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Η   ΟΜΑ∆Α   ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
                             

Μια αδέξια συµµαχία 
 

Πρόλογος. 
 
Σε αυτή τη µελέτη, περιγράφονται τα 70 και πλέον χρόνια εργασιακής σχέσης 
µεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των χειριστών. Ο συντάκτης 
χρησιµοποιεί τα 43 χρόνια εµπειρίας ως χειριστής της Πολεµικής Αεροπορίας, 
χειριστής Εναερίων γραµµών αλλά και Κυβερνήτης της Γενικής Αεροπλοΐας. 
Από τα 43 χρόνια, τα 37 ήταν πιστοποιηµένος βιοµηχανικός ψυχολόγος, 
ειδικευµένος  στην ψυχολογία της Αεροπλοΐας. 
Υιοθέτησε µια πολύ πειθαρχηµένη µέθοδο, για να περιγράψει τα ζητήµατα και 
τις ευκαιρίες, στην πολλές φορές  τεντωµένη σχέση  ελεγκτή και χειριστή. Για 
την δοµή και την φύση του ελεγκτή/χειριστή εξετάστηκαν ορισµένα ιστορικά 
προηγούµενα. Έγινε λοιπόν µια µελέτη  η οποία αποτελείται από  τα 
προβλήµατα και τα εµπόδια που υποβίβασαν και συνεχίζουν να περιορίζουν 
την αποτελεσµατικότητα αυτής της οµάδας, της οµάδας ελεγκτή - χειριστή. 
Στη µελέτη, καθορίζονται οι ευκαιρίες ώστε να βελτιωθεί το σύστηµα εναερίων 
µεταφορών µε την σύνδεση του ελεγκτή και του χειριστή. Περιγράφονται  οι 
κοινοί στόχοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν θεµέλιο  για την 
καλύτερη απόδοση της οµάδας. Επίσης, έχουν υποβληθεί προτάσεις  για την 
βελτίωση της οµαδικής δουλειάς µέσω της αυξηµένης χρήσης των 
αναξιοποίητων δυνατοτήτων και των πόρων, ώστε να κάνουν τον  κόσµο ένα 
καλύτερο περιβάλλον  για να πετάξει. 
 

Εισαγωγή. 
 
Η εργασιακή σχέση  µεταξύ χειριστών και ελεγκτών έχει διαδραµατίσει ένα 
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ασφαλούς  συστήµατος εναερίων 
µεταφορών που έχουµε σήµερα µε όλες τις καιρικές συνθήκες, είκοσι τέσσερις 
ώρες, µε οποιοδήποτε τύπο αεροσκάφους, όπου ο χειριστής µπορεί να 
βασίζεται στον ελεγκτή. 
Οι ελεγκτές παρέχουν την υποστήριξη που έχει επιτρέψει σε όλα τα επίπεδα 
ικανότητας των χειριστών που πετούν όλους τους τύπους αεροσκαφών και µε 
ασφάλεια να διεκπεραιώνει όλους τους τύπους σχεδίων πτήσεως σε 
αεροδρόµια  µε πολυπλοκότητα αρκετών επιπέδων. 
Οι χειριστές δίνουν µεγάλη εµπιστοσύνη  στις «αόρατες» φωνές του 
συστήµατος εναέριας κυκλοφορίας βάζοντας την ζωή τους και την ζωή των 
επιβατών στα χέρια των ελεγκτών. Αυτή η εµπιστοσύνη και αξιοπιστία είναι 
µια θετική µαρτυρία για την  ποιότητα απόδοσης χιλιάδων ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των προηγουµένων δεκαετιών. 
Μέσω όλων αυτών των ετών και των επαναλαµβανοµένων επιτυχιών οι 
χειριστές έχουν µάθει να βασίζονται στους ελεγκτές. Η σχέση αξιοπιστίας και 
εµπιστοσύνης µεταξύ χειριστών και ελεγκτών είναι µοναδική επειδή δεν είναι 
βασισµένη σε συναισθηµατικές συνδέσεις, σε πολιτικές δεσµεύσεις η πιέσεις 
κάποιου οργανισµού. Οι πεποιθήσεις των χειριστών από θετικές προσδοκίες 
είναι βασισµένες στις επαναλαµβανόµενες επιτυχίες  στη συνέπεια  και στην 
αξιόπιστη απόδοση. 
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Το σύστηµα εναέριας κυκλοφορίας  (ATCS,  Air Traffic Control System) κάνει 
αξιοσηµείωτη δουλειά. Το επίπεδο υψηλής απόδοσης τους έχει επιτευχτεί 
παρά το γεγονός του τεράστιου οργανισµού τους ο οποίος αναπτύχτηκε µέσα 
σε ένα άλλο ακόµη µεγαλύτερο οργανισµό. Η Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση 
Αεροπορίας (FAA) έχει γίνει ένας από τους µεγαλύτερους οργανισµούς του 
κόσµου. 
∆υστυχώς όµως, η FAA  έχει γίνει «διάσηµη» για µερικά χαρακτηριστικά  
δυσλειτουργίας και ανεπάρκειας. Αγνοώντας τις αδυναµίες και τις ανοησίες 
του «γονέα» του, το Σύστηµα Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζει να 
αναπτύσσεται στην τεχνική  ικανότητα, την επαγγελµατική αποδοχή, την 
αξιοπιστία στην απόδοση και στην πολιτική εικόνα. Η εναέρια µεταφορά έχει 
επιτύχει  µέτρα ασφαλείας που είναι πρότυπα για άλλες βιοµηχανίες, όπως 
αναφέρει η Καναδική επιτροπή ασφαλείας το 1990 και το Κογκρέσο το 1988. 
Ο υψηλός έπαινος και η αναγνώριση οφείλεται στους ελεγκτές, στους 
επόπτες, στο προσωπικό υποστήριξης και σε όλους τους ηγέτες του 
Συστήµατος. Η τεράστια αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας έχει 
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά και ακίνδυνα. 
 

 
 
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘50 υπήρχε ένα µικρό και απλό σύστηµα 
εναέριας κυκλοφορίας που αποτελείτο από Radar  στις τερµατικές περιοχές, 
καθόσον τα ταξίδια µεγάλων αποστάσεων εντός της χώρας ήταν 
περιορισµένα.  
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Μία τυπική, καθηµερινή, εικόνα ιχνών πτήσεων πάνω από τις ΗΠΑ 

 
Σε λιγότερο από 3 δεκαετίες το ATCS έχει αναπτυχτεί σε όλη την χώρα µε την 
χρήση Radar. Τώρα, µέσα στην δεκαετία του 90 ,ο έλεγχος Radar είναι 
διαθέσιµος σε όλα τα σηµαντικά αεροδρόµια από τις Ανατολικές µέχρι τις 
∆υτικές ακτές της χώρας και από Βορρά µέχρι Νότο, για  αεροπλάνα που 
πετούν πάνω από 18.000 πόδια. 
Όλες αυτές οι επεκτάσεις, για την κάλυψη  της χώρας µε Radar, έχουν συµβεί 
διότι οι IFR πτήσεις αυξάνονται καθηµερινά και οι ταχύτητες των αεροσκαφών 
έχουν  διπλασιαστεί. Προσγειώσεις και απογειώσεις πραγµατοποιούνται στις 
περισσότερες  πόλεις της χώρας, όλο το εικοσιτετράωρο και µε οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. 
Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το ATCS  επέζησε µιας 
αποδιοργανωτικής, καταστροφικής διαφωνίας εργασίας, µε την 
Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπου ακλούθησε απεργία,  η οποία οδήγησε σε 
µαζική απόλυση ελεγκτών. Καµιά βιοµηχανία στον κόσµο δεν υπέστη τέτοια 
δοκιµασία. 
Είναι πράγµατι καταπληκτικό και θαυµάζω το ATCS που λειτουργεί µε τέτοια 
αποτελεσµατικότητα. 
 
