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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η συντήρηση είναι ουσιαστική στην ασφάλεια των αεροπορικών μέσων. Η μη 

σωστή συντήρηση συμβάλει σε ένα σημαντικό ποσοστό αεροπορικών ατυχημάτων 

και  συμβάντων. Αυτό συμβαίνει διότι, ένα μικρό ποσοστό εργασιών συντήρησης 

γίνεται με   λάθος τρόπο, ή παρατηρούνται παραλήψεις λόγω του ανθρώπινου 

παράγοντα. 

 

Τα παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν, λάθος εγκατεστημένα ανταλλακτικά, 

ελλείποντα μέρη και παραλείψεις των απαραίτητων έλεγχων. Αν και δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες ακριβείς στατιστικές, έχει γίνει αποδεκτό ότι, η μεγάλη πλειοψηφία των 

λαθών συντήρησης είναι δευτερεύουσας σημασίας, ένα μικρό όμως ποσοστό 

αυτών αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια. 

 

Σε σύγκριση με πολλές άλλες απειλές στην ασφάλεια πτήσεων, τα λάθη του 

προσωπικού συντήρησης μπορεί να είναι δυσκολότερο να ανιχνευτούν και έχουν 

την δυνατότητα να παραμένουν κρυμμένα, επηρεάζοντας την λειτουργία των 

αεροσκαφών για μεγάλες χρονικές περιόδους. 

 

Αναγνωρίζοντας ότι το προσωπικό συντήρησης είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του,  

πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα λάθη των τεχνικών  

συντήρησης είναι ολοφάνερο ότι προέρχονται από προβλήματα που οι ρίζες τους 

βρίσκονται βαθιά μέσα στον οργανισμό σον οποίο το προσωπικό εργάζεται. Μια 

προσεκτική εξέταση του κάθε λάθους, σε συνδυασμό με μια προπαρασκευαστική 

διαδικασία ώστε να ερευνηθεί γιατί το λάθος εμφανίστηκε, μπορεί να βοηθήσει στο 

προσδιορισμό  των κρυμμένων οργανωτικών προβλημάτων. 

 

Τα αποτελεσματικά αντίμετρα στα λάθη συντήρησης, απαιτούν μια συστηματική 

προσέγγιση, όχι μόνο για τα ζητήματα που αφορούν το επίπεδο των τεχνικών και 

του περιβάλλοντος εργασίας, αλλά επίσης στους οργανωτικούς παράγοντες όπως οι 

διαδικασίες και ο σχεδιασμός των στόχων και της εκπαίδευσης. Μερικά από τα 

αντίμετρα στην απειλή του λάθους συντήρησης είναι οι κατευθύνσεις  στην μείωση 

της δυνατότητας του λάθους μέσω των βελτιώσεων της κατάρτισης, του 

εξοπλισμού, του περιβάλλοντα χώρου και άλλων συνθηκών. 

 

Μια δευτερεύουσα, συμπληρωματική, προσέγγιση  είναι να αναγνωριστεί ότι , 

παρά τις καλύτερες προσπάθειες, δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν όλα τα λάθη 

συντήρησης, και τα αντίμετρα που θα τεθούν σε εφαρμογή είναι για να κάνουν το 

σύστημα ποιο ανθεκτικό σε εκείνα, τα υπόλοιπα λάθη συντήρησης, που δεν 

μπορούν να αποτραπούν. 

 

Οι Αεροπορικοί Οργανισμοί (σ.μ αεροπορικές εταιρείες κ.λπ.), εισάγουν όλο και 

περισσότερο το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (Safety Management System – 

SMS ), το οποίο πέραν  των νομικών συμμορφώσεων των κανόνων και κανονισμών,  

υπογραμμίζει την συνεχή βελτίωση του συστήματος μέσω του εντοπισμού  και της 

διαχείρισης των κινδύνων. Οι δραστηριότητες που εμπλέκονται στην διαχείριση των 
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κινδύνων  στα λάθη συντήρησης  μπορούν να περιληφθούν  μέσα στην προσέγγιση 

που γίνεται από τα  SMS. 

 

Οι δραστηριότητες “κλειδιά” περιλαμβάνουν τα εσωτερικά  συναφή συστήματα 

υποβολής εκθέσεων και έρευνας, την συνειδητοποίηση των ανθρώπινων 

παραγόντων από το προσωπικό συντήρησης και επεκτείνονται στον συνεχή 

προσδιορισμό και επεξεργασία των  με ελέγξιμων κινδύνων. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 

Χωρίς την επέμβαση του προσωπικού συντήρησης, ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται σε σύνθετα τεχνολογικά συστήματα όπως τα αεροπορικά, των 

σιδηροδρόμων, των θαλάσσιων μεταφορών και της ιατρικής, θα τα παρέσυρε προς 

ένα επίπεδο αναξιοπιστίας που σύντομα θα  απειλούσε την αποδοτικότητα και την 

ασφάλεια.  

 

Πάρα την ουσιαστική συμβολή της  συντήρησης στην αξιοπιστία των συστημάτων, η 

ίδια η  συντήρηση, είναι μια σημαντική αιτία για αποτυχίες του συστήματος. Το 

ποσοστό διακοπών λειτουργίας των σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος  

αυξάνεται αμέσως μετά  από την συντήρηση. Η ποιότητα συντήρησης είναι επίσης  

μια σημαντική ανησυχία στην χημική βιομηχανία και στην αεροπορία  υπάρχουν 

αποδείξεις ότι η συντήρηση  συμβάλει στο αυξανόμενο ποσοστό των ατυχημάτων. 

 

Αν και  τα αυτοματοποιημένα  συστήματα γίνονται όλο και περισσότερο κοινά, οι 

άνθρωποι εκτελούν όλο και λιγότερο χειρωνακτικούς έλεγχους στον εξοπλισμό και 

στα συστήματα. Κατά συνέπεια η  συντήρηση είναι  το μόνο σημαντικό σημείο 

που απέμεινε να διευθετηθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και της 

τεχνολογίας, όπου οι ανθρώπινες ικανότητες  και οι περιορισμοί μπορούν να 

ασκήσουν μια  σημαντική επίδραση στην ασφάλεια και αξιοπιστία των 

συστημάτων. 

 

Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ασφάλεια της αεροπορίας, η 

κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων στην συντήρηση είναι πιο απαραίτητη 

από ποτέ. 

 

Τα σύγχρονα τεχνολογικά  συστήματα στις βιομηχανίες κατασκευών, μεταφορών 

και υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και 

φυσικά  τον άνθρωπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε μια  αρκετά καλή  

κατανόηση  των χαρακτηριστικών απόδοσης και του εξοπλισμού αυτών των 

συστημάτων. Τα αεροσκάφη συνοδεύονται από εγχειρίδια, τα οποία  διευκρινίζουν 

τις ικανότητες απόδοση τους. Οι διαδικασίες επίσης, έχουν σχεδιαστεί από 

ανθρώπους και είναι τεκμηριωμένες και κατανοητές. 

 

Αλλά όταν ερχόμαστε στον άνθρωπο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα στοιχείο 

του συστήματος που ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

προδιαγραφές απόδοσης και συνήθως ενεργεί με τρόπους  μη αναμενόμενους 

από τους σχεδιαστές των συστημάτων. 
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Μερικές από αυτές τις αποτυχίες μπορούν να εξηγηθούν εύκολα, όπως 

παραδείγματος χάριν, ένα αριθμητικό λάθος, ενώ άλλοι είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν. Αν και τα άτομα διαφέρουν, οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει τις 

γενικές αρχές της ανθρώπινης απόδοσης που μπορούν να μας βοηθήσουν να 

αναπτύξουμε  ασφαλέστερα και αποδοτικότερα συστήματα ελέγχου. Η εστίαση 

αυτής της μελέτης είναι, οι λειτουργίες του ανθρώπου, σαν στοιχείο, στα 

συστήματα συντήρησης της αεροπορίας. 

 

Το κόστος της λάθους συντήρησης. 

 
Μετά από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ερευνητές των ανθρώπινων 

παραγόντων έχουν μελετήσει τους χειριστές και τις ενέργειες τις οποίες κάνουν 

καθώς επίσης, τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και τα πληρώματα καμπίνας για τα 

ζητήματα ασφαλείας. Μέχρι πρόσφατα, το προσωπικό συντήρησης, αγνοήθηκε από 

τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τους ανθρώπινους παράγοντες. 

 

Οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος που αγνοήθηκε, αυτό δεν σημαίνει ότι η 

συντήρηση είναι ασήμαντη, απεναντίας, είναι μια από τις μεγαλύτερες δαπάνες 

που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες. 

 

Έχει υπολογιστεί ότι, για κάθε 1 ώρα πτήσης, απαιτούνται 12 

εργατοώρες συντήρησης. 

 
Οι στατιστικές των ατυχημάτων για τις εταιρείες αερομεταφορών παγκοσμίως, 

παρουσιάζουν την συντήρηση, ως τον αρχικό παράγοντα ατυχήματος, σε σχετικά 

χαμηλό ποσοστό της τάξης του 4% σε ολικές απώλειες (total loss), έναντι των 

ενεργειών  των ιπτάμενων πληρωμάτων που εμπλέκονται, ως αρχικοί παράγοντες, 

σε περισσότερο από το 60% των ατυχημάτων. Οι αρχικές αυτές στατιστικές μπορεί 

να τείνουν να μειώσουν την σημασία της συντήρησης, ως συμβάλλοντα παράγοντα  

στα ατυχήματα. 

 

Το 2003  στο περιοδικό Flight International δημοσιεύτηκε ότι, ο παράγοντας 

‘’αποτυχίες των τεχνικών συντήρησης’’, πέρασε μπροστά, ως αιτία των ατυχημάτων 

των αερογραμμών, ξεπερνώντας  μάλιστα τη πρόσκρουση στο έδαφος με κινητήρα,  

(Control Flight into Terrain), η οποία – μέχρι τότε - ήταν η κυρίαρχη αιτία 

ατυχημάτων των αερογραμμών. 

 

Σύμφωνα με τον  John Goglia, πρώην μέλος της επιτροπής του NTSB, η συντήρηση 

έχει εμπλακεί σε 7 από τα 14 πρόσφατα ατυχήματα των αερογραμμών. 

 

Τα λάθη συντήρησης όχι μόνο αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων, 

αλλά μπορούν να επιφέρουν και σημαντικές οικονομικές δαπάνες μέσω των 

ακυρώσεων, των καθυστερήσεων, των προσγειώσεων σε άλλα αεροδρόμια και 

άλλες διακοπές στο πρόγραμμα πτήσεως της εταιρείας. Παραδείγματος χάριν, στην 

περίπτωση ενός μεγάλου αεροπλάνου όπως είναι το 747-400, μια ακύρωση πτήσης   

μπορεί να κοστίσει $ 140.000, ενώ η καθυστέρηση στο Terminal μπορεί να κοστίσει 

κατά μέσον όρο $ 17.000 την ώρα. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να δούμε πως, ακόμη και μικρά λάθη, όπως η 

μη αφαίρεση της περόνης ασφαλείας από το σύστημα προσγείωσης, που θα 

απαιτήσει την επιστροφή του αεροπλάνου στο Terminal,  θα έχει μεγάλο κόστος. 

