεθάζαξεο θαη απνδεθηέο δηαδηθαζίεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αζθάιεηα.  

 

Οινθιεξψλνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη φιεο νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο 

απνηεινχλ ηα βήκαηα εθαξκνγήο κηαο κεζφδνπ δηεξεχλεζεο ελφο αηπρήκαηνο, κε 

ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα πνπ ην πξνθάιεζαλ ζε βάζνο. Η κέζνδνο 

εθαξκφδεηαη ηεξαξρηθά ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ, κε ζθνπφ λα εληνπηζηεί ην 

επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. 

Αληίζηνηρα, νη φπνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε 

πξφιεςε, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο θαηάιιειεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ κνληέινπ, έηζη 

ψζηε λα έρεη θαιπθζεί πιήξσο θαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ε αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη δελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο αμίεο ή απφςεηο ζηε δηεξεχλεζε ή 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνληέιν. Όινη νη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα, φπσο νη εζλνγξαθηθνί, 

δεκνγξαθηθνί, πνιηηηζηηθνί, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θιπ, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνπλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Χο εθ ηνχηνπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ παξαθάησ Πίλαθα 7, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κηαο πνιχπιεπξεο θαη αληηθεηκεληθήο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ αηηηψλ πνπ 

ζπλέβαιιαλ ζε έλα αηχρεκα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίιπζε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ εμεηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Πίλαθαο 7: Καηεγνξηνπνίεζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

Πεγή: Wiegmann, D. & Shappell, S., (2006). A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis. p. 127, MPG Books Ltd, UK.  ΄ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΑΝΑΦΑΛΕΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

 

 

6.1 Εξέλιξη ηηρ Αζθάλειαρ  Πηήζευν 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε δηεξεχλεζε ησλ αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ, θάησ απφ ηελ αλάπηπμε ελφο πξίζκαηνο πνπ εκβαζχλεη ζηηο αξρέο ηεο 

αζθάιεηαο, έρεη πιένλ εμειηρζεί κε ζθνπφ λα αλαδεηθλχεη φρη κφλν ηε κηα πξσηεχνπζα 

αηηία αιιά φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο αηηίεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζε απηφ. Σχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Reason (2000, p. 773), αξθεί κηα κφλν «ηξχπα» λα βξεζεί θιεηζηή θαη ην 

αηχρεκα ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί. Αληίζηξνθα πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ φιεο νη 

γελεζηνπξγέο αηηίεο, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ «ηξππψλ», πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγεζεί ην 

αηχρεκα.  

 

Τα πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ καο νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πξφιεςεο εκθαλίζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ζπκβάιινληαο δξαζηηθά ζηε 

κείσζε ηεο αλαινγίαο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ. Όκσο ε δξαζηηθή αχμεζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμαλφκελεο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα αθφκα θαη εάλ 

κεηψλεηαη ν ιφγνο ησλ αηπρεκάησλ αλά ψξεο πηήζεο, ηεο εκθάληζε ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ κεηδφλσλ αηπρεκάησλ, θαζψο ππάξρεη δηαξθψο απμεηηθή ηάζε ζην 

παξαλνκαζηή ηνπ αλσηέξσ θιάζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κε δεδνκέλν φηη ε Αεξνπνξία 

ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ναπηηθνχ εθηέιεζε 2 εθαηνκκχξηα ψξεο πηήζεηο ην έηνο 2000, ζα 

έπξεπε λα έρεη άλσ ησλ 800 κεηδφλσλ αηπρεκάησλ, εάλ ν ξπζκφο απηψλ ήηαλ ζηα 

επίπεδα ηνπ 1950 (φηαλ άξρηζε νπζηαζηηθά λα δξαζηεξηνπνηείηαη ε αζθάιεηα ησλ 

πηήζεσλ), ζηε πξαγκαηηθφηεηα ν αξηζκφο κεηψζεθε ζηα 24 θαηεζηξακκέλα 

αεξνζθάθε. Αξηζκφο πνιχ κηθξφηεξνο, αιιά αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο ψζηε λα 

επηβάιιεη ζηνλ νξγαληζκφ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ αζθάιεηαο. Θεσξψληαο φηη 

ηα αηπρήκαηα δελ ζπκβαίλνπλ απφ ηχρε, ε πξνζπάζεηα είλαη ζπλερήο ψζηε θάζε έηνο 

λα παξακείλεη ν ιφγνο ησλ αηπρεκάησλ ζην ίδην επίπεδν θαη αθφκα ρακειφηεξα 

 

Κπξηνιεθηηθά ππάξρεη έλαο άληζνο πφιεκνο ηεο αζθάιεηαο πηήζεσλ λα πξνιάβεη ην 

επφκελν αηχρεκα θαη λα δηαηεξήζεη ηε πνηφηεηα αζθάιεηαο πςειά ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηελ επηβαιιφκελε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνιηηηθή κεησκέλνπ θφζηνπο ηεο πηήζεο. 
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Δπηπιένλ επηθαλεηαθά θαίλεηαη φηη ε έξεπλα ζηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ δελ παξάγεη 

απνηειεζκαηηθφ έξγν, φζν θαη αλ πξνζπαζεί γηα απηφ. Παξφια απηά νη βειηηψζεηο ζε 

φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αζθάιεηαο είλαη ζπλερείο θαη θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο 

πηήζεο, φπσο ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηε θαηαζθεπή ησλ αεξνζθαθψλ, ε 

εθπφλεζε ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε πινπνίεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε αλάπηπμε θαη ελαιιαθηηθνχ δηαδξφκνπ 

απνγείσζεο ζηα αεξνπιαλνθφξα πινία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ναπηηθνχ, βξηζθφκελν ζε 

άιιε πνξεία κε ην θχξην (θαζφζνλ αξρηθά ππήξρε κφλν έλαο δηάδξνκνο), κε 

επηηξέπνληαο ηε ηαπηφρξνλε απνγείσζε θαη ηελ emergency πξνζγείσζε ελφο άιινπ 

αεξνζθάθνπο πνπ ζα είρε πξφβιεκα.  

 

Άιισζηε αθφκα θαη εάλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ην θφζηνο 

ησλ πιηθψλ δεκηψλ ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, ζίγνπξα θακία θνηλσλία δελ ζα 

κπνξνχζε λα επηηξέςεη ηελ απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ ιφγσ ζθαικάησλ ή 

παξαιείςεσλ.  Ο παξάγνληαο άλζξσπνο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα απνηειεί αληηθείκελν 

δηαβνπιεχζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαηησζεί ν ξπζκφο ησλ 

αηπρεκάησλ. Μάιηζηα φζν πην αμηφπηζηα γίλνληαη ηα αεξνζθάθε, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα 

επζχλεηαη ν άλζξσπνο γηα ηε κε απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Άιισζηε φπσο ήδε έρεη θαιπθζεί ν παξάγνληαο άλζξσπνο βξίζθεηαη πίζσ αθφκα θαη 

απφ ηε κεραληθή αζηνρία, κε ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

κεραλεκάησλ, ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ emergency θαη ηειηθά ηεο πξφιεςεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 
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6.2 Πεπιπηώζειρ αεποποπικών αηςσημάηυν  

 

Με ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα αεξνπνξηθά 

αηπρήκαηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο 

παξάιιεια κε ηηο αλαιχζεηο ησλ θχξησλ αηηηψλ πνπ νπζηαζηηθά ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

εκθάληζε ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηέζηε δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία ζην βαζκφ πνπ απνδεζκεχζεθαλ απφ ηηο επηηξνπέο δηεξεχλεζεο. Σε θάζε 

πεξίπησζε φια ηα επξήκαηα κεηά απφ έλα αηχρεκα δχλαηαη λα δηεξεπλεζνχλ ζε φζα 

επίπεδα απαηηείηαη, ζε ζπλάξηεζε ηα κέζα, ην ρξφλν, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία  

ησλ δηεξεπλεηψλ. Έηζη πηζαλφλ ην ίδην αηχρεκα λα δηεξεπλάην ζε βαζχηεξν επίπεδν 

απφ κηα άιιε επηηξνπή θαη λα αλαδεηθλχνληαλ πεξηζζφηεξεο ή νπζηαζηηθφηεξεο αηηίεο. 

Παξνπζηάδνληαη ινηπφλ επηιεθηηθά νη θάησζη πεξηπηψζεηο αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ 

ζχκθσλα κε ηα αλαθνηλψζηκα ζηνηρεία ησλ επηηξνπψλ δηεξεχλεζεο ηνπο θαζψο θαη ε 

αλάιπζε ηνπο αθνινχζσο κε ηε κεζνδνινγία ηνπ HFACS ζπζηήκαηνο, εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζην επίπεδν ηνπ πιεξψκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζα αλαιπζνχλ, ην αηχρεκα ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί εάλ θαη θάπνηα απφ ηηο 

ζπληέιεζεο αηηίεο είρε έγθαηξα εληνπηζηεί θαη εμαιεηθζεί.   