 
Σηµείωση µεταφραστού:  
Στις 3 Αυγούστου του 1981 από τους 16.000 περίπου εργαζόµενους που 
δεν εµφανιστήκαν στην εργασία τους ο Πρόεδρος Reagan απέλυσε 
περίπου 11.500 σε µια νύχτα, περίπου το 70%, επανδρώνοντας τους 
Πύργους έλεγχου µε στρατιωτικό προσωπικό. 
Στους επαγγελµατίες αυτού του συστήµατος απονέµουµε φόρο τιµής. 
 
 Παραµένουν προσηλωµένοι στον υπέρτατο στόχο τους ο οποίος είναι η 
ασφαλής, οικονοµική και γρήγορη διακίνηση των αεροσκαφών και των 
επιβατών. Θα ήταν πολύ εύκολο να χαθεί αυτός ο στόχος για να δοθούν 
προτεραιότητες όπως η απόκτηση της νέας τεχνολογίας, οργανωτικές 
διαφορές και συγκρούσεις, προσλήψεις και προγραµµατισµό εργασίας, 
εκπαιδευτικές ανεπάρκειες, διαφωνίες του προσωπικού µε την διεύθυνση και 
περιορισµοί στον προϋπολογισµό. 
Πολλοί άλλοι οργανισµοί, λιγότερο αποφασισµένοι, θα είχαν αναπτύξει την 
νοοτροπία της προάσπισης των δικαιωµάτων της εργασίας και του 
οργανισµού και θα είχαν διαλύσει τους µακροπρόθεσµους στόχους τους. 
Οι αγανακτισµένες τοποθετήσεις, η αυτοεξυπηρέτηση, η αµυντική 
συµπεριφορά θα είχαν  εµποδίσει σοβαρά την ανάπτυξη και την 
αποτελεσµατικότητα των εναερίων µεταφορών. 
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Αυτή η µελέτη θα περιγράψει την ιστορία και την εξέλιξη της σχέσης 
ελεγκτή/χειριστή που θα βοηθήσει στον καθορισµό  κάποιων τριβών που 
έχουν δηµιουργηθεί κατά την διάρκεια των δεκαετιών. Αυτές οι διαφωνίες 
έχουν κέντρο τους µισθούς και τους τοµείς ευθύνης. 
Οι  επιχειρησιακές φιλοσοφίες είναι σηµαντικοί παράγοντες σε κάποια από τα 
σηµερινά προβλήµατα επιδόσεων. Οι αιτίες τους θα συζητηθούν. Οι ευκαιρίες 
που θα µπορούσαν να περιορίσουν την δυνατότητα δηµιουργίας 
προβλήµατος και να επιτρέψουν κάποιες αναξιοποίητες ικανότητες του 
ανθρώπου να µετατραπούν σε  παραγωγικά προτερήµατα, θα 
προσδιοριστούν. 
Το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε συστάσεις για την ενίσχυση του ATCS, 
φτιάχνοντας τον κόσµο ένα καλύτερο µέρος που θα µπορεί να πετάξει 
,βελτιώνοντας την εργασιακή σχέση µεταξύ των χειριστών και ελεγκτών. 
 

Υπόβαθρο οµαδικής δουλειάς ελεγκτή/χειριστή. 
 
Η ανάγκη για την δηµιουργία ενός  ATCS αναπτύχτηκε αρχικά στην δεκαετία 
του ’20 όταν θέλησαν να αναχωρήσουν 2 αεροσκάφη από τον ίδιο διάδροµο 
ταυτόχρονα. Οι κανόνες της οδικής συµπεριφοράς και της προτεραιότητας 
που αναπτύχτηκαν για τα πλοία, σιδηρόδροµο, αµαξίδια µε άλογα και 
αυτοκίνητα δεν ήταν επαρκής για τα αεροπλάνα. 
Έγινε απαραίτητο, για τους ελεγκτές, να καθορίσουν την σειρά απογείωσης 
και προσγείωσης όταν θέλησαν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα αεροπλάνα 
να χρησιµοποιήσουν τον ίδιο διάδροµο. Από την αρχή παρατηρήθηκε ότι ένας 
χειριστής  αγανακτούσε µε τον πύργο αν δεν του δινόταν προτεραιότητα για 
εξουσιοδότηση και απογείωση. 
Οι χειριστές δεν θα  δεχόταν την αρχή του ότι «όποιος έρχεται πρώτος 
σερβίρεται πρώτος» ( first come first served, principle). ∆εν θα έλεγαν την 
αλήθεια, προκειµένου να πετύχουν τη προτεραιότητα. Αυτή η πρόκληση για 
τη λήψη της προτεραιότητας, έγινε ένας από τους σηµαντικότερους λόγους 
που στις σχέσεις ελεγκτής/χειριστής, αναπτύχθηκε µια αδέξια συµµαχία. 
 
Σύµβουλοι κυκλοφορίας.     (Traffic Advisors.) 
 
Αρχικά, οι ελεγκτές, ήταν περισσότερο σύµβουλοι και πληροφοριοδότες παρά 
επόπτες κυκλοφορίας ,ρυθµιστές ή απλά  υπάλληλοι της υπηρεσίας. Με την 
αύξηση της κυκλοφορίας σε µεγάλα αεροδρόµια ο ελεγκτής έπρεπε να κάνει 
κάτι περισσότερο από το να διαχωρίζει τα αεροπλάνα  σε ύψος και πορείες. 
Οι χειριστές από την άλλη πλευρά δεν θα ήταν σε θέση να ανιχνεύσουν τα 
προβλήµατα της κυκλοφορίας από τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες σε 
αυτούς. 
Στην αρχή, ο ένας και µοναδικός ελεγκτής, θα µπορούσε να ελέγξει την 
τροχοδρόµηση, την απογείωση, την προσέγγιση και τις προτεραιότητες της 
προσγείωσης και να ενηµερώνει για τον καιρό  συµφώνα µε αυτό που 
βλέπουν  τα µάτια του. 
Από την στιγµή που το Radar ήταν διαθέσιµο στο 2ο  Παγκόσµιο Πόλεµο, η 
ικανότητα των µατιών παρέδωσε την θέση της στο Radar. Οι ρόλοι του 
ελεγκτή στις λήψεις αποφάσεων και κρίσης αυξήθηκαν ανάλογα. 
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∆ιευθυντής Κυκλοφορίας.            (Traffic Director.) 
 

 
 
Ο ρόλος του ελεγκτή κυκλοφορίας εξελίχτηκε προς τα τέλη του ’30 και της 
δεκαετίας του ΄40 σαν έναν διευθυντή που ορίζει προτεραιότητες και επιλέγει 
τις πορείες. ∆εδοµένου ότι η κάλυψη Radar έγινε πιο λεπτοµερής, οι ελεγκτές 
διορίστηκαν να λειτουργούν ως τυπικοί αεροναυτίλοι της περιοχής σε µεγάλα 
αεροδρόµια. 
Τώρα οι ελεγκτές καθορίζουν τα ύψη, τα ίχνη και τις ταχύτητες οι οποίες 
πρέπει να εφαρµοστούν στις προσεγγίσεις και στις αναχωρήσεις. Ο ελεγκτής 
εναέριας κυκλοφορίας έγινε ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της οµάδας του 
πιλοτηρίου. Τα αεροσκάφη δεν είχαν το κατάλληλο εξοπλισµό για να δώσουν 
την δυνατότητα στον χειριστή να ακολουθήσει τα σύνθετα σχέδια 
προσέγγισης και αναχώρησης που απαιτούνται σε µεγάλα αεροδρόµια. 
Χωρίς τις παραγόµενες πληροφορίες από τα Radar και των πληροφοριών 
των ελεγκτών, οι χειριστές θα µπορούσαν µόνο να καθορίσουν την θέση τους 
χρησιµοποιώντας τα όργανα ναυτιλίας. 
 