Ακόμη και μια μικρή μείωση της συχνότητας καθυστέρησης του προγράμματος του 

αεροπλάνου λόγω συντήρησης, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά 

οφέλη. 

 

Ένα πρότυπο ατυχήματος και η συναφής αιτία 

 

Τα λάθη του προσωπικού συντήρησης μπορεί να είναι οι πλέον ορατές πτυχές των 

ανθρωπίνων παραγόντων στην συντήρηση, αλλά για να καταλάβουμε  πως και γιατί 

τα λάθη συντήρησης εμφανίζονται, πρέπει να καταλάβουμε το οργανωτικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Τα κύρια αιτιώδη στοιχεία που περιλαμβάνονται  στα 

αεροπορικά ατυχήματα και συμβάντα, είναι πέντε (5) και παρουσιάζονται με την 

παρακάτω σειρά. 

 

1. Οργανισμός. 

2. Τοπικές συνθήκες. 

3. Μεμονωμένες ενέργειες . 

4.   Έλεγχος κινδύνου και φτάνουμε στο .... 

5. Ατύχημα. 

 

Είναι ακριβώς μια εφαρμογή της θεωρίας του  “Ελβετικού τυριού”, (γεμάτο τρύπες) 

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, τα ατυχήματα ή περιστατικά, προκαλούνται 

συνήθως από τις ενέργειες του  προσωπικού λειτουργίας του οργανισμού, όπως οι 

χειριστές αλλά και του προσωπικού συντήρησης. Εντούτοις, αυτές οι ενέργειες 

εμφανίζονται στα πλαίσια των τοπικών  συνθηκών όπως, η επικοινωνία, ο 

εργασιακός χώρος, οι συνθήκες και ο εξοπλισμός. Το περιβάλλον στόχου 

περιλαμβάνει επίσης τους έλεγχους κινδύνου (risk management). 

 

Τα χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  αυτών των κινδύνων είναι οι διαδικασίες, οι 

έλεγχοι, ή οι προφυλάξεις με σκοπό να διαχειριστούν τους κινδύνους που απειλούν 

την ασφάλεια. Οι έλεγχοι κινδύνου, οι τοπικές συνθήκες και οι μεμονωμένες 

ενέργειες, επηρεάζονται από οργανωτικούς παράγοντες όπως, η πολιτική της 

εταιρείας, η κατανομή των πόρων και οι διοικητικές αποφάσεις. 

 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητά και να αποτραπούν τα ατυχήματα, είναι 

απαραίτητο να επισημανθεί η αλυσίδα των αιτίων πηγαίνοντας πίσω σε όλα τα 

στοιχεία  του συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των οργανωτικών επιρροών. 

Αυτό ονομάζεται συχνά ως  “ανάλυση της ρίζας του κακού”. 

 

Μεμονωμένες ενέργειες. 
 

Το ανθρώπινο λάθος είναι ουσιαστικά μια απειλή σε όλα τα προηγμένα τεχνολογικά 

συστήματα. Έχει υπολογιστεί ότι, το ανθρώπινο λάθος περιλαμβάνεται σε ποσοστό 

70% σε όλα τα αεροπορικά ατυχήματα,  80% στα ατυχήματα ναυτιλίας και 58%  στα 

ιατρικά ατυχήματα. Σύμφωνα με μερικές Αρχές,  περίπου 80.000 άνθρωποι στις 

ΗΠΑ πεθαίνουν κάθε χρόνο από ιατρικά λάθη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.  
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Δεν είναι λοιπόν έκπληξη όταν ακούμε ότι το ανθρώπινο λάθος είναι μια 

σημαντική απειλή  στην συντήρηση αεροσκαφών. 

 

Η χρήση του όρου “ανθρώπινο λάθος” δεν υπονοεί ότι έχουμε πρόβλημα με τους 

ανθρώπους. Σε πολλές περιπτώσεις, τα λάθη συντήρησης είναι συμπτώματα των 

ελλοχευόντων προβλημάτων μέσα στον οργανισμό. Αν και τα λάθη είναι 

ανεπιθύμητα γεγονότα, είναι όμως πολύτιμες  ευκαιρίες για να προσδιοριστούν και 

οι αντίστοιχες βελτιώσεις.  

Υπάρχουν δυο (2) κύριες προσεγγίσεις περιγραφής λαθών.... οι φυσικές περιγραφές 

και οι ψυχολογικές. 

 

Φυσικές περιγραφές των λαθών. 

 
Μια απλή προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των  ανθρώπινων λαθών είναι να 

περιγραφούν οι όροι των αισθητών ενεργειών του λάθους του προσώπου που το 

πραγματοποιεί. Τα λάθη διαιρούνται συχνά σε πράξεις, παράλειψης, φόρτισης, 

συγχρονισμού και ακρίβειας. Μια παράλειψη είναι η αποτυχία  να εκτελεστεί μια 

απαραίτητη ενέργεια, όπως για παράδειγμα, να μη τοποθετηθεί η τάπα του λαδιού 

του κινητήρα. Οι φορτίσεις είναι περιπτώσεις στις οποίες εκτελείται μια ενέργεια  η 

οποία δεν έπρεπε να εκτελεστεί. Παραδείγματος χάριν, όταν γίνεται λάθος σύνδεση 

ηλεκτρικών καλωδίων. 

 

Τα λάθη συγχρονισμού και ακρίβειας είναι αυτά που περιλαμβάνουν μια ενέργεια η 

οποία εκτελέστηκε σε λάθος χρόνο, με λανθασμένη σειρά ή χωρίς το απαιτούμενο 

επίπεδο ακρίβειας. Παραδείγματος χάριν, την λάθος τοποθέτηση ροπής (torque) 

στο δυναμόκλειδο. 

 

Τα πλέον κοινά λάθη  συντήρησης στην βάση δεδομένων της Boeing είναι οι 

παραλήψεις. Δηλαδή, συσκευές ή ανταλλακτικά δεν τοποθετήθηκαν ή 

εγκαταστάθηκαν ελλιπώς. Μια Αυστραλιανή μελέτη έδειξε ότι τα συνηθέστερα 

αναφερόμενα λάθη συντήρησης, με επιπτώσεις στην αεροπλοϊμότητα, ήταν 

ενέργειες που είχαν να κάνουν με τα flaps, ή με το σύστημα αναστροφής της ώσης 

(thrust reversers) κατά την διάρκεια της συντήρησης και η ελλιπής εγκατάσταση 

ανταλλακτικών. 

 

Μια ανάλυση συντήρησης σε περισσότερα από 1000 περιστατικά του συστήματος 

ASRS της  NASA αποκάλυψε ότι το πλέον κοινό πρόβλημα ήταν, η παράλειψη μιας 

απαιτούμενης διαδικασίας την οποία ακολούθησαν διάφορες παρατυπίες 

τεκμηρίωσης   (από την επιτροπή που αποδεσμεύει το μέσον ή από αναρμόδιο 

πρόσωπο) και η τοποθέτηση λάθους ανταλλακτικού. 

 

Οι φυσικές περιγραφές μπορούν να είναι χρήσιμες και στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι σχετικά  εύκολες να ισχύσουν. Δυστυχώς, δίνουν πολύ λίγη 

προσοχή στο  γιατί  το λάθος εμφανίστηκε, ή τι  αυτό αποκάλυψε ευρύτερα  για το 

σύστημα. Παραδείγματος χάριν, εάν η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι ένας 

μηχανικός εγκατέστησε ένα λάθος ανταλλακτικό, δεν είμαστε σε θέση να 

αποφασίσουμε για την κατάλληλη απάντηση για επιλογές  όπως , αλλαγή των 

διαδικασιών, αλλαγή της εκπαίδευσης ή επανασχεδιασμό του εξοπλισμού. Για να 

προσδιοριστούν οι “ρίζες του κακού” στα λάθη συντήρησης που περιλαμβάνουν το 
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ανθρώπινο λάθος, πρέπει να καταφέρουμε να  κατανοήσουμε τι σκεφτόταν ο 

άνθρωπος κατά την διάρκεια του λάθους ; 

 

Ψυχολογικές περιγραφές των λαθών. 

 
Τα ψυχολογικά πρότυπα λάθους απαιτούν από εμάς να ταξινομήσουμε τα λάθη 

σύμφωνα με τις προθέσεις του προσώπου κατά την διάρκεια της ώρας που συνέβη. 

Παραδείγματος χάριν, αντί να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί ο μηχανικός 

δεν ολοκλήρωσε μια υδραυλική σύνδεση, θα προσπαθήσουμε να  καταλάβουμε 

που ήταν το μυαλό του κατά την διάρκεια του λάθους ;  

 

Θα θέλαμε, δηλαδή, να γνωρίζουμε : 

Αν το ξέχασε ; 

Αν το έκανε από πρόθεση ; 

Αν υπέθεσε ότι ένας συνάδελφος θα το ολοκλήρωνε ; 

 

Προφανώς, δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε με βεβαιότητα τι σκεφτόταν αυτό το 

πρόσωπο, αλλά, μπορούμε να κάνουμε  λογικές υποθέσεις. Ένας απλός τρόπος για 

να οριστεί μια ψυχολογική περιγραφή σε ένα λάθος είναι να φανταστούμε τι  είπε 

αυτό το πρόσωπο την στιγμή που διαπίστωσε ότι δεν ενέργησε σωστά. Εάν δεν έχει 

συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος, βοηθά να φανταστούμε ότι το πράγμα που θα 

είπε είναι ότι,…. “ενημερώθηκα για το λάθος μου”. 

Ένα πλεονέκτημα της ψυχολογικής περιγραφής είναι ότι, επιτρέπουν σε εμάς να 

τοποθετήσουμε το λάθος στο οργανωτικό του πλαίσιο και μετά να αναπτύξουμε 

αντίμετρα που θα επιδράσουν διορθωτικά στην ρίζα που δημιούργησε το 

πρόβλημα. Παραδείγματος χάριν, αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάποιος δεν 

εκτέλεσε την κατάλληλη ενέργεια διότι ξέχασε, οφείλουμε να εξετάσουμε  την 

καθοδήγηση της διαθέσιμης μνήμης, όπως η τεκμηρίωση. Έτσι, μπορούμε επίσης να  

εξετάσουμε τι θα συμβεί στο μέλλον σε παρόμοιες  διακοπές της μνήμης. 