 

Ατστήματα εσθύνης πληρώματος 

 

 α.  Αεξνζθάθνο DC – 8, Φεβξνπάξηνο 1995.  

Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο: Τν αεξνζθάθνο είρε θηάζεη ζην Kansas City κηα εκέξα πξηλ ην 

αηχρεκα, φπσο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν, γηα πηήζε κεηαθνξάο θνξηίσλ απφ ην 

Denver ηνπ Colorado ησλ ΖΠΑ, κε ζθνπφ λα θνξηψζεη θνξηίν γηα κεηαθνξά ηνπ ζην 

Ohio, ηεο επφκελε εκέξα. Όκσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο, 

παξαηεξήζεθε αδπλακία ζην Νν 1 θηλεηήξα, νθεηιφκελε ζε αζηνρία ηνπ θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ (gear box). Δπεηδή δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα επηζθεπαζηεί επί ηφπνπ ην 

αεξνζθάθνο απνθαζίζηεθε, λα παηάμεη ρσξίο θνξηίν, κε ηνπο ηξείο ελαπνκείλαληεο 

θηλεηήξεο γηα ην Chicopee ηεο Massachusetts, φπνπ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο επηζθεπέο. Έηζη πξνγξακκαηίζηεθε έθηαθηα γηα απηή ηε πηήζε πιήξσκα 

πηζηνπνηεκέλν γηα απηή ηε πεξίπησζε βιάβεο, ην νπνίν είρε ήδε εθηειέζεη κηα 

θνπξαζηηθή πηήζε ηε πξνεγνχκελε εκέξα. Μεηά απφ κηα ζχληνκε ελεκέξσζε ηνπ 

πιεξψκαηνο, ε νπνία δε πεξηειάκβαλε αλαθνξά ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πηήζεο κε 3 

θηλεηήξεο, ην πιήξσκα μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο. Γπζηπρψο νξηζκέλα ιάζε 

ζε απηέο ηνπο αλάγθαζαλ λα μεθηλήζνπλ ηξνρνδξφκεζε θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε 
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ηελ αλακελφκελε ψξα. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ν Κπβεξλήηεο κε πίεζε ρξφλνπ 

ελεκέξσζε ην πιήξσκα γηα ηε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία απνγείσζεο κε 3 θηλεηήξεο. 

Τειηθά κε θαζπζηέξεζε 20΄ απφ ηε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα, ην αεξνζθάθνο μεθίλεζε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο απνγείσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο απνγείσζεο, ε 

απφηνκε κεηαθίλεζε φισλ ησλ κνριψλ ηζρχνο ηειείσο κπξνζηά, είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ εκθάληζε αζπκκεηξίαο ηζρχνο θαη ηελ εθηξνπή ηνπ αεξνζθάθνπο πξνο ηα 

αξηζηεξά, αλαγθάδνληαο ην πιήξσκα έγθαηξα λα καηαηψζεη ηελ απνγείσζε. 

Δπηζηξέθνληαο πίζσ ην αεξνζθάθνο γηα λα πάξεη εθ λένπ λα πάξεη γξακκή γηα λα 

απνγεησζεί πάιη, ην πιήξσκα ηειψληαο ζε ζχγρπζε, απνθάζηζε λα εθηξαπεί απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απνγείσζεο θαη λα αλαζέζεη ν Κπβεξλήηεο ζηνλ ηπηάκελν 

κεραληθφ λα ζέζεη ηνπο κνρινχο ηζρχνο πξνο ηα εκπξφο, έηζη ψζηε απηφο 

απεξίζπαζηνο λα ειέγμεη ηελ πιάγηα θίλεζε ηνπ. Έρνληαο ινηπφλ θαζπζηεξήζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν ηεο πηήζεο, ην αεξνζθάθνο μεθίλεζε 

απνγείσζε γηα δεχηεξε θνξά. Όκσο ηψξα ν ηπηάκελνο κεραληθφο ιφγσ απεηξίαο, 

θαζπζηέξεζε λα ηνπνζεηήζεη ηνπο κνρινχο ηζρχνο πξνο ηα εκπξφο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

έθαλε ηειείσο απφηνκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην αεξνζθάθνο λα παξεθηξαπεί 

βίαηα ηεο πνξείαο απνγείσζεο ελψ ν θπβεξλήηεο απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηελ 

απνγείσζε ηξαβψληαο ην ρεηξηζηήξην ζε ηαρχηεηα κηθξφηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο. 

Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ην αεξνζθάθνο λα θάλεη απφηνκε άλνδν θαη λα πέζεη ζε 

απψιεηα ζηήξημεο κε θαηάιεμε ηε ζπληξηβή ηνπ ακέζσο κεηά θαη ηελ απψιεηα ηνπ 

πιεξψκαηνο. 

Αλάιπζε αηηηψλ αηπρήκαηνο: Πξσηεχνπζα αηηία απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Κπβεξλήηε 

λα ζπλερίζεη ηελ απνγείσζε θαη λα ηξαβήμεη πίζσ ην ρεηξηζηήξην ζε κηθξφηεξε 

ηαρχηεηα κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο απψιεηαο ζηήξημεο. Αληίζεηα, κεηά ηελ 

εκθάληζε ηεο εθηξνπήο, ζα έπξεπε λα καηαηψζεη ηελ απνγείσζε φπσο είρε θάλεη θαη 

ηελ πξψηε θνξά. Αθφκα θαιχηεξα ζα έπξεπε λα είρε καηαηψζεη ηελ απνζηνιή αθνχ 

είρε ήδε θαζπζηεξήζεη λα απνγεησζεί. Γειαδή κε βάζε ην ζχζηεκα HFACS, ήηαλ 

λάθορ λήτηρ απόθαζηρ (decision error). Σηελ εκθάληζε απηνχ ηνπ ιάζνπο 

ζπλεηέιεζε ε έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ην πιήξσκα γηα ηέηνηνπ είδνπο απνζηνιέο, 

δειαδή ήηαλ ιάζνο ιφγσ έλλειτηρ ικανοηήηυν (skill-based error).  Αθφκα ππήξμε 

λάθορ ζκόπιμηρ παπάβαζηρ (exceptional violation) αθνχ αγλνήζεθαλ νη 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απνγείσζεο, αλαζέηνληαο ζηνλ ηπηάκελν κεραληθφ ηε 

ηνπνζέηεζε ησλ κνριψλ ηζρχνο, ελψ δελ ππήξμε ε πξνβιεπφκελε ζπλελλφεζε – 

ελεκέξσζε ηνπ πιεξψκαηνο πξηλ ηελ απνγείσζε. Αξλεηηθά αθφκε επέδξαζε ζηε 

πλεπκαηηθή δηαχγεηα ηνπ πιεξψκαηνο η σπονική πίεζη γηα έγθαηξε απνγείσζε σο 
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πξνυπφζεζε γηα κε αζθαιή πξάμε (adverse mental state), ελψ ήδε ήηαλ θνπξαζκέλνη 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. Ζ επηινγή ελφο άπεηξνπ 

πιεξψκαηνο απφ ηελ εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κηαο ηφζν δχζθνιεο απνζηνιήο, 

απνηειεί ζθάλμα διασείπιζηρ ηνπ νξγαληζκνχ (resource management). 

Απνθαιχθζεθε αθφκε φηη νη πθηζηάκελνη θαλνληζκνί γηα αεξνκεηαθνξέο θνξηίνπ 

επέηξεπαλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιεξψκαηνο, έζησ θαη κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

μεθνχξαζεο, γεγνλφο πνπ εθκεηαιιεχηεθε ε αεξνπνξηθή εηαηξεία γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ζπληζηψληαο έηζη ζεκαληηθά απνηηική επιπποή (outside influence). Αιιά θαη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ αεξνζθάθνπο δελ είρε πξνβιέςεη επαξθψο ηε δπλαηφηεηα 

αζθαινχο απνγείσζεο ηνπ κε 3 θηλεηήξεο ιφγσ ηεο κεγάιεο εθηξνπήο πνπ 

εκθαληδφηαλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζπληζηψληαο αποηςσία ηος ηεσνολογικού 

πεπιβάλλονηορ (technological environment). Βιέπνπκε ινηπφλ φηη αλ θαη ην πιήξσκα 

ήηαλ ζαθψο ππεχζπλν γηα ην αηχρεκα, ππήξραλ θαη άιιεο ζπκβαιιφκελεο αηηίεο πνπ 

ην πξνμέλεζαλ.  

 

β.  Αεξνζθάθνο Learjet – 25D, Ηνχληνο 1994.  

Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο: Τν αεξνζθάθνο αλαρψξεζε απφ ην Mexico City κε απνζηνιή 

10 επηβαηψλ πνπ κεηέβαηλαλ ζηε Washington DC πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ην Παγθφζκην Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ. Μεηά απφ λπθηεξηλή πηήζε ην αεξνζθάθνο ήξζε 

ζε επαθή κε ηε πξνζέγγηζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Washington Dulles ιίγν πξηλ ηηο 6.00 

ην πξσί θαη πιεξνθνξήζεθε φηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζην αεξνδξφκην πξνζγείσζεο 

ήηαλ γεληθά νκαιέο εθηφο απφ ηε πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα ιφγσ νκίριεο. Λεπηά 

αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ελφξγαλεο πξνζέγγηζεο (Instrument Landing 

System – ILS) ην πιήξσκα έθαλε ηε πξψηε αλεπηηπρή πξνζπάζεηα πξνζγείσζεο. 