Αστυνοµικός  κυκλοφορίας (τροχονόµος).            (Traffic cop.) 
 
∆εδοµένου ότι οι αεροδιάδροµοι έγιναν περισσότερο κορεσµένοι, έγινε 
επιτακτικό ότι όλες οι τοπικές πορείες, τα ύψη και οι ταχύτητες πρέπει να 
τηρούνται µε ακρίβεια. Τα αιτήµατα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προς 
τους χειριστές άλλαξαν, από συµβουλές ή οδηγίες, σε ακριβείς εντολές. Με 
αυτήν τη αλλαγή ήρθε ένας καινούργιος ρόλος για τον ελεγκτή. 
Αυτός ο ρόλος ήταν  η επιβολή των κανονισµών κυκλοφορίας, δηλαδή, να 
ανιχνεύουν και να αναφέρουν παραβάσεις. Η µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες  
ενός ελεγκτή, ερµηνεύτηκε από τους χειριστές, σχετικά µε την ταχύτητα και 
τους νόµους κυκλοφορίας, ότι είναι ίδια µε αυτή των τροχονόµων. Αυτός ο 
ρόλος της διαµάχης αναγνωρίστηκε πλήρως στην δεκαετία του ’50. 
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Ο ελεγκτής, δεδοµένου ότι λειτουργεί ως αποµακρυσµένο µέλος του 
πιλοτηρίου, ήταν σε αντίθεση µε τα καθήκοντα του να είναι αστυνοµικός και 
δικαστής για τις οδηγίες µη συµµόρφωσης. 
Αυτή η σύγκρουση ρόλων  έγινε η αιτία  για τον τίτλο αυτού του έγγραφου, η 
αδέξια συµµαχία. 
 
Όταν ένα ζωτικό µέλος µιας οµάδας είναι επιφορτισµένο να αξιολογεί 
συνεχώς την απόδοση κάποιου άλλου µέλους, υπάρχει η πιθανότητα 
σοβαρών συγκρούσεων. 
Οι συγκρούσεις που παγιοποιούν, ή ακόµη  επιτρέπουν οποιαδήποτε σκιά 
αµφιβολίας στην εµπιστοσύνη της οµάδας, πρέπει να είναι υπόθεση όλων 
µας. Οι χειριστές πρέπει να έχουν συνολική εµπιστοσύνη ότι οι ελεγκτές θα 
τους υποστηρίζουν πάντοτε για την ολοκλήρωση ενός ασφαλούς και 
αποτελεσµατικού αεροπορικού ταξιδιού κάθε φορά, κάθε µέρα και 
οπουδήποτε. 
 
∆ιαφοροποίηση µισθών.        (Differential salary.) 
 
Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’60 η σηµασία του ελεγκτή  έγινε καλά 
αποδεκτή. Ο υψηλός σεβασµός και η αναγνώριση για την εργασία των 
χειριστών, δεν διευκόλυναν την εξωτερίκευση της δυσαρέσκειας που οι 
ελεγκτές αισθάνθηκαν για τις υψηλότερες αποδοχές των χειριστών 
αερογραµµών, σε σύγκριση µε τα δικά τους επίπεδα αµοιβής. Αυτό το ζήτηµα, 
της διαφοράς µισθών, οδήγησε µερικούς ελεγκτές να είναι αδιάλλακτοι στα 
λάθη των χειριστών. 
Έχει κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί το γεγονός ότι µερικές φορές, οι ελεγκτές 
αντιδρούν αρνητικά στα προβλήµατα εναέριας κυκλοφορίας, ή στα 
προβλήµατα ασφάλειας που ξεκινούν από λάθη των χειριστών. Σε άλλες 
περιπτώσεις έχει ειπωθεί ότι µερικοί ελεγκτές απήλαυσαν την ευκαιρία να 
παραδώσουν στις αρχές τους «περιπλανώµενους» χειριστές. 
Στην αυτοϋπεράσπισή τους οι χειριστές έγιναν λιγότερο ειλικρινείς µε τους 
ελεγκτές κατά την περιγραφή των επικύνδυνων καταστάσεων. 
Με την απόκλιση των αποδοχών που υπογραµµίζεται από τους ηγέτες των 
σωµατείων, οι ελεγκτές άρχισαν να οργανώνουν ορθολογικά ότι, το λάθος 
ενός ελεγκτή θα µπορούσε να είναι εξίσου θανατηφόρο µε το λάθος ενός 
χειριστή. Εποµένως, έγινε αντιληπτό ότι, η δουλειά ενός ελεγκτή  είναι εξίσου 
κρίσιµη µε αυτήν του χειριστή. 
Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τους ελεγκτές να θεωρήσουν ότι τα επίπεδα µισθών 
πρέπει να είναι ίδια µε αυτά των χειριστών. Η ειλικρινής κίνηση για 
υψηλότερες αποδοχές ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας στις καταστρεπτικές 
απολύσεις µετά την απεργία την δεκαετία του ’80.  
 
∆ιαφορετική αντίληψη του φόρτου εργασίας. (Perceived differential in 
workloads) 
 
Αυτό που πάντως έχει µείνει στους ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, είναι ότι οι 
χειριστές υπέρ πληρώνονται, δουλεύουν λιγότερο, παίρνουν τα περισσότερα 
κορίτσια και όλη τη δόξα. Οι ελεγκτές γνώριζαν ότι η δουλειά τους ήταν συχνά 
ταραχώδης µε περιόδους µεγάλου φόρτου εργασίας και άγχους. 
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Πολλοί ελεγκτές αισθάνθηκαν ότι οι χειριστές έχουν λίγα πράγµατα να κάνουν 
στην διαδροµή και να λένε ‘’ιστορίες για τον πόλεµο’’ πίνοντας καφέ. Αυτές οι 
προκαταλήψεις οδήγησαν πάλι τα συναισθήµατα στην δυσαρέσκεια των 
χειριστών από µεµονωµένους ελεγκτές. 
Ένα άριστο παράδειγµα αυτού του είδους δυσαρέσκειας στο φόρτο εργασίας 
εµφανίστηκε ένα απόγευµα κάποιας ηµέρας πάνω από το Σικάγο µε 
καταιγίδες σε µεγάλο ύψος. Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου κρυφάκουγε το 
αίτηµα του κυβερνήτη προς τον ελεγκτή για εξουσιοδότηση και αλλαγή σε 
έναν παράλληλο αεροδιάδροµο, προκειµένου να αποφύγει τις σηµαντικές 
καταιγίδες που ήταν στην πορεία του. Ο ελεγκτής απήντησε απότοµα 
λέγοντας ότι ένα άλλο αεροπλάνο ήταν ήδη σε εκείνον τον αεροδιάδροµο. Ο 
κυβερνήτης ζήτησε την βοήθεια του Radar (Radar vectoring) για να 
παρακάµψει τις γρήγορα κινούµενες καταιγίδες. Ο ελεγκτής προφανώς 
ενοχληµένος από τις διακοπές απάντησε ότι είναι πολύ απασχοληµένος για 
να δώσει στο αεροπλάνο radar vector.  
Ο κυβερνήτης αποκρίθηκε µε φωνή και τόνο σαν τον σοφό θείο και ρώτησε 
τον ελεγκτή «Γιε µου, είµαι εδώ επάνω για να κάνω  ευκολότερη την 
δουλειά σου εκεί κάτω, ή είσαι εκεί κάτω για να κάνεις ευκολότερη την 
δουλειά µου εδώ πάνω ;»  Έγινε σιγή  ασυρµάτου…. Μετά την διακοπή, µια 
νέα, πολύ ήρεµη και ώριµη φωνή έδωσε radar vector στον κυβερνήτη για τη 
παράκαµψη των καταιγίδων. 
Για να µειωθούν τα συναισθήµατα δυσαρέσκειας, η FAA και οι εταιρείες 
αερογραµµών ανέπτυξαν ένα πρόγραµµα ταξιδιών παρατήρησης και 
εξοικείωσης από όλους τους ελεγκτές, καθισµένοι στις Jump seats των 
πιλοτηρίων. Οι χειριστές αερογραµµών κλήθηκαν, ενθαρρύνθηκαν και 
υποστηρίχτηκαν  για να επισκεφτούν τους πύργους έλεγχου, τον χώρο 
έλεγχου του τερµατικού radar και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των 
αεροπλάνων που βρίσκονται σε διαδροµή (en route center facilities), για να 
παρατηρήσουν τους ελεγκτές κατά τη διάρκεια της  εργασία τους. 
Αυτά τα προγράµµατα είχαν θετικά αποτελέσµατα φέρνοντας µια µεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση, για τις απαιτήσεις και τις  διαδικασίες των δυο 
επαγγελµάτων. 
 