 

Εάν, αφετέρου, καταλήξουμε ότι το πρόσωπο δεν εκτέλεσε μια απαραίτητη εργασία 

διότι σκέφτηκε ότι δεν το απαιτούν οι διαδικασίες, η έρευνα μας πρέπει να στραφεί 

σε οργανωτικά ζητήματα όπως, ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης ή/και ο σχεδιασμός 

των διαδικασιών συντήρησης. Στις παρακάτω σελίδες  θεωρήσαμε έξι (6) τύπους 

ψυχολογικών λαθών σχετικά με την συντήρηση. 

 

1.   Λάθη αντίληψης. 

 
Πιθανή δήλωση  του λάθους.......... μετά το λάθος.  

“Δεν το είδα” ή “δεν παρατήρησα την διαφορά.” 

 

Το λάθος αντίληψης είναι η αποτυχία  να ανιχνευθεί ένα κρίσιμο στοιχείο  που το 

άτομο είναι σε θέση να εντοπίσει. Στην συντήρηση, το στοιχείο αυτό μπορεί να 

είναι ένα φθαρμένο ελαστικό, μια ρωγμή σε μια μεταλλική επιφάνεια, ή ένα 

εμπόδιο κατά την διάρκεια της ρυμούλκησης του αεροσκάφους. Αυτά τα λάθη είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά στους στόχους της επιθεώρησης της συντήρησης όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα. 
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“ Ένας τεχνικός, που βρισκόταν σε 18ωρη εργασία, κάνοντας επιθεώρηση σε ένα 

κινητήρα στις 10 το βράδυ, δεν πρόσεξε μια ζημιά που υπήρχε στην εισαγωγή. Η 

ζημιά βρέθηκε αργότερα όταν  γίνονταν έρευνα για μια άλλη ατέλεια”. 

 

Η δυνατότητα των επιθεωρητών να ανιχνεύσουν τις ατέλειες σε μεταλλικές 

επιφάνειες έχει γίνει σχετικά κατανοητή. Εντούτοις, τα αεροσκάφη της νέας γενιάς 

κατασκευάζονται όλο και περισσότερο από συνθετικά υλικά και αυτή τη στιγμή  η 

πιθανότητα μιας ανίχνευσης ζημιάς, σε ένα σύνθετο υλικό, δεν γίνεται καλά 

κατανοητή. Σε αντίθεση από τις ρωγμές στα μέταλλα, οι αποτυχίες στα συνθετικά 

υλικά δεν αρχίζουν απαραίτητα από μικρές ατέλειες που σιγά-σιγά μεγαλώνουν 

με ένα προβλέψιμο ποσοστό. Από τον επιθεωρητή μπορεί να απαιτηθεί να 

ανιχνεύσει για αποκλίσεις, τρύπες, διογκώσεις ή ζουλήγματα που θα μπορούσαν να 

είναι σημάδια μιας μελλοντικής ξαφνικής αποτυχίας. 

 

2. Διακοπές μνήμης. 

 
Πιθανή δήλωση του λάθους........ μετά το λάθος.       

 …..“Ξέχασα” 

 

Ένα από τα κοινά λάθη στις εργασίες συντήρησης είναι η αποτυχία της μνήμης. Αντί 

να ξεχαστούν κάποια γεγονότα του παρελθόντος ο τεχνικός ξεχνά να εκτελέσει μια 

εργασία που την έχει κάνει στο παρελθόν. Οι ψυχολόγοι ονομάζουν  αυτόν τον τύπο 

μνήμης ως βραχεία μνήμη. Υπάρχουν δυο κοινά παραδείγματα: 

  

Το να Ξεχνά κάποιος να αποσυνδέσει ή να επανασυνδέσει κάποιο σύστημα στο 

τέλος τους στόχου του, ή το να ξεχνά το πώμα του λαδιού ανασφάλιστο. 

 

Οι αποτυχίες της μνήμης είναι ιδιαίτερα πιθανές όταν μια ενέργεια διακοπεί και 

πρέπει να συνεχιστεί αργότερα. Τα κοινά συμπτώματα αποτυχίας της μνήμης είναι 

τα τηλεφωνήματα, οι διακοπές προς αναζήτηση κάποιου εργαλείου ή συσκευής, ή 

το να αφήσει – ο τεχνίτης - την δουλειά που έκανε προκειμένου να  ανταποκριθεί σε 

κάποιο άλλο επείγον περιστατικό. 

 

Οι άνθρωποι που έχουν καλή μνήμη σε γεγονότα του παρελθόντος, δεν έχουν 

απαραίτητα καλή βραχεία μνήμη. Η βραχεία μνήμη παρουσιάζει κάποια σημάδια 

εξασθένησης με την ηλικία. Υπάρχουν αποδείξεις ότι, στην συντήρηση των 

αεροσκαφών η κούραση και η αλλαγή βάρδιας έχουν ισχυρά αρνητικά 

αποτελέσματα στη βραχεία μνήμη. Το ποσοστό  σφαλμάτων μνήμης στους 

τεχνικούς συντήρησης φτάνει στο ανώτατο σημείο, στις 3 με 4 η ώρα τα 

ξημερώματα. 

 

3. Ολισθήματα. 

 
Πιθανή δήλωση λάθους........ μετά το λάθος.    

…….“Δεν ήταν στην πρόθεση μου να κάνω αυτό” 

 

Ένα ολίσθημα είναι μια ενέργεια αφηρημάδας μιας γνωστής και βασισμένη στις 

ικανότητες ενέργειας χωρίς να υπάρχει πρόθεση. Πολλές εργασίες συντήρησης 

περιλαμβάνουν διαδικασίες ρουτίνας όπως είναι, ο έλεγχος της πίεσης των 
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ελαστικών, το άνοιγμα και το κλείσιμο των καλυμμάτων του κινητήρα, ή η 

τοποθέτηση του σύρματος ασφαλείας (συρματασφάληση). Όταν αυτές οι 

διαδικασίες επαναλαμβάνονται συχνά αρχίζουν να γίνονται αυτόματα και είναι 

μακριά από την συνειδητή ενημέρωση. 

 

Ένας μηχανικός ελικοπτέρου  ανέφερε ότι...... 

 

“Χωρίς σκέψη, κινήθηκα για να σκουπίσω τα λάδια με ένα πανί, το οποίο τράβηξε 

μέσα ο κινητήρας δημιουργώντας  F.O.D” 

 

Ολισθήματα στην συντήρηση συμβαίνουν επίσης όταν συμπληρώνουμε τα έγγραφα 

του αεροσκάφους όπως όταν υπογράφουμε “αυτόματα” για κάποια ενέργεια που 

δεν κάναμε, ενώ δεν είχαμε την πρόθεση να το κάνουμε. 

 

4. Λανθασμένες υποθέσεις. 

 

Πιθανή δήλωση λάθους .....  μετά το λάθος.   

 “Υπέθεσα ότι, η κατάσταση ήταν”...... 

 

Η λανθασμένη υπόθεση εμφανίζεται όταν ένα πρόσωπο αναγνωρίζει που μπορεί να 

συμβεί το λάθος σε μια γνωστή κατάσταση αλλά αποτυγχάνει να ελέγξει ότι η 

κατάσταση έγινε κατανοητή.  Ένα κοινό λάθος  αυτού του τύπου συμβαίνει όταν ο 

τεχνικός κάνει την λάθος υπόθεση, ενώ εργάζεται με έναν συνάδελφο, 

υποθέτοντας, ότι αυτός θα πραγματοποιήσει κάποια εργασία. Παραδείγματος 

χάριν, ένας ηλεκτρολόγος υποθέτει ότι ο συνάδελφος του συνήθως, διακόπτει το 

ρεύμα, άρα θεωρεί ότι θα το έκανε και τώρα, ενώ στη πράξη δεν το κάνει. 

 

Οι λάθος υποθέσεις δεν δείχνουν ότι το πρόσωπο αυτό στερείτε τεχνικών γνώσεων 

για να εκπληρώσει το στόχο του διότι τέτοια λάθη, συνήθως, συμβαίνουν σε 

καταστάσεις όπου το πρόσωπο έχει την εμπειρία να χειριστεί τον στόχο. Ενώ τα 

λάθη αντίληψης, διακοπής της μνήμης και τα ολισθήματα είναι λάθη εκτέλεσης, οι 

λανθασμένες υποθέσεις εμφανίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού δράσης. 

 

5. Τεχνικές παρανοήσεις. 

 

“ Προσπάθησα να το κάνω με τον σωστό τρόπο αλλά δεν κατάλαβα τι έπρεπε να 

κάνω”. 

 

Οι τεχνικές παρανοήσεις είναι τα λάθη στα οποία ο τεχνικός δεν κατείχε την 

απαραίτητη γνώση ή δεν γνώριζε που να βρει τις πληροφορίες που χρειαζόταν. 

Αυτό είναι πιθανό στις περιπτώσεις που ένας τεχνικός εκτελεί μια άγνωστη σε 

αυτόν ενέργεια, ή σε καταστάσεις που δεν λογίζονται καταστάσεις ρουτίνας. 

 

Μια ανάλυση δραστηριότητας των τεχνικών συντήρησης έδειξε ότι, ξόδεψαν 15-

20% του χρόνου τους περισσότερο για να εκτελέσουν την εργασία αυτή που δεν 

είχαν κάνει ποτέ πριν. Χαρακτηριστικά, ένα πρόσωπο που θα παρανοήσει κάποια 

ενέργεια θα πει ότι, δεν γνώριζε την διαδικασία ή ότι “μπερδεύτηκε” με τον στόχο 

του. 
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6.  Παραβάσεις διαδικασιών 

 
“Κανείς δεν ακoλουθεί αυτή τη διαδικασία”.. ή.. “ξέρω ότι δεν είναι ο σωστός 

τρόπος αλλά, θα είναι εντάξει όταν”…….. 

 

Η παράβαση είναι μια σημαντική κατηγορία συμπεριφοράς σε πολλές βιομηχανίες 

που η ασφάλεια είναι κρίσιμη όπως, η παραγωγή πετρελαίου, οι σιδηροδρομικές 

μεταφορές και η ιατρική. Οι παραβάσεις μπορούν να περιληφθούν στο 70% των 

ατυχημάτων σε μερικές βιομηχανίες. Ένα υπόστεγο αεροσκαφών είναι ένας χώρος 

με υψηλούς κανονισμούς. Οι τεχνικοί πρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους 

σύμφωνα με νομικές απαιτήσεις, εγχειρίδια συντήρησης του κατασκευαστή, 

διαδικασίες της εταιρείας και τους άγραφους κανόνες της ασφαλούς 

συμπεριφοράς. Σαν αποτέλεσμα οι παραβάσεις διαδικασιών είναι διαδεδομένες 

στην συντήρηση. Μια μελέτη για την κανονική απόδοση εργασίας των τεχνικών 

αεροσκαφών στην Ευρώπη έδειξε ότι, το 34% των τεχνικών αναγνώρισαν ότι ο 

στόχος τους εκτελέστηκε με τρόπο που παρέβη τις επίσημες διαδικασίες. 