Δπηρεηξψληαο θαη δεχηεξε πξνζπάζεηα είραλ θαη πάιη δπζθνιία λα αθνινπζήζνπλ ην 

θαηάιιειν ίρλνο θαζφδνπ κε απνηέιεζκα λα θαηέβνπλ ρακειφηεξα θαη λα ζπγθξνπζηεί 

ηειηθά ην αεξνζθάθνο ζε παξαπιήζην δάζνο ηξαπκαηίδνληαο ζαλάζηκα φινπο ηνπο 

επηβάηεο ηνπ.  

Αλάιπζε αηηηψλ αηπρήκαηνο: Ωο πξσηεχνπζα αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ζεσξείηαη ε 

απνηπρία ηνπ πιεξψκαηνο λα εθηειέζεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηα εγρεηξίδηα ίρλνο 

θαηνιίζζεζεο ηνπ ILS, κε απνηέιεζκα λα παξαβηάζεη ην ελάσιζηο ύτορ αζθαλείαρ 

(skill-based error). Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ θαη θαηέβεθαλ ρακειφηεξα απφ φηη 

πξνβιεπφηαλ έρνπκε παξάβαζε αιιά δελ εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδεηθλχνπλ 

πξφζεζε παξαβίαζεο θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηε θάζνδν, ψζηε λα έρνπκε ζπλεηδεηή 

παξάβαζε.  Σαθψο ππάξρεη ιάζνο ζηε λήτη απόθαζηρ ηνπ πιεξψκαηνο (decision 
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error) λα επηκείλεη ζε κηα πξνζέγγηζε ζε έλα αεξνδξφκην κε πξφβιεκα νξαηφηεηαο, 

θαζφζνλ ιίγν βνξεηφηεξα ππήξρε ελαιιαθηηθφ αεξνδξφκην πξνζγείσζεο ρσξίο θαλέλα 

κεηεσξνινγηθφ πξφβιεκα, επηδεηθλχνληαο έηζη θησρή θξίζε. Αθφκε ην γεγνλφο ηεο 

λπθηεξηλήο πηήζεο θαη ηεο έιιεηςεο χπλνπ, πηζαλφλ λα επέδξαζε ζην επίπεδν ησλ 

πνεςμαηικών ικανοηήηυν ηνπ πιεξψκαηνο (adverse mental state). Δπίζεο ε ρακειή 

πηεηηθή εκπεηξία ηνπ θπβεξλήηε ζην ηχπν ηνπ αεξνζθάθνπο (800 ψξεο πηήζεο) 

ζπλεηέιεζε ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πηήζε 

(physical/mental limitation). Σπλέρεηα απηνχ είλαη ζθάλμα επίβλετηρ και διασείπιζηρ 

ηεο εηαηξείαο πνπ επέηξεςε ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο απφ ζρεηηθά άπεηξν θπβεξλήηε 

(recourse management). Αληίζηνηρα ζηελ ίδηα θαηεγνξία ζθάικαηνο εκπίπηνπλ θαη νη 

ππεξεζίεο εδάθνπο πνπ δελ ζπλέγεηξαλ ην θπβεξλήηε γηα ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν, 

ηδηαίηεξα κεηά ηε πξψηε απνηπρεκέλε πξνζέγγηζε.  

 

γ.  Αεξνζθάθνο Beech Model E18S, Απξίιηνο 1992.  

Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο: Τν αεξνζθάθνο αλαρψξεζε απφ ηε Hawaii κε έλα γθξνππ 

απφ ηνπξίζηεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ έλα πξνγξακκαηηζκέλν γχξν ησλ λεζηψλ απηήο, 

γλσζηφ θαη σο «Volcano Special». Όκσο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ν λεαξφο θπβεξλήηεο 

πέηαμε εθηφο πνξείαο θαη κέζα ζε έλα ζηξψκα λεθψλ πνπ βξηζθφηαλ πάλσ απφ ηα 

λεζηά, κε απνηέιεζκα λα ζπγθξνπζζεί ην αεξνζθάθνο ζηηο πιαγηέο ηνπ ππάξρνληνο 

εθαίζηεηνπ θαη λα ζθνησζνχλ φινη νη επηβαίλνληεο ζε απηφ. 

Αλάιπζε αηηηψλ αηπρήκαηνο: Πξσηεχνπζα αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ζεσξείηαη ε ζκόπιμη 

παπάβαζη ηυν κανονιζμών θαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο πηήζεο απφ ην θπβεξλήηε  

πεηψληαο ζρεδφλ ηπθιά κέζα ζηα λέθε, θαηά παξάβαζε κε θαλφλεο φςεσο (Visual 

Flight Rules) εθεί πνπ επηθξαηνχζαλ ζπλζήθεο κφλν ελφξγαλεο πηήζεο (Instrument 

Flight Conditions). Παξάβαζε ησλ θαλφλσλ πηήζεο ε νπνία παξαηεξείηαη ζπρλά απφ 

πηιφηνπο επαγγεικαηίεο, ζπρλά απφ ππεξεκπηζηνζχλε ή αίζζεζε φηη γλσξίδνπλ θαιά 

ην  γεσγξαθηθφ αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο. Τάζε πνπ εληζρχεηαη επίζεο απφ 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο επίδεημεο ή θαη πξνζπάζεηαο αλαγλψξηζεο απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Θα ιέγακε φηη απνηειεί ηε κφληκε απεηιή ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πηήζεσλ αθφκε θαη ζε πνιεκηθέο Αεξνπνξίεο εμειηγκέλσλ θξαηψλ. Σπλήζσο απηφ ην 

ζθάικα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζθάικα ιήςεο απφθαζεο, φπσο ζπλέβε θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπνπ ε απφθιηζε απφ ην ίρλνο θαηέδεημε μειυμένη κπίζη 

θαη αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Όκσο θαη ν επηβιέπσλ νξγαληζκφο έρεη επηηξέςεη 

ηε κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ 

πηήζεσλ ζε άηνκν κε εθδεισκέλε ελίνηε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Γεγνλφο πνπ 
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θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε φρη κφλν γηα αμηνθξαηηθή πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε έγθπξα, 

ηεθκεξησκέλα θξηηήξηα αιιά θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ηέηνηαο θνπιηνχξαο εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ζα θαηαδηθάδεη θάζε κε αζθαιή πξάμε.   

 

  δ.  Αεξνζθάθνο U.S. Navy F-14, Απξίιηνο 1994. 

Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο:  Τν πιήξσκα ηνπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο, θπβεξλήηεο θαη 

ζπγθπβεξλήηεο, αθνχ πέξαζε έλα επράξηζην Σαββαηνθχξηαθν κε ηνπο γνλείο ηνπ 

πξψηνπ ζε κηα κηθξή επαξρηαθή πφιε πιεζίνλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, κεηέβε καδί κε 

απηνχο θαη ρσξίο λα θάλεη πξν – πηήζεο ελεκέξσζε, γηα λα πινπνηήζεη ηε πηήζε ηεο 

επηζηξνθήο ζηε κεηξηθή Βάζε ηνπ U.S. Navy. Πξαγκαηηθά, ν θπβεξλήηεο μεθίλεζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηξνρνδξφκεζεο γηα απνγείσζε, αθνχ ραηξέηεζε ηνπο γνλείο ηνπ, πνπ ηνλ 

παξαθνινπζνχζαλ θακαξψλνληαο λα απνγεηψλεηαη. Όκσο ακέζσο κεηά ηελ 

απνγείσζε, πηάλνληαο ην αεξνζθάθνο ηαρχηεηα 300 κηιίσλ/ψξα, εθηέιεζε απφηνκα 

θαηαθφξπθε άλνδν, κπαίλνληαο εληφο ζηξψκαηνο λεθψλ πνπ βξηζθφηαλ ζε χςνο 2500 

πνδηψλ. Πξνθαλψο ν θπβεξλήηεο θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ πςειψλ θνξηίσλ 

επηηάρπλζεο (g-force) έπαζε απψιεηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πηζαλφλ ησλ αηζζήζεσλ 

(g-lock) κε απνηέιεζκα ην αεξνζθάθνο λα ζηξίςεη αλεμέιεγθηα θαη λα βνπηήμεη 

θπξηνιεθηηθά πξνο ην έδαθνο, φπνπ ζπγθξνχζηεθε ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, 

ζθνηψλνληαο ην πιήξσκα θαζψο θαη 3 θαηνίθνπο. 