Η ευθύνη της « καυτής πατάτας».         (The “hot potato” liability.) 
 
Όταν τα λάθη των ελεγκτών οδήγησαν σε ατυχήµατα, οι διερευνητές συχνά 
απέδιδαν τα ατυχήµατα σε  λάθη του χειριστή σαν πιθανή αιτία. Αυτό γινόταν 
διότι, συνήθως, ο χειριστής είχε περιορισµένες, ή ακόµη και  µικρές ευκαιρίες 
να εντοπίσει το λάθος και να αποφύγει τον κίνδυνο. 
Η φιλοσοφία της έκφρασης: «αυτό δεν είναι δική µου δουλειά» 
επιδεινώθηκε από τους δικηγόρους της FAA όταν υπερασπίζονταν τους 
ελεγκτές µετά από κάποιο ατύχηµα. Εκείνο που επίσης έκαναν οι δικηγόροι 
της FAA ήταν να ενισχύσουν την υπόθεση λέγοντας ότι, ο χειριστής είναι η 
µόνη και τελική Αρχή σε όλες τις καταστάσεις. Υποστήριζαν επίσης ότι οι 
ελεγκτές έχουν  µόνο ένα µικρό ρόλο υποστήριξης. 
Εκείνο επίσης που οι δικηγόροι υποστήριζαν είναι ότι οι ελεγκτές πρέπει να 
έχουν την πιο µικρή και περιορισµένη ευθύνη στον εντοπισµό και στην 
προειδοποίηση των χειριστών  από τα λάθη που κάνουν οι χειριστές.  Ακόµη 
περαιτέρω, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι, το ATCS δεν έχει καµιά 
επαγγελµατική η οικονοµική υπευθυνότητα  για τις ζηµίες που προκαλούνται 
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από τα λάθη των χειριστών  τα όποια ήταν αναγνωρίσιµα, αναγνωρίστηκαν 
ως διορθώσιµα αλλά δεν διορθώθηκαν από τους ελεγκτές. 
Αυτό οδήγησε το ATCS στην εσφαλµένη υπόθεση ότι οι χειριστές πρέπει να 
ανιχνεύουν και διορθώνουν τα λάθη των ελεγκτών. Αυτή η ‘βασική αρχή 
λειτουργίας’, ότι δηλαδή οι ελεγκτές πρέπει να αναµένουν από τους χειριστές 
να ανιχνεύσουν τα λάθη των ελεγκτών, αγνοεί το γεγονός ότι οι χειριστές 
έχουν πολύ περιορισµένες ικανότητες για να διασταυρώσουν  και να ελέγξουν 
την ακρίβεια και την πληρότητα των οδηγιών των ελεγκτών. 
Ακόµη παρακάτω, οι νοµικοί σύµβουλοι της FAA, υποστηρίζουν ότι, οι 
ελεγκτές έχουν  περιορισµένη ευθύνη να ανιχνεύουν τα λάθη των χειριστών 
πριν αυτά τα λάθη γίνουν θανατηφόρα, ή νοµικά επικίνδυνα. 
Σχεδόν όλα τα αεροπορικά ατυχήµατα προκαλούνται από πολλούς 
παράγοντες µε ρίζες βαθιές που φτάνουν στην κουλτούρα  των διαφόρων 
οργανισµών που εµπλέκονται. Τα προβλήµατα που αναπτύχτηκαν στην 
αδέξια συµµαχία µεταξύ των ελεγκτών και των χειριστών είναι επίσης 
πολυδιάστατα και ‘θαµµένα’ µέσα  στους σχετικούς οργανισµούς. 
Όταν τέτοια προβλήµατα έρχονται στην επιφάνεια από τα λάθη µεµονωµένων,  
µπαίνεις στον πειρασµό να συµπεράνεις ότι ο κίνδυνος ενός προβλήµατος, ή 
ατυχήµατος, ή συµβάντος που επαναλαµβάνεται, µπορεί να εξαλειφθεί µε την 
εφαρµογή µιας, ή περισσοτέρων από τις παρακάτω πρακτικές για το 
προσωπικό. 

• Με την αποµάκρυνση των ατόµων που εµπλέκονται. 
• Με την ενηµέρωση και επανεκπαίδευση όλων, ώστε να µην κάνουν 

τέτοιου είδους λάθος ξανά   και 
• Με την αποµάκρυνση όλων των άλλων ατόµων που θα παρουσιάσουν 

τέτοιου είδους ανεπιθύµητες συµπεριφορές. 
 

Η δυσκολία της εστίασης στην ‘συνεισφορά’ κάποιου  στο ατύχηµα και στα 
προβλήµατα επιδόσεων είναι αυτά που υποβόσκουν µέσα στον οργανισµό 
και το περιβάλλον παραµένει γεµάτο µε τις ευκαιρίες για να δηµιουργηθεί  
όλεθρος. Αυτό το υποβόσκων φαινόµενο  έχει οριστεί σαν ο «θαµµένος 
επικίνδυνος παράγοντας που είναι κρυµµένος στο σύστηµα» . 
Αυτοί οι επικίνδυνοι παράγοντες είναι καµουφλαρισµένες βόµβες (booby 
traps),  περιµένοντας τον ανυποψίαστο και απρόσεκτο να προκαλέσει σοβαρά 
προβλήµατα, ή ατυχήµατα.  
Επειδή πολλοί ελεγκτές και χειριστές έχουν διαφύγει από αυτούς τους 
επικίνδυνους παράγοντες, σε ανάλυση  χειριστών και ελεγκτών που 
ενεπλάκησαν σε ένα συγκεκριµένο ατύχηµα,   θεωρήθηκαν ότι είναι 
ανθρώπινα όντα µε κάποια ελαττώµατα και µειωµένη απόδοση.  
∆εδοµένου ότι το σύστηµα έχει διαφύγει την αναµένουσα καταστροφή, έχει 
βγει το συµπέρασµα ότι κάποιος µεµονωµένος ήταν, αρχικά, υπεύθυνος για  
το ατύχηµα. Οι λανθάνοντες κίνδυνοι που είναι κρυµµένοι στο πλαίσιο των 
συστηµάτων και η κουλτούρα της εταιρείας, που πρόσφατα προσδιοριστήκαν, 
είναι οι αρχικά υπαίτιοι παράγοντες, οι ένοχοι.  
 