 

Σε μια μελέτη της Αυστραλίας φάνηκε ότι, η δεύτερη συχνότερη επισφαλής πράξη 

ήταν η “συντόμευση των διαδικασιών”  (short cuts). Πάνω από 30% ανέφεραν ότι, 

υπόγραψαν μια ενέργεια πριν ακόμη ολοκληρωθεί και πάνω από το 90% ανέφεραν 

ότι έκαναν την εργασία τους χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία και τις συσκευές. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο τεχνικός θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις ενέργειες 

του, εντούτοις, το σημείο των απαντήσεων ήταν η απόκλιση μεταξύ των επίσημων 

διαδικασιών και της πραγματικής απόδοσης του στόχου. 

 

Δυο τύποι παραβάσεων μπορούν να προσδιοριστούν. 

Οι παραβάσεις ρουτίνας (στερεότυπες) και 

Οι εξαιρετικές παραβάσεις. 

 

Οι παραβάσεις ρουτίνας είναι οι καθημερινές αποκλίσεις που έχουν γίνει “τρόπος 

ζωής”, ενώ οι εξαιρετικές είναι λιγότερο κοινές και εμφανίζονται σε ασυνήθιστες 

καταστάσεις. Συχνά είναι οι παραβάσεις που γίνονται επί σκοπού, όταν κάποιος 

εργάζεται χωρίς να έχει τα κατάλληλα έγγραφα, έλλειψη ανταλλακτικών ή πίεση 

του προγράμματος. Μια από τις πιο κοινές  μορφές εξαιρετικών παραβάσεων 

είναι η πίεση της διοίκησης. 

 

Υπάρχουν αποδείξεις ότι, οι τεχνικοί που παραβιάζουν τις διαδικασίες, συχνά 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εμπλακούν σε περιστατικό συντήρησης από αυτούς 

που ακoλουθούν τις νόμιμες διαδικασίες. Οι παραβάσεις αυξάνουν την 

πιθανότητα του λάθους, ή ελαττώνουν τα περιθώρια ασφαλείας όταν συμβεί ένα 

λάθος. Παραδείγματος χάριν, η παράλειψη να γίνει ένας έλεγχος λειτουργίας μετά 

την εκπλήρωση της εργασίας συντήρησης μπορεί από μόνη της να μην οδηγήσει σε 

κάποιο πρόβλημα, αλλά μπορεί να επιτρέψει ένα  προηγούμενο λάθος να περάσει 

απαρατήρητο. 

 

Το θέμα των παραβάσεων είναι ο πλέον δύσκολος ανθρώπινος παράγοντας που 

αντιμετωπίζει η αεροπορική βιομηχανία σήμερα……….. 
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Ιδιαίτερα ζητήματα των ανθρωπίνων παραγόντων στην συντήρηση 

της αεροπορίας. 

 
Το προσωπικό συντήρησης έρχεται αντιμέτωπο με ένα σύνολο ανθρώπινων 

παραγόντων μοναδικών στην αεροπορία. Οι τεχνικοί συντήρησης εργάζονται σε 

ένα περιβάλλον που είναι πιο επικίνδυνο από  άλλες εργασίες του εργατικού 

δυναμικού. Η εργασία μπορεί να γίνει σε κάποιο ύψος, μέσα σε κλειστούς χώρους, 

σε κρύο που να μουδιάζεις ή σε υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες. Η εργασία 

μπορεί να είναι εντατική, απαιτεί όμως επιδεξιότητα  και  προσοχή στην 

λεπτομέρεια. 

 

Οι τεχνικοί ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία παρά στην εκπλήρωση 

του στόχου τους. Η εξέταση των εγγράφων είναι μια βασική διαδικασία των 

τεχνικών συντήρησης που τις περισσότερες φορές ξοδεύουν περισσότερο χρόνο 

κρατώντας το μολύβι παρά το κατσαβίδι. Η εργασία απαιτεί καλή επικοινωνία και 

συντονισμό αν και η προφορική επικοινωνία είναι δύσκολο να επιτευχτεί λόγο του 

θορύβου και της χρήσης των μέσων προστασίας της ακοής (ωτοασπίδων). 

 

Η εργασία  περιλαμβάνει συχνά την διάγνωση των ελαττωμάτων και την επίλυσή 

τους μέσα σε μικρά χρονικά περιθώρια ιδιαίτερα όταν το αεροσκάφος πρέπει να 

πετάξει. Το προσωπικό συντήρησης αντιμετωπίζει ιδιαίτερες πηγές  πίεσης και 

άγχους. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι χειριστές αφήνουν την εργασία 

τους γνωρίζοντας ότι η ημέρα τους τελείωσε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

οποιαδήποτε λάθη έκαναν κατά την διάρκεια της βάρδιας τους, θα είχαν είτε άμεσο 

αντίκτυπο, είτε κανέναν. 

 

Αντίθετα, όταν το προσωπικό συντήρησης φεύγει από την εργασία του στο τέλος 

της βάρδιας, ξέρουν ότι επάνω στην  εργασία που έκαναν θα βασιστεί το 

πλήρωμα και οι επιβάτες για μήνες ή χρόνια στο μέλλον. Η συναισθηματική 

φόρτιση του προσωπικού συντήρησης των οποίων η εργασία έχει εμπλακεί σε 

ατυχήματα, δεν αναγνωρίζεται δυστυχώς από αυτούς που βρίσκονται εκτός από την 

‘’αδελφότητα’’ των τεχνικών συντήρησης. 

 

Σε περισσότερες της μιας περιπτώσεις, το προσωπικό συντήρησης έχει δώσει 

τέλος στην ζωή του μετά από ένα ατύχημα που έγινε από λάθος συντήρησης. 

 

Από την προοπτική των ανθρωπίνων παραγόντων, το προσωπικό συντήρησης έχει 

περισσότερα κοινά με τους γιατρούς απ’ ότι με τους χειριστές. Γνωρίζουμε από την 

ιατρική ότι η ιατρογενής ζημία μπορεί να είναι μια σημαντική απειλή στην υγεία του 

ασθενή. Στα ιατρικά λάθη  περιλαμβάνονται, χειρουργικά εργαλεία ραμμένα μέσα 

σε ασθενείς, ή εγχειρήσεις σε λάθος μέλος του σώματος. 

 

Οι περισσότεροι τεχνικοί συντήρησης είναι εξοικειωμένοι με τέτοια λάθη. Το 

“άνοιγμα” ενός ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διαπιστωθεί ότι τα 

όργανα λειτουργούν κανονικά, δεν θα ήταν η κατάλληλη στρατηγική στην 

υγειονομική περίθαλψη, όμως η προληπτική συντήρηση στην αεροπορία απαιτεί 

την αποσυναρμολόγηση και επιθεώρηση ενός συστήματος που λειτουργεί 

φυσιολογικά, με συνεπαγόμενο όμως κίνδυνο ενός λάθους. Όπως ακριβώς η 
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ιατρική προλαμβάνει ή ανταποκρίνεται σε μια κατάσταση, έτσι και η συντήρηση 

μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγορίες. 

 

Αυτές είναι, οι προγραμματισμένες και οι μη προγραμματισμένες συντηρήσεις. Η 

διάκριση μεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών έχει σημαντικές επιπτώσεις στους 

ανθρώπινους παράγοντες συντήρησης. 

 

Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις είναι τυπικά προληπτικές. Πολλές τέτοιου 

χαρακτήρα συντηρήσεις εκτελούνται τακτικά και είναι γνωστές διαδικασίες 

ρουτίνας, για το προσωπικό συντήρησης. Το πεπειραμένο προσωπικό είναι απίθανο 

να κάνει λάθη που να έχουν σχέση με την έλλειψη γνώσης ή δεξιότητας σε μια 

γνωστή εργασία προληπτικής συντήρησης. Αποκλίσεις στην συντήρηση πάνω σε 

τέτοιους στόχους  περιλαμβάνουν διακοπές στην ομαδική εργασία, λάθη 

αφηρημάδας, όπως το να ξεχάσει κάποιος να τοποθετήσει ένα εξάρτημα, ή να 

παραλείψει, λόγο αφηρημάδας, να κάνει μια στερεότυπη διαδικασία. 

 

Οι μη προγραμματισμένες συντηρήσεις είναι συνήθως διορθωτικής φύσεως και 

εκτελούνται σε μη σχεδιασμένα περιστατικά όπως είναι κάποια ζημιά στην άτρακτο 

ή αν κάποιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό χάλασε. Αν και μερικές απρογραμμάτιστες 

συντηρήσεις είναι δευτερεύουσες, κάποιες άλλες απαιτούν  εκτενή γνώση των 

συστημάτων για να δοθεί λύση και απαιτούνται εξειδικευμένες ικανότητες. 

 

Τοπικές συνθήκες. 

 
Οι μεμονωμένες ενέργειες που οδηγούν στα γεγονότα συντήρησης συνήθως 

αντικατοπτρίζουν την παρουσία τοπικών συνθηκών στον εργασιακό χώρο κατά την 

διάρκεια εκπλήρωσης του στόχου. Η ακριβής αναγνώριση της φύσης του λάθους 

και των τοπικών συνθηκών που το προέτρεψαν, είναι ένα κρίσιμο βήμα ώστε να 

προσδιοριστεί εάν το σύστημα πρέπει να βελτιωθεί για την αποτροπή ή την μη 

επανεμφάνιση αυτού του προβλήματος.  Μερικά από τα πλέον συχνά λάθη και 

παραβάσεις που δημιουργούν καταστάσεις στην συντήρηση περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Πίεση χρόνου. 

 

Οι καθυστερήσεις στα αεροσκάφη που προκαλούνται από την συντήρηση μπορούν 

να επιφέρουν σημαντικές δαπάνες στην αεροπορική εταιρεία και οι περισσότερες 

εργασίες συντήρησης  εκτελούνται κάτω από χρονικούς περιορισμούς. Ενώ οι 

χρονικές πιέσεις είναι μια αναπόφευκτη πτυχή στην λειτουργία των αεροσκαφών, 

το προσωπικό συντήρησης μερικές φορές δυσκολεύεται να χειριστεί τις πιέσεις 

χρόνου που  προκύπτουν από την αναχωρήσεις των αεροσκαφών, για τον 

προγραμματισμό συντήρησης. 