Αλάιπζε αηηηψλ αηπρήκαηνο: Σαθψο σο πξσηεχνπζα αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ζεσξείηαη ε 

ζκόπιμη παπάβαζη ηυν κανονιζμών πηήζευρ απφ ην θπβεξλήηε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα εθηειέζεη θάπνηνλ ειηγκφ πνπ δελ είρε εθπαηδεπζεί αιιά 

θαη ήηαλ εθηφο θαθέινπ πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

αηχρεκα απνηέιεζε ζηαζκφ αλαζεψξεζεο θαη αλαζχληαμεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηα U.S. Navy θαη U.S. Air Force, πξνβιεκαηίδνληαο ηδηαίηεξα ηνπο εηδηθνχο 

θαζφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο πηιφηνο δηαθξηλφηαλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζηε πηήζε. Πξνθαλψο απφ νξγαλσκέλνπο θνξείο φπσο ην U.S. Navy, έρνπλ ξεηά 

απαγνξεπζεί ηέηνηεο ελέξγεηεο θαη ζίγνπξα ε απνηξνπή απφ απηέο έρεη ζεζπηζηεί κέζα 

ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο δηαδηθαζία, παξά ηα φζα θαηά θαηξνχο πξνβάιινληαη ηειείσο 

αλψξηκα ζε ρνιηγνπληηαλέο παξαγσγέο ηαηληψλ, δείρλνληαο ην πξφηππν ελφο 

αεξνπφξνπ πνπ ακθηζβεηεί ηνπο θαλφλεο θαη εθθξάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ κέζσ κηαο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πξαγκαηηθά παξάινγν λα ζεσξεί θαλείο φηη έλα 

ζχγρξνλν αεξνζθάθνο, ακχζεηεο αμίαο, απνηειεί ην «παηρλίδη» ηνπ ή ην κέζνλ γηα λα 

επηδεηρζεί. Γηα απηφ ην ιφγν, φιεο νη αεξνπνξίεο δηεζλψο εμαληινχλ ηελ απζηεξφηεηα 
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ηνπο, ψζηε λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη ν πηιφηνο ελφο αεξνζθάθνπο είλαη έλαο 

επαγγεικαηίαο πνπ αθνινπζεί πηζηά δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο.  

 

Μεηά ηελ αλαθνξά ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ φπνπ ην αλζξψπηλν 

ζθάικα ηνπ πηιφηνπ ήηαλ ε θχξηα ζπληζηψζα ηνπ αηπρήκαηνο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

παξνπζίαζε πεξηπηψζεσλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, φπνπ ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο επέδξαζε ζηελ εκθάληζε ηνπ  αηπρήκαηνο, αιιά θπξίσο απφ ηε πιεπξά 

ηεο ηεσνικήρ ζςνηήπηζηρ. Μάιηζηα αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιήξσκα ην 

αεξνζθάθνπο αληαπνθξίζεθε εξσηθά ζην πξφβιεκα, αιιά ην αηχρεκα δελ γηλφηαλ λα 

απνθεπρζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ εθδειψζεθαλ νη πξσηεχνπζεο αηηίεο. 

 

Ατστήματα εσθύνης τετνικής σσντήρησης 

 

 α.  Αεξνζθάθνο Aérospatiale-BAC Concorde, Ηνχιηνο 2000.  

Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο:  Τν αεξνζθάθνο ηεο πηήζεο Air France Flight 4590 ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν λα πεηάμεη απφ ην αεξνδξφκην Charles de Gaulle, φηαλ ακέζσο 

πξηλ απφ απηφ απνγεηψζεθε έλα αεξνζθάθνο McDonnell Douglas DC-10, απφ ην 

νπνίν έπεζε ζην δηάδξνκν απνγείσζεο εμάξηεκα απφ ηηηάλην, κήθνπο 30cm. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη ζξαχζε ειαζηηθνχ ζην αεξνζθάθνο Concorde πνπ 

αθνινπζνχζε, θνκκάηηα ηνπ νπνίνπ δεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα ζην ζχζηεκα 

πξνζγείσζεο θαη απψιεηα καδί κε εθδήισζε θσηηάο ζηνπο δχν θηλεηήξεο. Έρνληαο 

ήδε ην αεξνζθάθνο πξνζπεξάζεη ηε πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα καηαίσζεο ηεο 

απνγείσζεο (V1), ζπλέρηζε ηελ απνγείσζε κε κεησκέλε ηζρχ θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 

αλάζπξζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

νπηζζέιθνπζαο θαη ηελ εκθάληζε απψιεηαο ζηήξημεο. Έηζη ην αεξνζθάθνο θιεγφκελν 

θαηέπεζε ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, ζθνηψλνληαο ηα 109 άηνκα πνπ επέβαηλαλ ζε απηφ 

θαζψο θαη 4 θαηνίθνπο.  

Αλάιπζε αηηηψλ αηπρήκαηνο: Ωο πξσηεχνπζα αηηία ηνπ αηπρήκαηνο, ε επηηξνπή 

δηεξεχλεζεο ζεψξεζε ην κεηαιιηθφ αληηθείκελν πνπ απνθνιιήζεθε απφ ην 

πξνπνξεπφκελν αεξνζθάθνο δειαδή θαη πάιη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, θαζφζνλ 

απηφ είρε θαηά παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πξφρεηξα ζπγθνιιεζεί απφ ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηεο McDonnell Douglas. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ελλείτειρ 

ζηον επιβλέπονηα οπγανιζμό θαζφζνλ επέηξεςε ηελ ππέξβαξε θφξησζε ηνπ 

αεξνζθάθνπο θαηά έλα ηφλν, δπζρεξαίλνληαο έηζη ηε πηεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη δελ 

ππήξραλ δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ πιεξψκαηνο κε ζπλζήθεο φπνπ ζα ήηαλ 
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θξαηεκέλνη νη δχν θηλεηήξεο θαη ην ζχζηεκα πξνζγείσζεο ζα ήηαλ ζηε θάησ ζέζε.  

Τέινο δηαπηζηψζεθε φηη νξζά ην πιήξσκα αληέδξαζε ζπλερίδνληαο ηελ απνγείσζε, 

φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη, αθνχ εάλ ηελ καηαίσλαλ ζα ζπγθξνχνληαλ ζηνλ 

παξαθείκελν απηνθηλεηφδξνκν κε αθφκα κεγαιχηεξεο αλζξψπηλεο απψιεηεο    

(wikipedia.org.).  

 

 β.  Αεξνζθάθνο McDonnell Douglas DC-10, Μάηνο 1979.  

Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο:  Τν αεξνζθάθνο ηεο πηήζεο American Airlines Flight 191 

ακέζσο κεηά ηελ απνγείσζε απφ ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Chicago πξνο ην δηεζλέο 

αεξνδξφκην ηνπ Los Angeles, απνθνιιήζεθε ν Νν 1 θηλεηήξαο απφ ηελ αξηζηεξή 

πηέξπγα θαηαζηξέθνληαο θαηά ηελ απνθφιιεζε ηεο ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα, πνπ 

νδήγεζε ζε αθνχζηα αλάζπξζε ησλ επηθαλεηψλ ζηήξημεο ησλ ρεηιψλ πξνζβνιήο 

(slats). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ζηήξημεο ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο θαη 

ηειηθά ηε πηψζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ απνγείσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πιήξσκα αληέδξαζε ππνδεηγκαηηθά ζην ζπκβάλ, πξνζπαζψληαο 

λα πηάζεη ηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα πηήζεσο (V2), ρσξίο φκσο λα γλσξίδεη φηη ν 

θηλεηήξαο είρε απνθνιιεζεί θαη ην ππφινηπν κέγεζνο ηεο δεκηάο πνπ πξνμέλεζε. Σην 

αηχρεκα απηφ, πνπ ζεσξείηαη απφ ηα ρεηξφηεξα ηεο ηζηνξίαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

ζθνηψζεθαλ ηξαγηθά νη 271 επηβαίλνληεο θαζψο θαη άιια 5 άηνκα απφ ηα εθηνμεπκέλα 

ζπληξίκκηα. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζφξπβν πνπ δεκηνπξγήζεθε ηηο επφκελεο εκέξεο 

κε ηε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ησλ πησκάησλ. 