Οι συνθήκες κουλτούρας στην FAA.  
(Cultural conditions in the FAA)  

 
Ο συγγραφέας αυτής της µελέτης έχει παρατηρήσει µια βαθειά προσήλωση  
της FAA στην συµµόρφωση των ελεγκτών µε τις τυποποιηµένες, εγκεκριµένες 
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διαδικασίες. Τέτοιες διαδικασίες αντιπροσωπεύουν την πρακτική φρόνησης 
και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια πολλών ετών από 
χιλιάδες αφιερωµένους επαγγελµατίες ελεγκτές. 
Όπως οι χειριστές χρεώνονται µε την ευθύνη να υπερβούν  το βιβλίο για 
να αυξήσουν την ασφάλεια σε µια κατάσταση ανάγκης, έτσι και ο 
ελεγκτής πρέπει να ασκήσει την κρίση πέρα και επάνω από τις απλές 
προσχεδιασµένες διαδικασίες.  
Ο ελεγκτής, πρωταρχικά, πρέπει να χρεωθεί µε την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
του βασικού στόχου που είναι η ασφαλής και αποτελεσµατική κυκλοφοριακή 
ροή. 
Είναι πολύ εύκολο για πολλούς ελεγκτές να υιοθετήσουν τον άµεσο στόχο 
που είναι η κονσόλα. Όταν πηγαίνεις σύµφωνα µε το βιβλίο - ‘Going by the 
book’ - είναι µεν µια απαραίτητη διαδικασία, αλλά συγχρόνως είναι και µακριά 
από τον ικανοποιητικό όρο της βεβαίωσης της ασφάλειας. 
Είναι µια λεπτή κατάσταση και συγχρόνως επικίνδυνη παγίδα για τον ελεγκτή, 
να αφήσει τον διαδικαστικό στόχο συµµόρφωσης για να εξουδετερώσει 
άλλους κρίσιµους παράγοντες. 
Κανένας δεν είναι αρκετά σοφός να γράψει ένα σύνολο διαδικασιών 
που θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση. 
Οι ελεγκτές πρέπει να εκπαιδευθούν, να εποπτεύονται, να ελέγχονται και να 
ανταµείβονται για την άσκηση της κρίσης και της λειτουργικής φρόνησης, η 
οποία δεν µπορεί να καλυφθεί από τις εκ των προτέρων προγραµµατισµένες 
διαδικασίες που είναι γραµµένες στο βιβλίο. 
Η σύγκρουση δυο αεροπλάνων στο διάδροµο του Los Angeles το 1991 είναι 
ένα παράδειγµα που δείχνει πόσο απασχοληµένος ήταν ο ελεγκτής µε την 
κονσόλα, που έχασε  τον υπέρτατο στόχο. 
  
Αµέλεια-παράβλεψη  των κινδύνων.           (Disregard for risks) 
 
Ο σηµαντικότερος κίνδυνος  στην στάση   «πηγαίνοντας µε το βιβλίο»  είναι 
η πεποίθηση ότι το βιβλίο θα λύσει όλα τα προβλήµατα που µπορούν να 
προκύψουν. Οι ελεγκτές είναι κάτι παραπάνω από σίγουροι ότι δεν είναι 
απαραίτητο να είναι άγρυπνοι για τις µη ανακοινωθείσες και απροσδιόριστες 
ανωµαλίες. 
Το χαµηλό επίπεδο επαγρύπνησης στην ανίχνευση των λαθών των χειριστών 
ήταν  εµφανές σε δυο περιστατικά αεροπορικών ατυχηµάτων,   ένα Boeing 
707 «έµεινε»  από καύσιµα στο αεροδρόµιο  JFK (1991) και ένα Tristar 1011 
«έπεσε» σε wind sear (1988). Και στις  δυο περιπτώσεις οι πολυάσχολοι 
ελεγκτές είχαν αρκετές ευκαιρίες, να αντιληφτούν και να ανακουφίσουν τους 
χειριστές, από µια σειρά λαθών, παραλείψεων και παρερµηνειών  που έγιναν 
από τα δυο πληρώµατα. 
Ο συγγραφέας αυτού του κειµένου έχει συµµετάσχει στην δικαστική 
προσφυγή µετά από ατύχηµα, σε όχι και τόσο γνωστά αεροπορικά 
ατυχήµατα, που περιείχαν παρόµοια  χαµηλά επίπεδα επαγρύπνησης των 
ελεγκτών για τις λειτουργικές ανωµαλίες που αναπτυσσόταν. 
Και στις 6 περιπτώσεις, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της FAA ενίσχυσαν αυτό το 
χαµηλό επίπεδο επαγρύπνησης και σθεναρά υπεράσπισαν την απόδοση των 
ελεγκτών κατά την διάρκεια των διερευνήσεων και της προσφυγής στα 
δικαστήρια. Αυτό ενισχύει την πεποίθηση των ελεγκτών ότι οι ελεγκτές δεν 
έχουν την ευθύνη για τον εντοπισµό και την λύση των λαθών των χειριστών. 
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Οι ελεγκτές, υποστηρίζονται στις αντιλήψεις τους ότι, µπορούν να µην λάβουν 
υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθη των χειριστών χωρίς να 
έχουν την ευθύνη για τις συνέπειες αυτών των λαθών. 
 
∆ιαφορές Ελεγκτών – Χειριστών που ξεκινούν από τη συσκευή TCAS. 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TCAS 

Το UA 385, είναι το ίχνος του επερχόµενου Α/Φ. Το άσπρο βέλος δείχνει τη  πραγµατική 
πορεία του αγνώστου Α/Φ. Το επερχόµενο Α/Φ, έχει αρχίσει να στρέφει αριστερά σε νότια 

πορεία, το δε ίχνος του απεικονίζεται από τη διακεκοµµένη κόκκινη γραµµή. 
 
Εάν οι υπάρχουσες συγκρούσεις δεν ήταν αρκετές, η βιοµηχανία δεν θα είχε 
αναπτύξει ένα άλλο τεχνολογικό πρόβληµα, που έχει την δυνατότητα να 
προκαλεί µεγάλες τριβές µεταξύ χειριστών και ελεγκτών. Αυτό το τεχνολογικό 
πρόβληµα λέγεται TCAS. Για να διορθωθούν οι ανεπάρκειες του «δείτε και 
αποφύγετε», η βιοµηχανία υιοθέτησε το σύστηµα κυκλοφοριακής  
προειδοποίησης και αποφυγής συγκρούσεων-Traffic Alert and Collision-
Avoidance System (TCAS) σαν µέσο συναγερµού και συµβουλής των 
χειριστών από συγκρούσεις. 
Αυτή τη περίοδο ο ελεγκτής και ο χειριστής δεν έχουν µια ικανοποιητική 
µέθοδο επίλυσης των  συγκρουόµενων εντολών που δίνονται από τους 
ελεγκτές και το TCAS. 
 

Η στάση των αεροπορικών εταιρειών.      
(Cultural factors in the airlines.) 

 
Αυτή η διαδικασία της άρνησης του κινδύνου είναι όµοια µε την θέση που 
είχαν οι συγκυβερνήτες των αερογραµµών πριν από το 1980,  όταν η 
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∆ιαχείριση Πληρώµατος – CRM Crew Resource Management - πρώτο 
εµφανίστηκε στην σκηνή. 
Πριν το 1980, τα κατώτερα µέλη του πληρώµατος, δεν θεωρούντο υπεύθυνα 
για την ανίχνευση και διόρθωση των λαθών του κυβερνήτη. Με τη θέσπιση 
του CRM,  επεβλήθη ειδικά στους κυβερνήτες  να ζητούν την συµβουλή των 
συγκυβερνητών. Στους συγκυβερνήτες, συγκεκριµένα  επεβλήθη να 
προσφέρουν συνεχώς συµβουλές στους κυβερνήτες. 
Οι συγκυβερνήτες αναγνώρισαν το πρόβληµα του  CRM  δεκαετίες πριν,  η 
λέξη CRM γίνει «λέξη κλειδί» στην εκπαίδευση.  
 