 

Οι χρονικές πιέσεις είναι ιδιαίτερα πιθανό να οδηγήσουν σε  σφάλματα μνήμης και 

σε παραβάσεις διαδικασιών όπου ένας τεχνικός χρησιμοποιεί ένα συντομότερο 

τρόπο διαδικασίας ( short cut) για να επιτρέψει σε ένα αεροσκάφος να αναχωρήσει 

εγκαίρως. Το παρακάτω παράδειγμα πάρθηκε από το σύστημα αναφορών ASRS της 

NASA. 
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Ένας μηχανικός ανέφερε ότι, η πίεση χρόνου τον οδήγησε να  εργαστεί ενώ ήταν 

ανήμπορος να δει διότι  είχε πέσει στα μάτια του υδραυλικό υγρό. 

 

“Πληροφορήθηκα από τον  υπεύθυνου του σωματείου (shop Stewart) ότι η 

υδραυλική βαλβίδα που έβγαλα από ένα Fokker 100 είχε το ίδιο serial number 

στην ετικέτα με την καινούργια βαλβίδα. Είπε ότι, το αεροπλάνο παρουσίασε το 

ίδιο πρόβλημα πάλι, που ήταν μια ασυμμετρία στην λειτουργία των Flaps, ένα 

πρόβλημα με μακριά ιστορία για το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Έβγαλα την 

βαλβίδα και κατά την διάρκεια της εργασίας έπεσε στα μάτια μου υδραυλικό 

υγρό και δεν μπορούσα να δω για 30 λεπτά. Προσπάθησα, και συνέχισα να 

δουλεύω διότι δεν υπήρχε χρόνος και έπρεπε να τελειώσω την δουλειά το 

συντομότερο δυνατόν. Προφανώς, τοποθέτησα την παλιά βαλβίδα στο 

αεροπλάνο. Έκανα έλεγχο λειτουργίας των Flaps και δεν διαπίστωσα κάποιο 

λάθος”. 

 

Διαδικασίες συντήρησης και τεκμηρίωση. (documentation) 

 

Η συντήρηση των αεροσκαφών βασίζεται σοβαρά στην τεκμηρίωση των 

διαδικασιών. Σύμφωνα με την FAA το προσωπικό συντήρησης ξοδεύει μεταξύ 25-

40% του χρόνου του με την τεκμηρίωση της συντήρησης. Η φτωχή τεκμηρίωση είναι 

μια από τις πρωταρχικές αιτίες που οδηγούν  στα αεροπορικά συμβάντα λόγω 

συντήρησης. Οι φτωχές διαδικασίες οδηγούν σε μια σειρά λαθών όπως είναι οι 

διακοπές μνήμης, οι τεχνικές παρανοήσεις και οι παραβάσεις κανόνων.  

 

Όταν ερχόμαστε στο περιεχόμενο των εγχειριδίων συντήρησης, στα δομικά 

εγχειρίδια επισκευής, και σε άλλα έγγραφα όπως είναι ο ελάχιστος κατάλογος 

εξοπλισμού, σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε ανακρίβειες ή τεχνικά λάθη. Σε μια 

έρευνα από τους  αμερικανούς τεχνικούς συντήρησης  διαπιστώθηκε ότι, ποτέ ή 

πολύ σπάνια έχουν βρεθεί λάθη στα εγχειρίδια συντήρησης. Εντούτοις, υπήρξαν 

άλλα προβλήματα με το περιεχόμενο των τεκμηριωμένων διαδικασιών.  

Μόνο το 18% εκείνων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα  δήλωσαν... “ το εγχειρίδιο 

περιγράφει τον ευκολότερο τρόπο για να γίνει μια διαδικασία”, ενώ το 13% 

συμφώνησε με την δήλωση ότι,  “o συγγραφέας του εγχειριδίου καταλαβαίνει πως 

να κάνω την συντήρηση”. 

 

Οι περισσότεροι ανάφεραν ότι , “δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες 

και αυτό το υπερνίκησαν ζητώντας την συμβουλή των συναδέλφων ή  

ανακαλύπτοντας  έναν δικό τους τρόπο κατά την διάρκεια της διαδικασίας”. Οι 

ανεφάρμοστες ή  αδέξιες  διαδικασίες είναι η πλέον συχνή μορφή  παραβάσεων 

των διαδικασιών. Οι πιο κοινοί λόγοι για τις παραβάσεις διαδικασιών που δόθηκαν 

από τους τεχνικούς των ευρωπαϊκών αερογραμμών ήταν ότι, “υπήρχε ευκολότερος 

τρόπος και συντομότερος χρόνος από τις επίσημες διαδικασίες”  ότι οι “διαδικασίες 

του εγχειρίδιου ήταν ασαφείς”. 

 

Υπάρχει, σαφώς, η δυνατότητα να μικρύνει το χάσμα  μεταξύ αυτών που γράφουν 

τα τεχνικά εγχειρίδια και αυτών που πραγματοποιούν τις διαδικασίες συντήρησης. 

Ευθυγραμμίζοντας  την τεκμηρίωση με το τρόπο που οι διαδικασίες έγιναν ακριβώς        

(οπουδήποτε είναι πρακτικό και ασφαλές να γίνεται έτσι), μπορεί να είναι μια από 
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τις πιο χρήσιμες επεμβάσεις  των ανθρώπινων παραγόντων που μπορούν να γίνουν 

σε οργανωτικό επίπεδο. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, η μόνη επικοινωνία μεταξύ των χειριστών και των τεχνικών 

είναι μέσω του ημερολογίου του αεροσκάφους (σ.μ ή της φόρμας πτήσεων για το στρατό). 

Σε μια έρευνα για τις περιφερειακές εταιρείες της Αυστραλίας, το προσωπικό 

συντήρησης ανέφερε ότι, “ο τρόπος εγγραφής των βλαβών από τους χειριστές 

συχνά δεν μας βοηθά στην επιδιόρθωση του προβλήματος”. Σε άλλες περιπτώσεις 

δε, οι Αυστραλοί χειριστές, έδωσαν τις βλάβες γραμμένες σε ένα κομμάτι χαρτί ή 

έκαναν προφορικές αναφορές στο προσωπικό συντήρησης αντί να τεκμηριώσουν 

εγγράφως το πρόβλημα. 

 

Σε μια πρόσφατη μελέτη, σε δυο αμερικάνικες εταιρείες, ρωτήθηκαν οι χειριστές 

και οι μηχανικοί για την χρήση του ημερολογίου πτήσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

μια ευδιάκριτη διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων. Οι μηχανικοί  ανέφεραν ότι 

συχνά θέλουν περισσότερες πληροφορίες από τι εγγραφές των χειριστών, ενώ οι 

χειριστές θεώρησαν ότι οι έγγραφες είναι επαρκείς. 

 

Ένα κοινό παράπονο των τεχνικών είναι ότι, οι χειριστές κάνουν μια εγγραφή για 

κάτι που δεν δουλεύει γράφοντας την λέξη  INOP (inoperative), χωρίς  τις περαιτέρω 

λεπτομέρειες. Κάτι άλλο παράξενο που παρουσιάστηκε σε αυτήν την έρευνα ήταν 

ότι, όταν ρωτήθηκαν ποιος έκανε τις εγγραφές στο ημερολόγιο, οι χειριστές 

ανάφεραν ότι αυτοί έκαναν τις εγγραφές για να δοθούν οι πληροφορίες στο 

προσωπικό συντήρησης, ακολούθησαν άλλες εγγραφές από άλλο πλήρωμα και 

μετά έκανε εγγραφές και η εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικοί θεωρούν ότι 

οι εγγραφές αποδέσμευσης του αεροσκάφους έγιναν πρώτιστα για τον ρυθμιστή 

(FAA), μετά για τους χειριστές και κατόπιν για το προσωπικό συντήρησης. 

 

Ομαδική  εργασία. 

 

Λίγοι εργαζόμενοι στη συντήρηση εργάζονται εντελώς μόνοι και για να εκτελέσουν 

την εργασία τους επιτυχώς πρέπει να συντονιστούν με άλλο τεχνικό προσωπικό. 

Προβλήματα συντονισμού όπως, οι παρανοήσεις, η μη αποτελεσματική επικοινωνία 

και οι λάθος υποθέσεις, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε πολλά συμβάντα 

συντήρησης. Σε μια έρευνα σε αμερικανική εταιρεία βρέθηκε από τους υπεύθυνους 

για τη συντήρηση ότι τα δύο σοβαρότερα προβλήματα στους τεχνικούς ήταν η 

‘’επικοινωνία’’ μεταξύ τους  και οι δεξιότητές τους. 

 

Τα λάθη επικοινωνίας μπορεί να έχουν την μορφή όπως, το μήνυμα εστάλη αλλά ο 

δέκτης δεν το έλαβε, ή κάποιο μήνυμα ελήφθη αλλά δεν έχει σταλεί από κάποιον. Η 

διαδικασία της επικοινωνίας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο θορύβου, όχι μόνο από 

ανεπιθύμητους  ήχους αλλά και από άλλα εμπόδια στην ομιλία όπως, είναι η 

ασαφής ομιλία ή όταν κάποιος έχει πρόβλημα ακοής.  

Το ποσοστό λάθους των προφορικών επικοινωνιών στην βιομηχανία υπολογίζεται 

ότι ανέρχεται στο 3%. Όταν λάβουμε υπ όψη  τον αριθμό των προφορικών 

μηνυμάτων που εμφανίζονται σε ένα τυπικό υπόστεγο συντήρησης κατά την 

διάρκεια της μέρας, είναι προφανές ότι η αποτυχία της επικοινωνίας  παρουσιάζει 

σχεδόν μια σταθερή απειλή στην ποιότητα συντήρησης. 
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Ο αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος  είναι υπεύθυνοι και πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι η επικοινωνία τους είναι αποτελεσματική. Οι αποστολείς των 

μηνυμάτων πρέπει να “μπουν στα παπούτσια” των παραληπτών και να 

συνειδητοποιήσουν ότι οι παραλήπτες ίσως να έχουν διαφορετική κατανόηση της 

εργασίας που πρέπει να κάνουν. Ο παραλήπτης  δεν πρέπει να γίνει ένας παθητικός 

δέκτης αλλά πρέπει να βοηθήσει την επικοινωνία επαναλαμβάνοντας αυτά που 

άκουσε  στο μήνυμα και διευκρινίζοντας τους τομείς αβεβαιότητας. 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό επικοινωνιών  εμφανίζεται μέσω μη λεκτικών συνθημάτων 

όπως η γλώσσα του σώματος (κινήσεις - νοήματα). Ειδικότερα, κάτω από την πίεση 

του χρόνου και του άγχους  μπορεί να δούμε ή να ακούσουμε αυτό που 

αναμένουμε παρά  αυτό που φαίνεται- ακούγεται στην πραγματικότητα. 