Αλάιπζε αηηηψλ αηπρήκαηνο: Ζ επηηξνπή δηεξεχλεζεο δηαπίζησζε φηη ε απνθφιιεζε 

ηνπ θηλεηήξα πξνμελήζεθε ιφγσ θζνξάο πνπ είρε ππνζηεί ν ππιψλαο ζηήξημεο ηνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα επγαζιών ζςνηήπηζηρ. Μάιηζηα θαηά παξάβαζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκαηηθά ε εηαηξεία American Airlines ζηηο εξγαζίεο 

απηέο ρξεζηκνπνηνχζε αλπςσηηθφ κεράλεκα αληί ηε πξνζεθηηθή αιιά πνιπδάπαλε 

αθαίξεζε ηνπ θηλεηήξα κφλν. Αθφκε ε αδπλακία ζηήξημεο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, αλέδεημαλ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ McDonnell Douglas DC-10. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα 

θαζεισζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα αεξνζθάθε DC-10 ηεο American Airlines 

θαη κεηά απφ κηα ζεηξά άιισλ αηπρεκάησλ ηεο εηαηξείαο McDonnell Douglas, 

αλεμάξηεηα εάλ δελ εληνπίζηεθαλ πεξαηηέξσ θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο, ηα κεξίζκαηα 

ηεο εηαηξείαο λα πέζνπλ θάησ απφ 20%, ψζπνπ ηειηθά ε εηαηξεία λα εμαγνξαζζεί απφ 

ηελ αληίπαιν ηεο εηαηξεία Boeing  (wikipedia.org) 
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, βιέπνπκε φηη ε εμέιημε ηεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ, δπζηπρψο 

γξάθεηαη κε αίκα θαη πιηθέο δεκηέο. Μφλν κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζα κπνξέζεη λα δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε κηαο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηε πηήζε νξγαληζκνχο. Μάιηζηα φζν 

θαη λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ πάληα ζα είλαη ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ 

πξέπεη, γηαηί πάληα ζα ππάξρεη έλα αηχρεκα πνπ ζα πεξηκέλεη λα εκθαληζζεί, 

επηβάιινληαο ζε φινπο ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

 

6.3 Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη κηα μερσξηζηή 

νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε κηα ζεηξά επίθηεησλ αμηψλ, φπσο 

απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ησλ ζηειερψλ ηνπ. 

Οξίδνληαο ηε θνπιηνχξα δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν αξρψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε πξαθηηθέο θαη θαλφλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη κε απηφλ (Harvey et al, 2002, p. 19 ).  

 

Δηδηθφηεξα ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο γηα ηνπο πςεινχ ξίζθνπ νξγαληζκνχο, φπσο είλαη 

νη εκπιεθφκελνη κε ηελ αεξνπινΐα, απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αζθαινχο 

επίδνζεο ηνπο γεληθφηεξα. Δπεηδή αθξηβψο, ηα αηπρήκαηα ζε ηέηνηνπο νξγαληζκνχο 

έρνπλ άκεζε επίδξαζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα λα 

ιακβάλνληαη ηφζν κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ φζν θαη πξφιεςεο ησλ 

γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηνπο. Μάιηζηα φζν πην εμειηγκέλν είλαη ην κνληέιν δηεξεχλεζεο 

ελφο αηπρήκαηνο, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα, φρη κφλν ζην επίπεδν ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ζην επίπεδν δηνίθεζεο θαη 

ειέγρνπ ηνπ πςεινχ κάλαηδκελη (Johnson & Botting, 1999, p. 111). Σπγθεθξηκέλα, 

φπσο αλαιχζεθε, ην κνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ (Reason's model) επεηδή εζηηάδεη 

ζηελ νξγαλσηηθή δηαδηθαζία, κπνξεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα λα εληνπίζεη ηνπο ηξφπνπο θαη 

ηα ζθάικαηα πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε κειινληηθά αηπρήκαηα, αμηνπνηψληαο ηελ 

νδπλεξή εκπεηξία ελφο αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο.  

 

Θεσξψληαο φκσο σο απνηειεζκαηηθφηεξε ηερληθή ην λα πξνβιέπεηο ηηο αηηίεο απφ ην 

λα ζεξαπεχεηο ηηο επηπηψζεηο ελφο αηπρήκαηνο θαη κε δεδνκέλν φηη ηα ιάζε πάληνηε ζα 

ζπκβαίλνπλ ιφγσ ησλ αηειεηψλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, πξέπεη λα δίδεηαη πιένλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε πξφβιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

αζθάιεηα ηφζν ζηε κεραλή φζν θαη ζηνλ άλζξσπν. Δπηβάιιεηαη δειαδή λα 

εθαξκφδεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη κηα εξγνλνκηθή ζρεδίαζε ησλ αεξνζθαθψλ πνπ ζα 

πξνεηδνπνηεί έγθαηξα ηνλ ρεηξηζηή γηα ην θάζε πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία. Παξάιιεια 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηα 

ρεηξίδεηαη (ζεξκνθξαζία, πγξαζία) έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απφδνζε ηνπ. Απφ ηελ 
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άιιε πιεπξά πξέπεη λα δηαηππψλνληαη θαη λα θαζηεξψλνληαη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

γηα θαλνληθέο ή επηθίλδπλεο πεξηζηάζεηο ηεο πηήζεο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεχεηαη θαη λα αμηνινγείηαη γηα ηελ επάξθεηα ηνπ φιν ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ. 

Δηδηθή βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ ζθφπηκσλ ή κε παξαβάζεσλ 

ηεο πηήζεο κε ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη ηελ εθαξκνγή 

πεηζαξρηθψλ δηαηάμεσλ φηαλ απαηηεζεί. Αμίδεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη ην ζθάικα 

είλαη ίδην ζε βαξχηεηα, αλεμάξηεηα εάλ νδήγεζε ζε αηχρεκα ή ζε έλα απιφ 

πεξηζηαηηθφ, κφλν νη ζπλέπεηεο δηαθέξνπλ θαη πάληα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ηελ ίδηα 

ζνβαξφηεηα ηα φπνηα δηνξζσηηθά κέηξα.   

 

Τν ζίγνπξν είλαη φηη νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε έλα αηχρεκα απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ζπλέρεηαο κηαο ζεηξάο ιαζψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κάιηζηα 

έρνπλ βαζηέο ξίδεο ζηελ θνπιηνχξα απηνχ. Καηά κεγάιε πηζαλφηεηα ηα ιάζε απηά 

έρνπλ μαλαζπκβεί αιιά ε κε εκθάληζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο δελ ηα έθαλε εχθνια 

αληηιεπηά ζηνπο ππεχζπλνπο. Μηθξέο ιεπηνκέξεηεο θαη αζήκαληα θαζεκεξηλά ίζσο 

γεγνλφηα πνπ απνθιίλνπλ ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, απνηεινχλ 

πινχζηα ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ 

πξφιεςεο. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ ζε φια ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, φηη 

πεξηνξίδνληαο ηε θάζε κηθξή αηηία, αλαινγηθά πεξηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ελφο αηπρήκαηνο. Βέβαηα γηα θάζε κηθξή αηηία πνπ παξακέλεη αδηφξζσηε, ππάξρεη θαη 

έλα ηνπιάρηζηνλ αηχρεκα πνπ πεξηκέλεη ρξφλν θαη κέξνο λα ζπκβεί. Έηζη ην άγλσζην 

ζηελ νπζία γηα ην θάζε νξγαληζκφ δελ είλαη νη αηηίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην αηχρεκα 

αιιά ην πφηε ε αιπζίδα ησλ αηηηψλ ζα ζπκπιεξσζεί γηα λα εκθαληζηεί απηφ. 

Δπνκέλσο, κε δεδνκέλε ηε ζηελφηεηα ρξφλνπ θαη πφξσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε 

νξγαληζκφο, απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ε έγθαηξε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ε νξζνινγηζηηθή επίιπζε ησλ. Γηαδηθαζία πνπ κφλν 

κέζα απφ έλα απνηειεζκαηηθφ κάλαηδκελη ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί. Όζν πεξηζζφηεξν ηθαλά είλαη ηα εγεηηθά θπξίσο ζηειέρε ηνπ ζηελ εθαξκνγή 

ζσζηψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ηφζν πην αζθαιήο ζα είλαη ν νξγαληζκφο ζηε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ. Άιισζηε ζα πξέπεη απφ φινπο λα ζεσξείηαη φηη ην θάζε 

αηχρεκα ή ζπκβάλ, αλεμάξηεηα ηνπ πφζν κηθξφ είλαη, απνηειεί κηα απνηπρία ηνπ 

νξγαληζκνχ, πηζαλφλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε.  Τν νηνδήπνηε αηχρεκα, 

αλεμάξηεηα πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί γηα λα εκθαληζηεί, απνηειεί ελ δπλάκεη απεηιή ηεο 

νληφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Με δεδνκέλν φηη ην λα 

θάλεηο ιάζνο είλαη αλζξψπηλν (Milligan, 2007, p. 97), πξέπεη ζπλερψο ην ζχζηεκα λα 
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βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη ζπζηεκαηηθά λα αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο αλαβάζκηζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αλεμάξηεηα ηνπ πφζν πςειφ ζεσξεηηθά επίπεδν 

αζθάιεηαο ππνηίζεηαη φηη δηαζέηεη ν νξγαληζκφο.  

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο ελφο αεξνπνξηθνχ θαη φρη κφλν 

νξγαληζκνχ, εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πέληε δηαζηάζεηο: 

α. Οξγαλσζηαθή ζπκκεηνρή, ηνπ θπξίσο πςεινχ δηνηθεηηθά κάλαηδκελη κε 

ζθνπφ ηε πξνψζεζε ζε φια ηα ππφινηπα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ, ησλ αξρψλ ηεο 

Αζθάιεηαο. 