Μια τεταµένη  ανακωχή στις εργασιακές σχέσεις. (An Armed Truce in Labor 
relations). 
 
Η σχέση µεταξύ των χειριστών και ανώτερων διοικητικών στελεχών στις 
αεροπορικές εταιρείες ήταν τεντωµένη πριν από τον 2ο  Παγκόσµιο πόλεµο. Οι 
διαπραγµατεύσεις των συµβάσεων µεταξύ χειριστών και εταιρείας ήταν 
πάντοτε µε αντιπαραθέσεις. Ακόµη και εκείνες οι εταιρείες αερογραµµών  στις 
οποίες υπήρχε µια άριστη, οµαδική συνεργασία, µεταξύ χειριστών και 
∆ιοίκησης, άρχισαν να  αναπτύσσονται εχθρικές σχέσεις µε τους χειριστές. 
Αυτή η τριβή εξαπλώθηκε και στις σχέσεις ελεγκτών και χειριστών. 
Τα αισθήµατα εχθρότητας των χειριστών προς τις διοικήσεις των εταιρειών για 
τα επίπεδα των µισθών, ανάγκασαν τους χειριστές να αµυνθούν  της αξίας της 
συνεισφοράς εργασίας. Όταν  το σωµατείο των ελεγκτών απαίτησε την 
αύξηση των µισθών λόγο των ισοδύναµων ευθυνών µε τους χειριστές, πολλοί 
χειριστές ανέπτυξαν την θεωρία ότι, οι ελεγκτές υπερτιµούν το δικό τους 
επάγγελµα και υποτιµούν το επάγγελµα των χειριστών. 
Εντούτοις, όταν η απεργία του σωµατείου των ελεγκτών οδήγησε σε µαζικές 
απολύσεις, οι περισσότεροι χειριστές δήλωσαν φανερά µια προσωπική πίστη 
και δέσµευση για τους απολυµένους ελεγκτές. Οι περισσότεροι χειριστές 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η FAA είχε υποβιβάσει σοβαρά την απόδοση 
των ελεγκτών και είχε διαβρώσει τα περιθώρια ασφαλείας µε τις αποφάσεις 
της για εργατικές σχέσεις. 
 
Σχέδιο µισθών δυο βαθµίδων. (Two Tier Salary Schedules) 
 
Σχεδόν ταυτόχρονα µε την αποµάκρυνση κορυφαίων ελεγκτών, οι  χειριστές 
αερογραµµών  αναγκάστηκαν να αποδεχθούν  ένα σχέδιο, µε δύο 
µισθολογικές βαθµίδες. Αυτό έγινε γνωστό ως  « η κλίµακα  Β » για νέους 
χειριστές. ∆εν υπάρχει  αµφιβολία ότι αυτές οι χαµηλές αµοιβές  σε νεο  
προσληφθέντες  χειριστές αποθάρρυνε πολλούς νέους, να ακολουθήσουν το 
επάγγελµα του χειριστή. 
Πολλοί χειριστές που προσλήφθηκαν ήταν αυτοί που είχαν απορριφθεί  από 
προηγούµενες δεκαετίες.  
Στους κυβερνήτες  δόθηκε περισσότερη ευθύνη για να µπορέσουν να 
ενσωµατώσουν τους άπειρους  νέους στις  απαιτήσεις της εταιρείας. 
Ταυτόχρονα, το ATCS αφοµοίωνε µια τεράστια εισροή εκπαιδευόµενων στο 
σύστηµα. Είναι µια αναγνώριση εκτίµησης στους παλιούς ελεγκτές  
καθώς επίσης και στους κυβερνήτες ούτως ώστε αυτές οι µεταβάσεις να 
πραγµατοποιηθούν τόσο οµαλά και ακίνδυνα. 



 13 

Πολλοί επαγγελµατίες της αεροπορίας, συµπεριλαµβανόµενου και του 
συγγραφέα αυτής της µελέτης, είχαν προβλέψει ότι θα υπάρξει ένας ποιο  
αρνητικός αντίκτυπος σε θέµατα όπως, οι καθυστερήσεις και η ασφάλεια από 
ότι είχαν πριν. 
Η αρνητική επίπτωση της κλίµακας Β είναι πλέον  πολύ πίσω µας. Οι 
περισσότερες εταιρίες αερογραµµών έχουν µειώσει την διαφορά αµοιβής την 
τελευταία δεκαετία. 
 
Η απώλεια των παλιών καλών ηµερών. (The loss of the Good Old Days.) 
 
Οι χειριστές πάνω από τα 50, θα θυµούνται τους ουρανούς περισσότερο 
ανοιχτούς, όταν  η λειτουργία των αεροσκαφών ήταν πολύ λιγότερο 
ελεγχόµενη, ή περιορισµένη και το επάγγελµα είχε περισσότερες και άµεσες 
ευκαιρίες προόδου. 
∆υστυχώς, το ATCS  και η  FAA θεωρούνται  ως αιτίες για αυτήν την τάση 
που υπάρχει στην µείωση  της επαγγελµατικής εκπλήρωσης που είναι 
διαθέσιµη στους χειριστές. 
 
Παρακάτω, είναι ένας κατάλογος παραγόντων, που προσέλκυε στο 
επάγγελµα τους χειριστές παλαιότερα, οι οποίοι τώρα είναι σηµαντικά 
µειωµένοι. 
 

• Λειτουργική αυτονοµία. 
• Ο Κυβερνήτης αποφάσιζε µόνος του τις λεπτοµερείς µεθόδους και τις 

διαδικασίες για την πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση της αποστολής. 
• Ελευθερία, σε σχέση µε την  σηµερινή συνεχή επίβλεψη έχοντας 

κάποιον συνεχώς να κοιτάζει πάνω από τους ώµους του. 
• Επιδεξιότητα αντίληψης για να είναι κορυφαίοι εκτελεστές, παρόµοια µε 

αυτήν του επαγγελµατία αθλητή. 
• Τα επίπεδα γνώσεων  που απαιτούνταν για τις θετικές αποδόσεις τα 

οποία είχαν τεθεί τόσο υψηλά  όσο σε κανένα άλλο επάγγελµα. 
• Υψηλός σεβασµός από την ∆ιοίκηση της εταιρείας, την FAA, 

ολόκληρης της  αεροπορικής βιοµηχανίας αλλά και από το µεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσµού. 

 
Αυτά τα συναισθήµατα της επαγγελµατικής αξίας, της αυτονοµίας και της 
ανεξαρτησίας ήταν µια θετική ώθηση στην επαγγελµατική εκτέλεση των 
καθηκόντων των χειριστών. Ήταν επίσης σηµαντικοί παράγοντες  
προσέλκυσης  σε αυτοδηµιούργητους επαγγελµατίες  ώστε να βρεθούν µέσα 
στο πιλοτήριο. 
Εάν οι χειριστές συνεχίσουν να αντιλαµβάνονται  την διάλυση αυτών των 
θετικών παραγόντων , προβλέπεται  ‘όπως η ανατολή του ήλιου’, αυτές οι 
δυσαρέσκειες να δηµιουργήσουν µεγαλύτερη εχθρότητα προς τους ελεγκτές 
εναέριας κυκλοφορίας. 
 