 

Υπάρχει περιθώριο για την βελτίωση των επικοινωνιών και του συντονισμού  του  

προσωπικού συντήρησης. Ο John Goglia,  μηχανικός συντήρησης και πρώην μέλος 

της επιτροπής του NTSB έχει σημειώσει ότι, με την εστίαση της εφαρμοσμένης 

μηχανικής, οι διευθυντές συντήρησης και οι τεχνικοί που κατέχουν ιδιαίτερες  

ικανότητες, αλλά κάποιες φορές έχουν έλλειψη στην ικανότητα των επικοινωνιών, 

πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στις σημερινές σύνθετες διαδικασίες. Αυτό 

που απαιτείται είναι μια καλύτερη ισορροπία  μεταξύ των τεχνικών και των 

κοινωνικών ικανοτήτων. Ο τρόπος που θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτές τις 

ικανότητες θα εξεταστεί αργότερα. 

 

Αλλαγή της βάρδιας. 

 

Πολλές εργασίες συντήρησης, ιδιαίτερα στην βαριά συντήρηση, δεν μπορούν να 

ολοκληρωθούν  με μια βάρδια προσωπικού. Οι συντηρητές αεροσκαφών συχνά 

αναλαμβάνουν την συνέχεια της εργασίας από τους συναδέλφους τους και 

αφήνουν ατέλειωτη εργασία για την επόμενη βάρδια. Η ανάγκη της ακριβούς και 

αποτελεσματικής πληροφόρησης, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς την ‘’πρόσωπο με 

πρόσωπο’’ επαφή, είναι μια κρίσιμη πτυχή στην συντήρηση. 

 

Τα λάθη παράδοσης της βάρδιας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όπως 

φάνηκε σε ένα ατύχημα το 1991 σε ένα αεροσκάφος της   Brasilia  στο Τέξας. Την 

νύχτα πριν το ατύχημα, η βάρδια αφαίρεσε τις βίδες από την επάνω πλευρά του 

οριζόντιου σταθερού. Εντούτοις, η εργασία είχε μείνει ατέλειωτη και όταν άλλαξε η 

βάρδια δεν είχε καταγραφεί κάπου ότι η εργασία δεν τελείωσε ούτε ότι η εργασία 

είχε αρχίσει. 

 

Οι τεχνικοί της πρωινής βάρδιας υπέγραψαν και αποδέσμευσαν το αεροπλάνο μη 

γνωρίζοντας ότι έλειπαν οι βίδες. Το χείλος προσβολής του οριζόντιου αριστερού 

σταθερού  αποκολλήθηκε εν πτήση. Το λάθος αυτό της συντήρησης είχε ως 

αποτέλεσμα 14 θανάτους. 

 

Ομαδικοί κανόνες 

 

Οι ομαδικοί κανόνες είναι σημαντικές δυνάμεις που τυποποιούν την συμπεριφορά 

σε κρίσιμες καταστάσεις ασφαλείας. Οι “κανόνες” είναι οι ‘’άγραφοι νόμοι’’  για το 

πώς γίνεται η εργασία. Οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν αυτούς τους κανόνες από 
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τους συναδέλφους τους. Πολλοί κανόνες είναι θετικοί, όμως άλλοι μπορούν να 

ασκήσουν αρνητική επίδραση στην απόδοση της εργασίας. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν οι επικίνδυνοι κανόνες οι οποίοι 

εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο. Τέτοια παραδείγματα είναι να υπογράψει 

κάποιος την εργασία κάποιου άλλου χωρίς να ελέγξει ή να μην κάνει την εγγραφή 

στα μητρώα ότι κάποια  εξαρτήματα αποσυναρμολογήθηκαν  διότι δεν 

διευκρινίστηκε από τις οδηγίες. 

 

Έλλειψη γνώσης των συστημάτων. 

 

Σε μια μελέτη συμβάντων συντήρησης στην Αυστραλία παρατηρήθηκε ότι, η 

έλλειψη κατάρτισης ή η ελλιπής γνώση του συστήματος ήταν ο συμβάλλων 

παράγοντας σε ποσοστό 12% των περιστατικών. Ενώ τα εκπαιδευτικά  ζητήματα 

συνδέθηκαν μερικές φορές με τεχνικούς χωρίς πτυχίο ή με νέο προσωπικό, έχουν 

αναφερθεί γεγονότα και με έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς με ανεπαρκή 

γνώση, και έλλειψη δεξιοτήτων. 

 

Το παρακάτω περιστατικό του συστήματος ASRS της NASA επεξηγεί ένα λάθος που 

έγινε πριν αποδεσμευτεί το αεροσκάφος. 

 

“Ένας συνάδελφος και εγώ αντικαταστήσαμε ένα τροχό του κυρίως συστήματος 

προσγείωσης λόγο φθοράς. Αντί να τοποθετήσουμε τον L 1011-250 τον 

αντικαταστήσαμε με έναν L 1011-100. Δεν γνώριζα την διαφορά. Αλλάχτηκε πριν 

την πτήση και δεν υπήρξε καθυστέρηση.” 

 

Ανεπάρκειες εξοπλισμού. 

 

Τα προβλήματα με τον επίγειο εξοπλισμό (σκάλες, ανυψωτικά μηχανήματα, 

εξωτερικές πηγές) συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης ειδικών εργαλείων είναι 

ένας παράγοντας που συναντάται συχνά στα συμβάντα συντήρησης. Σε μερικές 

περιπτώσεις, τα προβλήματα του επίγειου εξοπλισμού αποτελούν κίνδυνο για τους 

εργαζομένους. 

 

Σχεδιασμός για την συντηρησιμότητα. (προβλήματα χώρου) 

 

Αν και το προσωπικό συντήρησης έχει σπάνια την ευκαιρία να επηρεάσει τον 

σχεδιασμό των συστημάτων που συντηρούν, ο φτωχός σχεδιασμός είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στα προβλήματα συντήρησης. Μια 

συνειδητοποίηση των περιορισμών σχεδιασμού μπορεί να βοηθήσει στην 

προετοιμασία της συντήρησης και την αποφυγή λαθών. Τα παραδείγματα του 

φτωχού σχεδιασμού περιλαμβάνουν: 

 

• Εξαρτήματα τα οποία είναι δύσκολο να τα φτάσει ο τεχνικός, ιδιαίτερα όταν 

κάποια από αυτά πρέπει να αποσυνδεθούν,  τα οποία δεν έχουν σχέση με το 

πρόβλημα, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση. 

 

• Όταν δεν υπάρχει ορατότητα. 

 



 17 

• Διαδικασίες που απαιτούν ακρίβεια ή απαιτείται δύναμη και είναι δύσκολο 

να εφαρμοστούν. 

 

• Συστήματα που είναι τοποθετημένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο και είναι 

δύσκολο να διακρίνεις το ένα από το άλλο. 

 

• Σειρές από όμοια  συρματόσκοινα που αυξάνουν την πιθανότητα σύγχυσης. 

 

• Συστήματα πολλαπλών λειτουργιών χωρίς σαφή διαχωρισμό. 

 

• Όργανα τα οποία παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες. 

 

• Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις οι οποίες επιτρέπουν σταυρωτές 

συνδέσεις και διακλαδώσεις ή συνδέθηκαν σε λάθος εξάρτημα  και…… 

 

• Εξαρτήματα που μπορεί να συνδεθούν ανάποδα. 

 

 

Μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για την 

βελτίωση του σχεδιασμού των πιλοτηρίων, αλλά λίγη προσπάθεια έχει καταβληθεί 

στον σχεδιασμό για της συντηρησιμότητας. 

 

 
Οι δυσκολίες δυνατότητας πρόσβασης είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

στην συντήρηση. 

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α απαριθμεί τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις 

κλειδιά για την συντηρησιμότητα: 

 

� Περιορισμοί δύναμης: Μπορεί το προσωπικό συντήρησης, φυσικά, να 

σηκώσει, να ανυψώσει, να κρατήσει, να στρέψει, να σπρώξει και να 

τραβήξει αντικείμενα  όπως απαιτείται ; 
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� Δυσκολίες πρόσβασης: Πόσο εύκολα μπορεί να έχει φυσική πρόσβαση 

στους χώρους εργασίας ; 

 

� Προβλήματα ορατότητας: Μπορεί η περιοχή εργασίας να φανεί άμεσα ή  η 

εργασία πρέπει να γίνει με την αφή ή με την χρήση καθρέφτη κ.λπ. ; 

 

Στην συντήρηση αεροσκαφών μερικά πολύ γνωστά λάθη σχεδιασμού 

παρουσιάζονται τακτικά. Τα παρακάτω παραδείγματα μας τα δίνει το σύστημα 

ASRS της NASA. 

 

� Αποστάτες των τροχών έμειναν κολλημένοι στον τροχό που 

αντικαταστάθηκε. 

� Τα χείλη προσβολής των Flaps έρχονται σε επαφή με τα καλύμματα του 

κινητήρα όταν κατεβαίνουν. 

� Σε μερικούς κινητήρες το προστατευτικό κάλυμμα των φίλτρων υψηλής 

πίεσης έχει μόνο 2 παξιμάδια και βρίσκονται σε δύσκολη θέση για να τα 

σφίξεις. Διαρροές λαδιού έχουν παρουσιαστεί όταν αυτά τα παξιμάδια δεν 

σφιχτούν σωστά. 

 

Έλεγχοι των κινδύνων. 

 
Αρχικά, οι έλεγχοι κινδύνων, αναφέρθηκαν ως “άμυνες” από τον καθηγητή James 

Reason. Οι έλεγχοι κινδύνων είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας για να διαχειριστούν τους κινδύνους. 

Υπάρχουν  δυο κύριοι τύποι των έλεγχων κινδύνων που αφορούν τα λάθη 

συντήρησης. Οι προληπτικοί έλεγχοι και αυτοί της αποκατάστασης. 

 

Οι προληπτικοί έλεγχοι κινδύνων αποσκοπούν στο να μειώσουν την πιθανότητα 

των ανεπιθύμητων γεγονότων, όπως το ανθρώπινο λάθος. Τα παραδείγματα των 

προληπτικών έλεγχων κινδύνων είναι εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για να 

αποτρέψουν την λάθος τοποθέτηση όπως τα μακρόστενα σημαιάκια (τύπου 

‘’remove before flight΄΄), οι περόνες ασφαλείας οι οποίες ελαττώνουν τις 

πιθανότητες να αφεθούν στην θέση τους ακούσια. 

 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι προληπτικοί έλεγχοι κινδύνων έχουν την μορφή 

της κατάρτισης, των προσόντων ή των διαδικασιών, όπως οι σκιασμένοι πίνακες ή 

άλλες μέθοδοι για να κρατιούνται τα εργαλεία υπό έλεγχο. 

 

Οι έλεγχοι κινδύνων αποκατάστασης σχεδιάζονται για να ανιχνεύσουν και να 

αποτρέψουν μια επικίνδυνη κατάσταση μόλις αρχίσει να αναπτύσσεται. 