β. Σπκκεηνρή ελεξγεί ηνπ κάλαηδκελη κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ 

ιεηηνπξγίαο θη επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ππνζηεξίδνληαο έκπξαθηα ηηο δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο. 

γ. Δλδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζεκαληηθήο 

πξνζθνξάο ηνπο ζην έξγν ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο 

θάζε επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο. 

δ. Ύπαξμε ζπζηεκάησλ επηβξάβεπζεο κε ηππνπνηεκέλεο γξαπηέο 

δηαδηθαζίεο αληακνηβήο ησλ αμηέπαηλσλ πξάμεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα θαη 

ειέγρνπ ησλ παξαβαηηθψλ  ζπκπεξηθνξψλ. 

ε. Ύπαξμε ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ ή επηζθαιψλ 

πξάμεσλ θαζψο θαη ησλ αιεζηλψλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο, πνπ ζθνπφ ζα έρεη 

φρη λα ηηκσξήζεη αιιά λα επηβξαβεχζεη ηελ εηιηθξηλή ζηάζε. 

 

Δπίζεο ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ απνηειεί νπζηαζηηθή δηαδηθαζία φρη κφλν ζηελ ζεηηθή εμέιημε αιιά θαη ζηελ 

ίδηα ηελ επηβίσζε ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

κέζνδνη κέηξεζεο, εθαξκνδφκελεο ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, έηζη 

ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη φπνηεο πιεξνθνξίεο ζπιιερζνχλ.  

 

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ απφ φια ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ λα γίλνπλ απνδεθηέο νη 

πξαθηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα σο θχξην ζηφρν ηνπ 

νξγαληζκνχ. Απαίηεζε πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα αλειαζηηθή ζην αεξνπνξηθφ πεξηβάιινλ 

Γηαθνξεηηθά νηνζδήπνηε επηζθαιήο νξγαληζκφο δε δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηνπ πνξεία. Μάιηζηα εάλ πξφθεηηαη γηα αεξνπνξηθφ νξγαληζκφ, ε έλλνηα 

ηεο αζθάιεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηβίσζε ηνπ. 
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6.4 Επενδύονηαρ ζηην αζθάλεια 

 

Όπσο ήδε αλαιχζεθε, παξά ην γεγνλφο φηη νη αεξνκεηαθνξέο εμαθνινπζνχλ 

ζηαηηζηηθά λα είλαη κε δηαθνξά ην αζθαιέζηεξν κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ πιαλήηε, 

ζπλέρεηα εγείξνληαη εξσηήκαηα ζηε θνηλή γλψκε «..γηαηί ηα αεξνπιάλα ζπληξίβνληαη;» 

(Wiegmann & Shappell, 2006, p. 2). Εήηεκα ηδηαίηεξα επίθαηξν θαζψο ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, απνηεινχλ φρη κφλν ην γξεγνξφηεξν αιιά ζηελ νπζία 

θαη ην ζπκθεξφηεξν νηθνλνκηθά κέζν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα, 

θαζψο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, 

εθαξκφδνπλ κηα δηαξθή πνιηηηθή κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Μάιηζηα φζν βειηηψλνληαλ ε αεξνπνξηθή 

βηνκεραλία θαη ηερλνινγία, ηφζν ηηο αμηνπνηνχζαλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ θεξδνθφξεο ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, 

φπσο κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζηζκάησλ, πξνζέγγηζε αεξνδξνκίσλ κε 

δχζθνιν θαηξφ, απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πηήζεο κέζσ απηφκαησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θιπ., θαζηζηψληαο απηέο ζπρλά σο απεηιέο ηεο αεξνπνξηθήο 

αζθάιεηαο. Όπσο αλαθέξεηαη απφ έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο: 

«εάλ λνκίδεηο φηη ε αζθάιεηα είλαη αθξηβή, δνθίκαζε έλα αηχρεκα..» (Lewis, 2002, p. 4). 

 

Βέβαηα, ε αεξνπνξηθή βηνκεραλία ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ρξεηάδεηαη ζεκαληηθφ 

ρξφλν γηα λα αμηνπνηήζεη ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία επαξθψο. Σπλήζσο θηλείηαη κε 

κηθξά άικαηα, ελεξγνπνηνχκελε θάζε θνξά κεηά απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ 

νδήγεζαλ ζε έλα ζνβαξφ αηχρεκα. Φξεηάδεηαη δε λα ππάξρεη ε θαηάιιειε θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο θπξίσο ζην επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ πιήξσο φινη νη πφξνη ηνπ, κε γλψκνλα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη φρη ηνπ θέξδνπο κε ηα ζηελά νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Γπζηπρψο ζηνλ 

επαίζζεην απηφ ρψξν, ε αζθάιεηα πξνάγεηαη φρη ηφζν κέζσ ηεο έξεπλαο αιιά θπξίσο 

εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. Σπρλά εκθαλίδεηαη κηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο επέλδπζεο ζε νηθνλνκηθέο επηινγέο αληί απηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

αζθάιεηα είλαη ε θαιχηεξε επέλδπζε. Άιισζηε ε ηειεπηαία δελ δηαθέξεη απφ έλα 

ζπλεζηζκέλν επελδπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο ε αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα απνδψζεη νηθνλνκηθά, πξνιακβάλνληαο ηελ απψιεηα εθαηνληάδσλ αηφκσλ 

θαη θπζηθά εμαζθαιίδνληαο ηελ πιηθή δεκηά ζεκαληηθνχ θφζηνπο. 
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Πξέπεη φκσο, ε επέλδπζε ζηελ αζθάιεηα λα αληηκεησπίδεηαη φπσο θάζε άιιε 

νηθνλνκηθή επηινγή. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο αμηφπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ, λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ξφινο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε 

παξαγσγηθή αιπζίδα ηεο πηήζεο (επηβάηεο, πιήξσκα, ειεγθηέο θιπ). Δπηζεκαίλεηαη 

βέβαηα  ε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

επέλδπζε ζηελ αζθάιεηα, αθνχ ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ 

απνπζία ηεο. Δίλαη αθφκα δχζθνιν λα απνηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο θάζε επελδπηηθήο 

επηινγήο ζην ηειηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα αθνχ ε επηηπρία ηεο επέλδπζεο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο ζην λα κελ ζπκβεί ην αηχρεκα. Γειαδή ζηελ νπζία ε αμία κηαο επέλδπζεο 

ζηελ αζθάιεηα απνηηκάηαη κε ηελ αμία ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ αηπρήκαηνο. Μέγεζνο φκσο 

πνπ είλαη κε κεηξήζηκν θαη επνκέλσο δχζθνιν λα πείζεη ηνπο κεηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ λα ην πξνηηκήζνπλ έλαληη κηαο άιιεο επέλδπζεο πνπ ζα έδηδε πηζαλφλ 

άκεζε νηθνλνκηθή απφδνζε. Καηάζηαζε ε νπνία έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα επηδεηλσζεί 

κεηά ηε πξφζθαηε νηθνλνκηθή παγθφζκηα θξίζε. Άιισζηε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

νπζία κεηψλεη θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ αθνχ ιφγσ ζπκπίεζεο θφζηνπο ε 

δηνίθεζε ηείλεη λα πηέδεη ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ, παξαβηάδνληαο ζπρλά βαζηθνχο 

θαλφλεο αζθάιεηαο.  

 

Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν λα αλαηξέμεη θάπνηνο ζε πξνεγνχκελα αηπρήκαηα θαη λα 

δηαπηζηψζεη «εάλ ηειηθά είλαη πξνηηκφηεξν θάπνηνο λα επελδχεη ζηελ αζθάιεηα, απφ ην 

λα καδεχεη ζπληξίκκηα θαη πηψκαηα..» (Lewis, 2002, p. 5). Γηα παξάδεηγκα ε έθξεμε ηεο 

θεληξηθήο δεμακελήο ηεο πηήζεο TWA Flight 800  δελ ζπλέηηζε ηνπο αξκφδηνπο ηεο 

FAA κε απνηέιεζκα λα επαλαιεθζεί ην ζπκβάλ θαη κε ηε πηήζε Thai Boeing 737 φηαλ 

ηξνρνδξνκνχζε ζην αεξνδξφκην ηεο Bangkok, ζεσξψληαο σο ππεξβνιηθφ ην θφζηνο 

αιιαγήο ησλ δεμακελψλ, κε ζθνπφ ηε πξφιεςε πηζαλήο έθξεμεο. Αληίζεηα 

αθαδεκατθέο κειέηεο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα, ζπζηήλνπλ φηη ε επηθίλδπλε 

αλάκεημε ηνπ θαπζίκνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αεξίσλ. Έηζη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απηήο ηεο απεηιήο ζα 

ηξνπνπνηεζεί απφ θαηάζβεζε ηεο πηζαλήο ππξθαγηάο ζε πξνιεπηηθά κέηξα 

αληηθαηάζηαζεο ηεο πιήξσζεο ησλ δεμακελψλ. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο, είλαη ζίγνπξα 

κηθξφηεξν απφ ην 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα πνπ απνηηκάηαη νηθνλνκηθά ε ζπληξηβή 