Ευκαιρίες.            (Opportunities)  
 
Οι χειριστές και οι ελεγκτές µπορούν επίσης να ωφεληθούν από τις πολλές 
βελτιώσεις στην αεροπορία. Αυτές οι πιθανές βελτιώσεις βρίσκονται εν µέρει 
στα υγιέστερα εταιρικά περιβάλλοντα µε τις µεγαλύτερες ευκαιρίες για 
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ικανοποίηση εργασίας. Σηµαντικές τεχνολογικές πρόοδοι, µπορούν επίσης να 
παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην βελτίωση εργασιακής σχέσης µεταξύ 
χειριστών και ελεγκτών. 
 
Κοινοί στόχοι.     (Common goals.) 
 
Ένα πολύ ισχυρό επιχείρηµα για την βελτίωση της απόδοσης  της οµάδας 
χειριστής/ελεγκτής είναι, να υπογραµµιστούν οι κοινοί επαγγελµατικοί στόχοι 
τους οποίους µοιράζονται. Η υπενθύµιση των συγκεκριµένων λειτουργιών,  
όπου και οι δυο πλευρές εκτελούν, ολοκληρώνουν τους αµοιβαίους στόχους, 
θα προσθέσουν και θα  ενισχύσουν  τον σεβασµό στα  δυο επαγγέλµατα. 
Αυτοί οι αµοιβαία κοινοί στόχοι καλύπτουν  τουλάχιστον τις παρακάτω 
απαιτήσεις. 

• Ασφάλεια επιβατών 
• Άνεση επιβατών 
• Οικονοµία των διαδικασιών πτήσης 
• Επισπευσµένη κυκλοφοριακή ροή 
• Έλεγχος θορύβου 
• Έλεγχος της ρύπανσης 

 
Ειδικότερα , εκπαιδεύοντας την κάθε οµάδα στους ρόλους, λειτουργίες, 
στόχους, ικανότητες και διαδικασίες της άλλης οµάδας, µόνιµοι δεσµοί 
του επαγγελµατικού σεβασµού και αλληλεξάρτησης µπορούν να 
διαµορφωθούν. 
Ένας ελεγκτής, που εργαζόταν στην Υπηρεσία των Radar διαδροµής, και 
έχαιρε  µεγάλου  σεβασµού και εκτίµησης από τους χειριστές των 
αερογραµµών, έδωσε την δική του φιλοσοφία για την λειτουργία του ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας στον συγγραφέα αυτού του άρθρου  στις 3 τα 
ξηµερώµατα πάνω από την Αλµπουρκέρκη, όταν ρωτήθηκε: 
  πως και γιατί ανέπτυξε µια τέτοια θετική στάση απέναντι στους 
χειριστές  …… λέγοντας :   
Προσπαθώ να φέροµαι στον κάθε χειριστή έτσι, σαν να ήταν η γυναίκα 
µου και τα παιδιά µου µέσα σε αυτό το αεροπλάνο. Η προθυµία µου να 
προσφέρω βοήθεια και η ανησυχία µου για τους κινδύνους που 
αντιµετωπίζουν, όλα βασίζονται στην υπόθεση, ότι ο κάθε χειριστής έχει 
στην ασφάλεια του, τους πλέον σπουδαίους ανθρώπους για µένα 
!!!!!!!!!!!! 
 
Η ανάπτυξη αυτής της  τοποθέτησης ( φέροµαι στην κάθε πτήση σαν να είναι 
η οικογένεια µου εκεί επάνω ) «χτύπησε» τον συγγραφέα.  Αυτή είναι η  
υπέρτατη - ενωτικού χαρακτήρα - αντίληψη  που πρέπει η  FAA  να 
εµφυσήσει στο ATCS. 
 
∆υστυχώς, αυτή η φωνή δεν ακούστηκε ποτέ ξανά στον αέρα µετά την 
απεργία του Οργανισµού. 
Ένας δυνατός και ξεκάθαρος ορισµός των στόχων, περιλαµβανόταν στην 
φιλοσοφία ενός πολύ ξεχωριστού ελεγκτή εκείνη την νύχτα στον έρηµο 
ουρανό πάνω από την Αλµπουρκέρκη. 
Αυτή η φιλοσοφία, ώστε ο επιβάτης να έχει τα «αναγκαία και την ευηµερία 
του», είναι ο πρωταρχικός στόχος σε όλες της αποφάσεις, τις πολιτικές και τις 
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πρακτικές στην αεροπορία. ∆εν υπάρχει καµιά σηµαντικότερη ερώτηση προς 
την αεροπορία από το...  
Πως θα ωφεληθεί ο επιβάτης ;  
Όταν ο κάθε χειριστής , ελεγκτής, σχεδιαστής, ανώτερος  υπάλληλος και 
επίσηµος της αεροπορίας χρησιµοποιεί τον επιβάτη σαν κριτήριο απόδοσης, 
ο ουρανός θα γίνει αληθινά  ένας πολύ καλύτερος και ασφαλέστερος  χώρος 
για να πετάξει.  
 
Τεχνολογικές βελτιώσεις.  (Technical Improvements) 
 
Για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της οµάδας χειριστής/ελεγκτής 
υπάρχουν οι τεχνολογικές βελτιώσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω µια 
τεχνική βελτίωση, το TCAS, προκαλεί δυσκολίες στον συντονισµό µεταξύ 
ελεγκτού και χειριστή. Για τον επαναπροσδιορισµό της αντίληψης  του 
βασικού συστήµατος TCAS πρέπει να σκιαγραφηθούν προσεχτικά  οι 
γραµµές  εντολών και ευθύνης, για να µπορέσει αυτή  η τεχνολογική πρόοδος 
να ενσωµατωθεί στο σύστηµα εναερίων µεταφορών. 
 
Υπάρχουν και άλλες τεχνολογικές πρόοδοι  που µπορούν να βελτιώσουν και 
να συµβάλουν  πολύ στην απόδοση  της οµάδας.  
Ο καθορισµός και η επέκταση του GPS. θα ενισχύσει την ναυσιπλοΐα στις 
εµπορικές εταιρικές και ιδιωτικές µεταφορές.  
Η ικανότητα της αποθήκευσης πολλών πληροφοριών σε ένα chip,  βοήθησε 
στην  αποθήκευση όλων των πληροφοριών εδάφους του πλανήτη. Αυτό είχε 
σαν άµεσο όφελος τον υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου και του ακριβούς 
ύψους για κάθετη ναυτιλία. 
Μια άλλη τεχνολογική πρόοδος είναι το computer.  
Ο έλεγχος των ιχνών  διαδροµής δίνει την δυνατότητα στον ελεγκτή να 
καθορίσει τις πιθανές συγκρούσεις, να επιλέγει εναλλακτικές πορείες και 
γενικά να ελέγχει το σύστηµα για τον ασφαλή διαχωρισµό  των αεροσκαφών. 
Αυτό θα µπορούσε να βοηθήσει τον ελεγκτή και τον χειριστή σε αλλαγές 
δροµολογίων, στην ξαφνική εµφάνιση αεροπλάνων και ανώµαλων 
καταστάσεων. 
Οι υπολογιστές, σαν µια άλλη τεχνολογική πρόοδο, δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
όσο θα έπρεπε. Η χρήση τους θα ελευθέρωνε  τους ελεγκτές για περισσότερο 
στρατηγικό προγραµµατισµό από την άποψη της αποδοτικότητας, της 
οικονοµίας και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών. Μόνο ένα µικρό 
ποσοστό του εναέριου χώρου χρησιµοποιείτε σήµερα. Με την 
αποτελεσµατικότερη χρήση των υπολογιστών, οι ελεγκτές θα µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν τις ελεύθερες πτήσεις, τις κατ ευθείαν πορείες και τις 
παρακάµψεις των καιρικών φαινοµένων, βοηθώντας τους χειριστές στην 
ασφαλή και γρήγορη  εκπλήρωση της αποστολής. 
Τα  µαύρα κουτιά  (voice recorders) και τα µικρόφωνα, που είναι 
τοποθετηµένα µέσα στο πιλοτήριο για την καταγραφή όλων των συνοµιλιών, 
έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην διερεύνηση των ατυχηµάτων. Τέτοιες 
συσκευές όµως, δεν υπάρχουν εγκαταστηµένες στον χώρο εργασίας των 
ελεγκτών για την καταγραφή των συνοµιλιών που γίνονται εκτός µικροφώνου . 
Όταν υπάρξει κάποιο πρόβληµα µεταξύ ελεγκτή και χειριστή, η  επιτροπή 
διερεύνησης, δεν έχει στην διάθεση της αυτό το πολύτιµο εργαλείο για να 
αναλύσει το περιστατικό, ή το ατύχηµα. Τα µαγνητόφωνα στον χώρο εργασίας 
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των ελεγκτών, για την καταγραφή των συνοµιλιών εκτός µικροφώνου, θα 
βοηθούσαν  τους διερευνητές. Η ανάλυση αυτών, των εκτός µικροφώνου, 
συνοµιλιών,  µπορούν να έχουν  θετικό όφελος για τον προσδιορισµό του 
συντονισµού, της επικοινωνίας και της διακοπής συνεργασίας, αν 
εγκατασταθούν στον χώρο εργασίας του ελεγκτή, όπως υπάρχει στα 
πιλοτήρια. 
 