Λειτουργικοί έλεγχοι και διπλές επιθεωρήσεις είναι παραδείγματα των διαδικασιών 

που σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν τα λάθη συντήρησης. 

 

Λιγότερο τυπικές προσεγγίσεις έχουν επίσης ένα ρόλο στην “σύλληψη” των λαθών. 

Παραδείγματος χάριν, όταν επαναλαμβάνουμε τις προφορικές οδηγίες (read-back) 

μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό βήμα στην μείωση των λαθών  επικοινωνίας. 
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Εντούτοις, οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και οι επαναλήψεις των προφορικών 

οδηγιών βασίζονται στην ανθρώπινη απόδοση και υπόκεινται στο ανθρώπινο 

σφάλμα. Σε μια έρευνα σε εταιρεία αερογραμμών, πάνω από το 30% των 

συμμετεχόντων ανέφερε ότι, παρέλειψαν να κάνουν τους απαιτούμενους 

λειτουργικούς ελέγχους –όπως η δοκιμή του κινητήρα- στους προηγούμενους 12 

μήνες.  

Οι έλεγχοι κινδύνου δεν είναι όλοι εξίσου αποτελεσματικοί. Οι έλεγχοι κινδύνου 

που σχεδιάστηκαν από μηχανικούς (engineered risk controls), όπως είναι τα 

ανάποδα πάσα (αριστερόστροφα) για τις συνδέσεις υδραυλικών συστημάτων, 

αποτρέπουν την ανάποδη σύνδεση, είναι πιο αξιόπιστα από τους ελέγχους 

κινδύνων που βασίζονται στην διαδικαστική συμπεριφορά. 

 

Υπάρχουν επίσης διαφορές στην αποτελεσματικότητα, μέσα στην κατηγορία των 

διαδικαστικών ελέγχων κινδύνων. Οι λειτουργικοί έλεγχοι δείχνουν την απόδοση 

των συστημάτων όπως, η δοκιμή του κινητήρα η οποία γίνεται μετά το πέρας των 

εργασιών, είναι γενικά  περισσότερο αποτελεσματικοί στην διαχείριση του 

κινδύνου από τις διαδικασίες που απαιτούν οπτικό έλεγχο της ολοκληρωμένης 

εργασίας. 

 

Οι επιθεωρήσεις συχνά παραλείπονται από παράγοντες όπως η πίεση χρόνου και  

η υπέρ-εμπιστοσύνη.  

 

Η σειρά της αποτελεσματικότητας  των ελέγχων κινδύνων είναι. 

 (Από τον πλέον αποτελεσματικό προς τον λιγότερο αποτελεσματικό). 

 

1.  Έλεγχοι που σχεδιάστηκαν από μηχανικούς (engineered solutions). 

2.  Λειτουργικός έλεγχος. 

3.  Διπλή επιθεώρηση. 

4.  Έλεγχος από τον τεχνικό που έκανε την εργασία. 

 

Σε άλλες περιπτώσεις, ο έλεγχος κινδύνων σχεδιάζεται για να ελαχιστοποιήσει τις 

συνέπειες του λάθους. Οι ειδικές προφυλάξεις συντήρησης, ίσχυσαν για τα 

αεροπλάνα μακράς εμβέλειας με 2 κινητήρες (ETOPS) Extended Twin Engine 

OPerationS. Όταν ένα αεροσκάφος συντηρείται σύμφωνα με τις διαδικασίες ETOPS, 

οι εργασίες συντήρησης σε πολλαπλά εξαρτήματα των κρίσιμων συστημάτων 

αποφεύγονται οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Κινητήρες, σύστημα καυσίμου, 

σύστημα καταστολής πυρκαγιάς και το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι παραδείγματα των κρίσιμων συστημάτων ETOPS στα α/φη 767 και 737. Οι 

προφυλάξεις συντήρησης ETOPS  μειώνουν του κινδύνους του λάθους συντήρησης 

που μπορούν να επηρεάσουν τα πολλαπλά εφεδρικά συστήματα. 

 

Οργανωτικές επιρροές στο λάθος συντήρησης. 
 

Αν και τα περιστατικά συντήρησης περιλαμβάνουν συνήθως τα λάθη που γίνονται 

από τους τεχνικούς, οι έρευνες για τα γεγονότα συντήρησης στις αερογραμμές 

προσδιορίζουν παράγοντες οργανωτικού επιπέδου όπως, εκπαίδευση, προσόντα, 

κατανομή πόρων καθώς επίσης πολιτιστικά και συστήματα αξιών τα οποία 

διαπερνούν στον οργανισμό. Παραδείγματος χάριν, οι παραβάσεις συντήρησης, η 

χρησιμοποίηση ενός ακατάλληλου εργαλείου, μπορούν να συμβούν διότι το 
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κατάλληλο εργαλείο δεν είναι διαθέσιμο, που μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 

ελλιπούς εξοπλισμού ή λόγω οικονομικών περιορισμών. 

Ένας από του πλέον κοινούς λόγους που αναφέρονται στις παραβάσεις συντήρησης 

είναι οι χρονικές πιέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε οργανωτικές 

συνθήκες όπως, ο σχεδιασμός, το επίπεδο του προσωπικού και ο προγραμματισμός 

της εργασίας. 

 

Μια αναγνώριση των οργανωτικών επιρροών στη λάθος συντήρησης μερικές φορές 

παρερμηνεύεται ως η προσπάθεια να απαλλαχθούν οι τεχνικοί συντήρησης από την 

εργασία τους ή να μετατοπίσουν την ευθύνη από τους εργαζόμενους στην διοίκηση.  

 

Άλλοι παράγοντες όπως το κέρδος, οι αναχωρήσεις στην ώρα τους και η 

ικανοποίηση των πελατών (επιβατών), είναι αρνητικά γεγονότα στην συντήρηση, 

όπως οι παραλείψεις, τα οποία είναι προϊόντα  οργανωτικών διαδικασιών. Αν και τα 

προβλήματα των ανθρωπίνων παραγόντων αποκαλύπτονται συνήθως από τις 

ενέργειες των τεχνικών, οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα απαιτούν λύσεις στο 

επίπεδο του συστήματος όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΓΙΑ  ΛΑΘΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

 

Συστήματα διαχείρισης λαθών. 

 

Μέσα στην συντήρηση των αερογραμμών, υπάρχει μια αυξανόμενη έμφαση στην 

διαχείριση λάθους, ως αναπόσπαστο τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφαλείας. 

(Safety Management System - SMS). Το σύστημα SMS είναι μια συντονισμένη 

προσέγγιση στην διαχείριση της ασφάλειας που υπερβαίνει την νομική 

συμμόρφωση. 

 

Σύμφωνα με τον ICAO ένα αποτελεσματικό SMS απαιτεί ισχυρή διοικητική 

δέσμευση και προσοχή στις ανησυχίες που κυμαίνονται από την εταιρική 

κουλτούρα μέχρι την εκπαίδευση  του προσωπικού πάνω σε θέματα ανθρώπινων 

παραγόντων. 

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τις οργανώσεις συντήρησης είναι πώς να 

ενθαρρύνουν την κοινοποίηση των συμβάντων συντήρησης τα οποία θα παρέμεναν 

άγνωστα στην διοίκηση. Παρά την εκτενή τεκμηρίωση που συνοδεύει τη 

συντήρηση, η καθημερινή εργασία των συντηρητών μπορεί να είναι λιγότερο ορατή 

στην διοίκηση από ότι των χειριστών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. 

 

Οι χειριστές εργάζονται κάτω από εξονυχιστική ‘’παρακολούθηση’’, με τα όργανα 

καταγραφής ενεργειών (access recorders), με την καταγραφή των συνομιλιών (voice 

recorders) και τα όργανα καταγραφής στοιχείων πτήσης (flight recorders), για να 

μην αναφέρουμε τους επιβάτες και το κοινό. Οι επιδόσεις των ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας καταγράφονται  προσεκτικά και τα λάθη τους τείνουν να γίνουν 

αμέσως αντιληπτά στους συνεργάτες τους ελεγκτές αλλά και στους χειριστές. 

 

Αντίθετα, αν ένας τεχνικός που έχει κάποια δυσκολία με κάποια διαδικασία 

συντήρησης στις 3 τα ξημερώματα σε ένα μακρινό υπόστεγο, το πρόβλημα μπορεί 
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να μείνει άγνωστο στον οργανισμό έκτος και αν ο τεχνικός επιλέξει να αποκαλύψει 

το ζήτημα. Όταν γίνει ένα λάθος στην συντήρηση  μπορεί να περάσουν και χρόνια  

μέχρι να εμφανιστεί, και θα είναι δύσκολο να πιστοποιηθεί το πως εμφανίστηκε. 

 

Οι αναφορές των συμβάντων είναι ένα από τα λίγα κανάλια, για τους οργανισμούς, 

για να προσδιορίσουν επιχειρησιακά προβλήματα στην συντήρηση, όμως η 

φιλοσοφία της συντήρησης σε ολόκληρο τον κόσμο τείνει στην αποθάρρυνση της 

ανοικτής αναφοράς των γεγονότων συντήρησης. Αυτό γίνεται διότι η απάντηση 

στα λάθη είναι συχνά σωφρονιστική. Σε μερικές εταιρείες κοινά λάθη όπως, η μη 

τοποθέτηση του πώματος λαδιού, θα οδηγήσει σε ποινή, είτε μερικών ημερών 

χωρίς πληρωμή, είτε σε άμεση απόλυση. 

 

Δύσκολα γίνεται πιστευτό ότι, πολλά  μικρής σημασίας περιστατικά συντήρησης 

ποτέ δεν αναφέρθηκαν επίσημα. Σε μια έρευνα των Αυστραλών τεχνικών το 1998 

αποκαλύφτηκε ότι πάνω από 60% ανέφεραν ότι, διόρθωσαν κάποιο πρόβλημα που 

έγινε από άλλον τεχνικό, χωρίς να κάνουν την εγγραφή στα μητρώα, για να 

αποφευχθεί τυχόν πειθαρχική ποινή στον συνάδελφό τους. 

 

Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ασφάλεια των πτήσεων πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι για να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους, η σωφρονιστική 

απάντηση στα γνήσια λάθη είναι τελικά αντιπαραγωγική. Μερικοί, στην 

αεροπορική βιομηχανία έχουν προτείνει την φιλοσοφία της “μη κατηγορίας” για να 

ενθαρρύνουν την υποβολή αναφορών. 

 

Αυτό όμως θα μπορούσε να υπονοήσει ότι ποτέ κανείς δεν θα θεωρείτο υπεύθυνος 

για τις πράξεις του. Σχετικά πρόσφατα, επικρατεί το Δόγμα του  “πολιτισμός τώρα” 

σύμφωνα με το οποίο οι ακραίες παραβάσεις πρέπει να οδηγούν στο πειθαρχικό 

έλεγχο, αλλά οι άλλες όχι. 