ελφο  Boeing 737 αεξνζθάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηηο απνδεκηψζεηο, πιηθέο 

δεκηέο θιπ. θαη ρσξίο θπζηθά λα απνηηκψληαη νη αλζξψπηλεο δσέο θαη ηξαπκαηηζκνί. 
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, έρνπλ εθπνλεζεί απφ δηεζλείο θνξείο, φπσο είλαη νη Flight 

Operations Quality Assurance (FOQA) θαη Maintenance Quality Assurance (MOQA), 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο αεξνκεηαθνξέο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε χπαξμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζπλζεθψλ. Μάιηζηα 

εθηηκάηαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ Safety Management, πέξα απφ ην 

έκκεζν φθεινο πνπ απνθνκίδεηαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε απφ ηελ αζθάιεηα πηήζεσλ, 

εγείξνληαη θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ πνπ 

επηηπγράλεηαη ιφγσ νξζνινγηθήο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

απαηηήζεσλ αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο αθξηβέζηεξεο ζρεδίαζεο. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη φηη ε αχμεζε ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ πεγψλ πνπ 

μνδεχνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ αζθάιεηαο δελ είλαη 

απαξαίηεηα ε απάληεζε ζηα φπνηα δεηήκαηα αζθαιείαο πξνθχπηνπλ. Απιά πξέπεη λα 

αλαδηνξγαλσζνχλ νη πφξνη κε έλα πην νξζνινγηθφ ηξφπν, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηάζεηο 

θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αεξνπνξηθήο 

αζθάιεηαο ζηελ νπζία αλαπηχρζεθαλ πξηλ απφ 50 πεξίπνπ  ρξφληα φηαλ ν 

παξάγνληαο αεξνζθάθνο – ηερλνινγία ήηαλ ν αδχλακνο θξίθνο. Σήκεξα πνπ ν αξηζκφο 

ησλ αηπρεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηεινχκελεο πηήζεηο έρεη κεησζεί δξαζηηθά, 

απαηηείηαη κηα δξαζηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο νξγαλσηηθήο δηαδηθαζίαο. Μάιηζηα απηφ κπνξεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα αιιά θαη νηθνλνκηθφηεξα λα επηηεπρζεί μαλα-αλαιχνληαο ηηο 

πθηζηάκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεζψξα ησλ ήδε δηεμαρζέλησλ αεξνπνξηθψλ 

αηπρεκάησλ, εζηηάδνληαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ πηπρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

Γελ είλαη αλάγθε λα πεξηκέλνπκε έλα λέν αηχρεκα γηα εληνπίζνπκε θάπνηα λέα αηηία. 

Σηελ νπζία ηα αηπρήκαηα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα εμαιεηθζνχλ νη αηηίεο πνπ 

ζπληεινχλ ζε απηά. Τν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα εμειηρζεί ην ππάξρνλ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην δηεξεχλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα έηζη ψζηε λα δηεξεπλψληαη φιεο νη 

πξαγκαηηθέο αηηίεο ζην επίπεδν πνπ αξκφδεη. 
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6.5 Κώδικαρ Ηθικήρ Αζθαλείαρ 

 

Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο πνπ αμίδεη λα εμεηαζηεί είλαη απηήο ηεο εζηθήο 

(Bastian, 2003, p. 22), αλ θαη θαηλνκεληθά δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη. Μάιηζηα κε 

δεδνκέλν ηελ χπαξμε κεραληζκψλ λνκηκφηεηαο πνπ ειέγρνπλ ηηο αλαζθαιείο πξάμεηο, 

ηφζν ζε επίπεδν νξγαληζκνχ φζν θαη ηειηθνχ ρξήζηε, ζα κπνξνχζακε λα εζηηάζνπκε 

ην δήηεκα εάλ θαη θαηά πφζν νη λφκηκεο πξάμεηο είλαη αξθεηέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο  

αζθάιεηαο. Τν ζίγνπξν είλαη φηη νη αζθαιείο πξάμεηο είλαη ζίγνπξα θαη λφκηκεο. Τν 

εξψηεκα έγθεηηαη ζην θαηά πφζν νη λφκηκεο πξάμεηο είλαη πάληα θαη αζθαιείο ή 

δηαθνξεηηθά εάλ νη αλαζθαιείο πξάμεηο είλαη πάληα θαη παξάλνκεο. 

 

Τν δήηεκα απηφ δεκηνπξγείηαη γηαηί νη ζχγρξνλνη αεξνπνξηθνί νξγαληζκνί, δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, αλαγθάδνληαη ζαθψο λα θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο, εμαληιψληαο 

φκσο ηηο φπνηεο παξαδνρέο πθίζηαληαη ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηνπο 

δηέπνπλ πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο. Έηζη ε αζθάιεηα αλάγεηαη ζπρλά ζε 

δήηεκα «εηαηξηθήο εζηθήο» ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ, αληηκεησπίδνληαο ηελ ζαλ άιιε 

κηα εθδνρή ηεο «εηαηξηθήο επζχλεο». Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη ε πςειά ηζηάκελε 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ακείβεηαη κε θξηηήξηα νηθνλνκηθήο απφδνζεο απηνχ  θαη 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θεξδψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο, ε νπζηαζηηθή αζθάιεηα 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζηα πξνβιεπφκελν. Γεγνλφο φκσο πνπ αληηβαίλεη ζηε λννηξνπία 

αζθάιεηαο πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη αθνχ φπσο ηζρχεη θαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο, «ε αζθάιεηα είλαη θζελή». 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε αζθάιεηα ηνπ νξγαληζκνχ βαζίδεηαη ζηε πξφιεςε θαη ζηελ 

νξγάλσζε. Μάιινλ ε ππεξβνιή παξά ην αλαγθαία απαξαίηεην ελδηαθέξνλ, ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ. Πνηέ δελ έρεη γίλεη φηη ζα έπξεπε, γηαηί απινχζηαηα ππάξρνπλ αθφκα 

αηπρήκαηα. Με δεδνκέλα ινηπφ φηη ε θνπιηνχξα ηεο αζθάιεηαο δελ απνηηκάηαη κε 

πνζνηηθά θξηηήξηα, αιιά θπξίσο κε πνηνηηθά, ε εδξαίσζε ελφο ππογπάμμαηορ ηθικήρ 

αζθάλειαρ (ethical safety program) είλαη βαζηθφ δήηεκα ιεηηνπξγίαο ελφο 

νξγαληζκνχ (Bastian, 2003, p. 23). Μφλν κε δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα 

ελζαξξχλνπλ ηελ εηιηθξηλή αλαθνξά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πξνο ηε δηνίθεζε φισλ 

ησλ αλαζθαιψλ πξάμεσλ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έγηλαλ αληηιεπηέο, δχλαηαη λα 

εδξαησζεί ε αληηκεηψπηζε θαη επνκέλσο ε εμάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ ζα ζπλέηεηλαλ ζε 

έλα αηχρεκα. Αληηζέησο ζπρλά παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο ζηειερψλ φπνπ κε ηίκεκα 
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ηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε, έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζηε δηαθάλεηα αλαζθαιείο πξάμεηο, πξνζηαηεπκέλεο φκσο 

απφ ην λνκηθφ πιαίζην. Άιισζηε, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ελφο 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κάιινλ αθνινπζεί αλαγθαζηηθά κεηά απφ ηε 

δεκνζηφηεηα πνπ ιακβάλεηαη σο απφξξνηα ελφο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, δειαδή φηαλ 

είλαη πιένλ αξγά γηα ηα ζχκαηα απηνχ.  

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο αζθάιεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ λνκίκσο 

επηηξεπηνχ νξίνπ, είλαη θνληφθζαικε θαη ζηελ νπζία επηδήκηα αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα 

ηελ επηβίσζε ηνπ. Υπάξρνπλ πνιιέο κεγάιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 

θαηαζηξάθεθαλ φηαλ κεηά απφ έλα κεγάιν αηχρεκα δηαπηζηψζεθα παξαιείςεηο ή 

εζθαικέλεο πξαθηηθέο, φπσο κε ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία ΖΛΗΟΣ κεηά ηε ζπληξηβή 

Κππξηαθνχ αεξνζθάθνπο ζηελ Αηηηθή ιφγσ πξνβιήκαηνο ζπκπίεζεο θακπίλαο ή ηνπ 

εμειηγκέλνπ αεξνζθάθνπο CONCORDE φπνπ παξά ηελ πςειή ηερλνινγία ηνπ 

αξθνχζε έλα κφλν αηχρεκα ηεο πηήζεο Air France Flight 4590 ζην αεξνδξφκην ηνπ 

Παξηζηνχ, γηα λα απνζπξζεί άκεζα απφ ηε παξαγσγή θαη παξά ην γεγνλφο φηη είρε 

ραξαθηεξηζηεί σο ην αζθαιέζηεξν αεξνζθάθνο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, κε ηα ζεκεξηλά 

κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηε δεκνζηφηεηα πνπ δίδεηαη κεηά απφ έλα θαηαζηξνθηθφ 

αηχρεκα, δχζθνια επηβηψλνπλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο αθφκα θαη εάλ λνκηθά δελ 

επζχλνληαη, φπσο ήδε αλαιχζεθε θαη κε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ.  