Συµµετοχή της ∆ιοίκησης και της Εµπλεκόµενης Ηγεσίας. 
 (Participative Management and Involved Leadership). 
 
Ο Mark  Twain  έκανε την πλέον έξυπνη παρατήρηση για την ανθρώπινη 
φύση, η οποία  έγινε µια από τις πιο χρήσιµες έννοιες στην σύγχρονη  
εταιρική διαχείριση. Είπε.... 
 
Όταν παίρνεται ανθρώπους στην ίδια βάρκα µε εσάς, δεν θα  κάνουν 
τρύπες σ’ αυτήν. 
 
Αυτή η φιλοσοφία της συµµετοχικής διαχείρισης είναι µια µεγάλη πηγή 
απραγµατοποίητης δυνατότητας απόδοσης σε όλη την αεροπορία και θα 
µπορούσε  να είναι ιδιαίτερα ισχυρή µε  τους χειριστές και ελεγκτές. 
Χρησιµοποιώντας  τις ιδέες, τις προτάσεις, και τις επαγγελµατικές 
υποχρεώσεις των ελεγκτών και των χειριστών, θα µπορούσαν πολύ καλά να 
οδηγήσουν σε βελτίωση, αναβάθµιση και αύξηση της αποδοτικότητας σε 
πρωτοφανή κλίµακα. 
Για δεκαετίες, και τα δυο επαγγέλµατα έχουν θεωρηθεί ως οι υπάλληλοι που 
ακολουθούν τις διαδικασίες και συµµορφώνονται µε τους κανόνες και 
κανονισµούς. Όταν τα ανώτερα στελέχη της  FAA και των αερογραµµών, 
αρχίσουν να χρησιµοποιούν το κίνητρο για µια µεγαλύτερη αίσθηση της 
συµβολής, που βρίσκεται στους περισσότερους ελεγκτές και χειριστές, θα 
υπάρξει µια επιτάχυνση στις βελτιώσεις σε όλες τις πτυχές της αεροπορίας. 
Αυτές οι βελτιώσεις θα περιλάβουν, µεγαλύτερα περιθώρια ασφαλείας , 
µειωµένες δαπάνες, αυξηµένη δυναµικότητα και πιο αξιόπιστους χρόνους 
αναχώρησης και άφιξης. 
Και τα δυο επαγγέλµατα θα βελτιώσουν την απόδοση τους όταν δίνεται η 
ευκαιρία να συµµετέχουν  στον καθορισµό των λειτουργικών διαδικασιών, των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων, του νέου εξοπλισµού και της διαµόρφωσης 
των συστηµάτων. 
Αυτό το ποσοστό βελτίωσης θα είναι ακόµη µεγαλύτερο όταν συµµετέχουν  
στις προσωπικές πολιτικές τακτικής, των αρχών και των πρακτικών. Για να 
είναι αποτελεσµατικότερη  η συµµετοχή πρέπει να έχει επιστηµονική βάση και 
να είναι αµερόληπτη. 
Τα προτερήµατα της αεροπορίας, όπως είναι οι καινοτοµίες των συστηµάτων 
και οι οργανωτικές δυνατότητες της ηγεσίας, δεν έχουν χρησιµοποιηθεί όσο 
θα έπρεπε. Μερικές πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις πραγµατοποιούνται από 
την Εθνική Επιτροπή για να εξασφαλίσουν  µια ισχυρή και ανταγωνιστική 
Αεροπορική Βιοµηχανία. 
Η Εθνική επιτροπή έχει προτείνει ότι το ATCS  να γίνει ανεξάρτητο από την  
FAA.  Εάν αυτή η αλλαγή πραγµατοποιηθεί, θα έχει εκτενή θετική επίδραση 
στην δυνατότητα του ATCS να εστιαστεί στις ανάγκες των επιβατών. Η 
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τοποθέτηση των επιβατών µπροστά από τις πολιτικές και τις διαδικασίες είναι 
ενδεχοµένως η ευεργετικότερη αλλαγή που θα µπορούσε να γίνει στο ATCS. 
 

Συµπεράσµατα.             (Conclusions) 
 
Η σχέση ελεγκτών και χειριστών είχε µια θυελλώδη ιστορία  αλλά σε γενικές 
γραµµές έφερε θετικά αποτελέσµατα. Η οµάδα ελεγκτής/χειριστής  έχει 
λειτουργήσει υπέροχα παρά την έλλειψη ελάχιστης, ή καµιάς ευκαιρίας για την 
ανάπτυξη θετικών και προσωπικών συναισθηµάτων στην οµαδική δουλειά, 
στον σεβασµό, στην εµπιστοσύνη και στην αξιοπιστία. 
Είναι ένα  λεπτό παράδειγµα οµάδων, ή οµίλων που εκτελούν κρίσιµες 
λειτουργίες της ζωής χωρίς το όφελος της προσωπικής επαφής και 
αλληλεπίδρασης. Τα περιθώρια ασφαλείας θα αυξηθούν περισσότερο όταν  
το ATCS και οι χειριστές δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στους επιβάτες  χάριν 
των οποίων οι ελεγκτές και οι χειριστές βρίσκονται στις αεροµεταφορές. 
Βελτιώνοντας τον συντονισµό και την οµαδική δουλειά, η οµάδα θα  ωφελήσει 
σηµαντικά το διακινούµενο κοινό. Αυτά τα οφέλη µπορεί να είναι µεγαλύτερα 
από εκείνα που  έχουµε λάβει από την ∆ιαχείριση πληρώµατος (CRM Crew 
Resource Management), για τα ιπτάµενα πληρώµατα. 
Η τοποθέτηση των χειριστών, των ελεγκτών και των επιβατών στην ίδια 
βάρκα, θα βοηθήσει στην µείωση των κινδύνων, στην βελτίωση της 
υπηρεσίας των επιβατών και την µείωση των δαπανών. 
Μαζί, σαν ενσωµατωµένη οµάδα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι 
χειριστές µπορούν να κάνουν ασφαλέστερο και καλύτερο τον χώρο που 
πετάµε. 
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