 

Βέβαηα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ ζπλερψο 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα εζηηάδνληαο πιένλ φρη ηφζν ζην αλζξψπηλν 

ιάζνο ηνπ ρξήζηε αιιά ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξφιεςεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ ε χπαξμε ελφο κώδικα ηθικήρ δεονηολογίαρ πξνζαξκνζκέλνπ ζηελ 

πξναγσγή ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε φπνπ ζα 

εμειίζζνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ. Μηα εζηθή πνπ ζα 

επηηξέπεη ζην θάζε ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ λα απαληάεη ζην θαζεκεξηλφ θαζξέπηε 

ηνπ εαπηνχ ηνπ εάλ απηφ πνπ θάλεη είλαη αξθεηά ζσζηφ ψζηε λα κελ ππάξρεη αηχρεκα 

θαη απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο.  
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6.6 Ειζηγήζειρ 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Sagan (2004, p. 18), φζν πην επηηπρεκέλνο θαη παξαγσγηθφο είλαη 

έλαο νξγαληζκφο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηείλεη λα νδεγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζε 

πξαθηηθέο ξνπηίλαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ λα 

επηδηψθνπλ, εζειεκέλα ή φρη, ζε αχμεζε ηεο πίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα, θάλνληαο ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζε εληνλφηεξνπο ξπζκνχο αιιά κε 

ιηγφηεξν αζθαιείο ζπλζήθεο. Ωο εθ ηνχηνπ, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη λα ζε επίπεδν δηνίθεζεο λα ζεζκνζεηεζνχλ δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απνηειεζκαηηθέο θαη ζηνρεπφκελεο ζηε πξφιεςε ηνπ αηπρήκαηνο. 

Δίλαη βαζηθφ, έγθαηξα λα εληνπηζηνχλ φιεο νη απεηιέο πνπ ζπληζηνχλ αηηίεο δπλαηέο λα 

πξνμελήζνπλ κηα άζηνρε πξάμε ή ιάζνο. Καηφπηλ λα θαζνξηζηνχλ ζηξαηεγηθέο 

κείσζεο ή εμάιεηςεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ησλ 

δηνξζσηηθψλ απηψλ κέηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη ηα νθέιε απφ ηε κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ εκθάληζεο αηπρεκάησλ ζε έλα αεξνπνξηθφ νξγαληζκφ ή απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπο, δελ πεξηνξίδνληαη απιά ζε απζηεξά νηθνλνκηθά κεγέζε αιιά 

επεθηείλνληαη γεληθφηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  

 

Βέβαηα, νη άλζξσπνη εθ θχζεσο έρνπλ ηε ηάζε φηαλ ζπκβεί έλα αηχρεκα, λα 

θαηεγνξνχλ ηνπο εαπηνχο, ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ην 

«αλζξψπηλν ιάζνο» πνπ νδήγεζε ζε απηφ. Οη νξγαληζκνί ιακβάλνπλ άκεζα 

δηνξζσηηθά κέηξα, φπσο ε απφιπζε ή ε επίπιεμε ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ελψ 

εληαηηθνπνηνχλ ή δηαθνξνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αμηνπνηψληαο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη απηνκαηνπνηψληαο θαηά ην δπλαηφλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη απηή ε πξνζέγγηζε ελέρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

θηλεηνπνηείηαη ζπλήζσο κεηά ην αηχρεκα, δελ δηεπθξηλίδεη κε αθξίβεηα ηε ζρέζε 

εξγαδφκελνπ θαη ηερλνινγίαο (ζπλήζσο ηείλεη λα ηελ ππνβαζκίζεη), εθαξκφδεηαη 

εχθνια ακέζσο φηαλ ζπκβεί αιιά δχζθνια παξακέλεη θαη ην βαζηθφηεξν ιφγσ 

θφξηηζεο ζπρλά παξαβιέπεη κε εχθνια αληηιεπηέο αηηίεο νη νπνίεο φκσο απνηεινχλ 

πεγέο δεκηνπξγίαο  ιαζψλ.  

 

Ζ αναγνώπιζη ηος ανθπώπινος λάθοςρ (Human error identification) ζχκθσλα κε 

ηνπο Stanton & Baber (1996, p. 223), απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα ιάζε πνπ ζα πξνθαιέζεη. Δπνκέλσο ζε 
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θάζε νξγαληζκφ είλαη απαξαίηεην λα εδξαησζνχλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο, θαιχπηνληαο ηα εμήο ζηάδηα :  

 Αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο κε αληηθεηκεληθφηεηα εζηηάδνληαο ζε 

βάζνο. 

 Αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 Αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πηζαλφλ ζα ζπληειέζεη ζην 

αλζξψπηλν ιάζνο. 

 Σπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηψλ. 

 Αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ιάζνπο φηαλ ζπκβεί, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιαζψλ ζπλδπάδνληαο 

θαη αμηνπνηψληαο ηελ πξφηεξε γλψζε θαη εκπεηξία. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ κε ζθνπφ ηε επηινγή ηεο 

θαηαιιειφηεξεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

 

Σπλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν φηη ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ εκπεξηέρεη ηε ζέζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ «βαζηθψλ παξαδνρψλ» πνπ έρνπλ 

αλαθαιπθζεί ή αλαπηπρζεί απφ κηα δεδνκέλε νκάδα, φπσο απηή καζαίλεη λα 

αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο ή εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη παξαδνρέο απηέο εθφζνλ έρνπλ απνδεηρηεί 

απνηειεζκαηηθέο, κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ζε λέα κέιε, σο ν ζσζηφο ηξφπνο αληίιεςεο, 

ζθέςεο θαη αίζζεζεο κε παξφκνηα κειινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ 

(Μπνπξαληάο, 2002, p. 543). Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ζηηο λέεο 

αλαβαζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα, εμαζθαιίδεη ζηνλ νξγαληζκφ 

φηη ην θάζε πηζαλφ δήηεκα ή αηχρεκα πνπ ζα πξνθχςεη,  ζα αληηκεησπηζηεί γξήγνξα 

θαη απνηειεζκαηηθά, κεηψλνληαο έηζη ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο. 

 

Τν ζεκαληηθφηεξν φκσο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ε ππόλητη είλαη ε πην 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ελφο ιάζνπο, θαη ζε απηφ πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Γηα ην ιφγν απηφ πιένλ έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ φινπο ηνπο 

ζχγρξνλνπο αεξνπνξηθνχο νξγαληζκνχο ε ζέζε ηεο αληηκεηψπηζεο πςειήο απεηιήο ζε 

αληηπαξάζεζε κε εθηέιεζε απνζηνιήο κηθξνχ ξίζθνπ, πνπ εζηηάδεη ζηελ δηεξεχλεζε 
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ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αηχρεκα (Ale, B., Bellamy, L., Cooke, R., 

Goossens, L., Hale, A., Roelen, A. & Smith, E., 2006, p. 659). 

 

Δηδηθφηεξα φκσο, ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ εγείξνληαη έλλνηεο φπσο εζληθήο αζθάιεηαο 

(national security) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα (societal safety) (Olsen, 

Kruke and Hovden, 2007, p. 70), είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν επηβεβιεκέλε ε αλάπηπμε 

κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο φρη κφλν ζην επίπεδν ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ αιιά θαη ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο. Θεκαηηθή πνπ πξνηείλεηαη θαη γηα 

επξχηεξε κειινληηθή δηεξεχλεζε θαζφζνλ εχθνια ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ζα 

κπνξνχζε λα παξαβιεζεί κε απηφ ηνπ θξάηνπο έλαληη ηνπ πνιίηε.   

 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ζηε παξνχζα δε θαηέζηε δπλαηφ λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ζην 

επίπεδν νξγαληζκψλ κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ  απνζηνιήο, φπσο π.ρ. 

εκπνξηθέο αεξνκεηαθνξηθέο εηαηξείεο, πνιεκηθέο αεξνπνξίεο, αεξνιέζρεο, θιπ, φπνπ 

αλ θαη ζαθψο ε αζθάιεηα πηήζεσλ θαηέρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία, είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλεζεί πσο ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο απνζηνιήο. Δίλαη ζθφπηκν λα 

θαηαγξαθεί ηφζν κε πνηνηηθέο φζν θαη κε πνζνηηθέο κεζφδνπο ε χπαξμε ηεο 

πθηζηάκελεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, κε ζθνπφ λα παξαγνληνπνηεζνχλ ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία απηήο. Δίλαη ζίγνπξν φκσο φηη ε φπνηα δηαθνξνπνίεζε ζα ζπληνλίδεηαη κέζα 

απφ ην πξίζκα ηεο πξναγσγήο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο σο απψηεξν ζθνπφ 

επηβίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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