 

Προγράμματα αναφοράς των περιστατικών συντήρησης. 

 

Η πρόοδος του συστήματος αναφοράς λαθών των μηχανικών, ώστε να 

αποκαλύπτονται γνήσια λάθη χωρίς τον φόβο της τιμωρίας, είναι αργή. Η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας  (EASA-European Aviation Safety 

Agency), σύμφωνα με τον κανονισμό Part 145, απαιτεί από τις οργανώσεις 

συντήρησης να έχουν ένα εσωτερικό σχέδιο υποβολής αναφορών των 

περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν σχέση με τον 

ανθρώπινο παράγοντα, έτσι ώστε να είναι δυνατόν και να αναφέρονται αλλά και να 

αναλύονται. 

 

Πριν από την απαίτηση της EASA το 2001, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Η. 

Βασιλείου (CAA), εξέδωσε μια οδηγία στην οποία υπογράμμιζε τις καλύτερες 

πρακτικές για την διαχείριση των λαθών συντήρησης. Αυτή συμπεριλάμβανε την 

εταιρική υποχρέωση για μια σαφή πολιτική πειθαρχίας και για μια διαδικασία 

έρευνας του γεγονότος. 

 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Καναδά έχει επίσης κανονισμούς που 

επιβάλλουν την ύπαρξη συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας στις αερογραμμές. 

Αυτή η απαίτηση περιλαμβάνει την υποχρέωση τους για υποβολή έκθεσης λαθών 
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και άλλων προβλημάτων και για διενέργεια εσωτερικής έρευνας και ανάλυσης 

τέτοιων γεγονότων. 

 

Η FAA ενθαρρύνει τις αερογραμμές και τους σταθμούς συντήρησης να εισάγουν τα 

προγράμματα Aviation Safety Action Programs – ASAP, που επιτρέπουν στους 

εργαζόμενους να αναφέρουν ζητήματα ασφαλείας με έμφαση στις διορθωτικές 

ενέργειες, παρά στην πειθαρχία. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται σε μια επιτροπή 

αναθεώρησης, που αποτελείται από αντιπροσώπους της FAA, της διοίκησης της 

εταιρείας και του σωματείου των εργαζομένων. 

 

Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα και έχουν υιοθετηθεί 

ευρέως για τα ιπτάμενα πληρώματα,  αλλά όχι τόσο ευρέως για το προσωπικό 

συντήρησης. Δεν γίνονται όμως αποδεκτά  στο ASAP όλα τα περιστατικά. Μερικοί 

από τους βασικούς όρους αποδοχής της αναφοράς είναι οι ακόλουθοι. 

 

1. Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως, γενικά  μέσα  σε 24 ώρες, από 

την στιγμή που ο υποβάλλων την αναφορά ενημερώθηκε για το πρόβλημα. 

2. Η αναφορά δεν πρέπει να περιλαμβάνει εγκληματική ενέργεια ή να περιέχει 

ύβρεις. 

3. Το γεγονός δεν πρέπει να περιλαμβάνει σκόπιμη παραποίηση. 

4. Το γεγονός δεν πρέπει να περιλαμβάνει σκόπιμες παραβάσεις ή ενέργειες 

που απεικονίζουν  “σκόπιμη αμέλεια για την ασφάλεια”. 

 

 

 

Εκπαίδευση στους ‘’ανθρώπινους παράγοντες’’. 

 
Από την δεκαετία του ΄70 και μετά, οι εταιρείες αερογραμμών σε όλο τον κόσμο 

άρχισαν να παρέχουν εκπαίδευση στα ιπτάμενα πληρώματα, για την κατανόηση 

των ανθρωπίνων παραγόντων. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η εκπαίδευση σε 

αντικείμενα ανθρωπίνων παραγόντων, στο προσωπικό συντήρησης ήταν σπάνια. 

Στην δεκαετία του  ’90, άρχισε στις ΗΠΑ ένα κύμα εκπαιδευτικών μαθημάτων για 

αυτό το θέμα που διαμορφώθηκε πάνω στο επιτυχές πρόγραμμα της Διαχείρισης 

Πληρωμάτων CRM- Crew Resource Management.  

 

Αυτά τα προγράμματα, προσαρμοσμένα στη συντήρηση, πήραν την ονομασία 

(MRM-Maintenance Resource Management), δηλαδή Πρόγραμμα Διαχείρισης 

Συντήρησης  και περιλαμβάνουν αντικείμενα εκπαίδευσης όπως, η ασφάλεια, 

διαχείριση στρες, λήψη αποφάσεων, συνειδητοποίηση “κανόνων”, επικοινωνίες 

και τρόποι επίλυσης διαφορών. 

 

Ο στόχος αυτών των μαθημάτων δεν ήταν μόνο να αλλάξει την συμπεριφορά του 

προσωπικού συντήρησης αλλά να τους δώσει και πρακτικές λύσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν στον εργασιακό χώρο όπως, οι δεξιότητες ασφαλείας και οι τεχνικές 

επίλυσης διαφορών. 
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Μαθαίνοντας από τα συμβάντα συντήρησης.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άμεσες αιτίες ενός ατυχήματος είναι 

συμπτώματα από βαθειά θεμελιώδη προβλήματα. Η αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων ενός προβλήματος σπάνια θα μας οδηγήσει σε επαρκείς λύσεις, και 

ακόμη μπορεί τα πράγματα  να γίνουν χειρότερα. 

 

Για να γίνουν μόνιμες βελτιώσεις πρέπει να προσδιοριστούν οι ελλοχεύοντες 

κίνδυνοι που είναι θεμελιώδους προελεύσεως, ή να βρεθούν οι κύριες αιτίες που 

δημιούργησαν στο ατύχημα. Για να φτάσουμε στις οργανωτικές-κύριες αιτίες ενός 

ατυχήματος που περιλαμβάνει την ανθρώπινη συμπεριφορά, πρέπει να 

ρωτήσουμε… γιατί ;… επανειλημμένα.  

Γιατί είχαμε τέτοια συμπεριφορά ;  

Γιατί οι έλεγχοι κινδύνων απέτυχαν ;  

Γιατί υπήρξαν συμβάλλοντες παράγοντες ;  

Συνεχώς ρωτάμε ….γιατί ; που τελικά μας οδηγεί στις θεμελιώδεις πτυχές του 

οργανισμού ο οποίος έχει ισχυρές και εκτεταμένες επιρροές στην ασφάλεια και 

στην ποιότητα. 

 

Συστήματα διερεύνησης συμβάντων. 

 

Οι αναφορές συμβάντων  παρέχουν πολύτιμη πρώτη υλη από την οποία μαθήματα 

ασφαλείας μπορούν να εξαχθούν. Τα τελευταία χρόνια, διάφορες τεχνικές έρευνες 

έχουν αναπτυχτεί ειδικά για τις αερογραμμές. Το παλαιότερο  από αυτά είναι της 

Boeing- (MEDA) Maintenance Error Decision Aid, το οποίο παρουσιάζει ένα 

περιεκτικό κατάλογο με περιγραφές λαθών όπως “η θυρίδα πρόσβασης δεν 

ασφαλίστηκε” και κατόπιν καθοδηγεί τον διερευνητή στον προσδιορισμό των 

συμβαλλόντων παραγόντων που οδήγησαν στο λάθος. 

 

Πάνω από 70 συμβάλλοντες παράγοντες παρατίθενται συμπεριλαμβανομένης της 

κούρασης, της ανεπάρκειας γνώσης και χρονικών περιορισμών. Εντούτοις, το 

σύστημα  δεν περιλαμβάνει  τις ψυχολογικές περιγραφές λαθών. 

 

Υπάρχουν δυο βασικά πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται ένα δομημένο και 

συστηματικό σύστημα  έρευνας του λάθους. Κατ’ αρχάς, τα δομημένα συστήματα 

έρευνας έδειξαν ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Τα 

δομημένα συστήματα υπογραμμίζουν την χρήση check list που βοηθούν τον 

διερευνητή στην αποκάλυψη σχετικών ζητημάτων κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας έρευνας. 

 

Δεύτερον, όταν τα συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο χρόνο, σε μια τράπεζα  

περιστατικών  είναι διαθέσιμα σε ένα τυποποιημένο έγγραφο που είναι κατάλληλο 

για στατιστική ανάλυση. Κατόπιν  είναι δυνατόν να ψάξει για τάσεις και ενώσεις για 

τα στοιχεία που μπορεί να μην ήταν εύκολα προσδιορίσιμα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 
 

Η αεροπορική βιομηχανία  δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την συμβολή 

του προσωπικού συντήρησης, όμως το λάθος στη συντήρηση είναι μια σημαντική 
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και διαρκής απειλή στην ασφάλεια της αεροπορίας. Στο παρελθόν, τα λάθη στη 

συντήρηση αντιμετωπίσθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σαν μεμονωμένες αποτυχίες 
ατόμων να εκπληρώσουν τους στόχους τους και οι οργανισμοί αντιδρούσαν με 

τιμωρία η απόλυση. 

 

Σήμερα, είναι παγκοσμίως γνωστό ότι, τα λάθη στη συντήρηση απεικονίζουν την 

αλληλεπίδραση του προσωπικού, του εργασιακού χώρου και των οργανωτικών 

παραγόντων. Ενώ οι τεχνικοί πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών 

τους, διαχειριζόμενοι την απειλή του λάθους στη συντήρηση, απαιτείται μια 

απάντηση σε επίπεδο συστήματος. 

 

Η οργανωτική απάντηση στα λάθος της συντήρησης περιλαμβάνει δύο…… πορείες. 

Πρώτον, η πιθανότητα του λάθους στη συντήρηση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με 

τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των συνθηκών (μέσα στον οργανισμό), που 

οδηγούν στην παραγωγή λαθών. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνονται, η 

διαχείριση της κούρασης, η εκπαίδευση για τους ανθρώπινους παράγοντες, η 

παροχή κατάλληλων εργαλείων και συσκευών και άλλες ενέργειες που σκοπεύουν 

προς τους ανθρώπινους παράγοντες που συνδέονται με τα λάθη συντήρησης. 

 

Δεύτερον, πρέπει να αναγνωριστεί ότι, το λάθος συντήρησης είναι μια απειλή που  

μπορεί να μειωθεί, αλλά ποτέ δεν θα επαλειφθεί εξ ολοκλήρου. Οι αερογραμμές  

μπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται την αναπόφευκτη απειλή του λάθους  με τον 

ίδιο τρόπο που διαχειρίζονται τους φυσικούς κινδύνους του καιρού. 

 

Η οργανωτική ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου λάθους μπορεί να 

μεγιστοποιηθεί με την εξασφάλιση ότι, οι έλεγχοι των κινδύνων είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν και να διορθώσουν τα λάθη και να ελαχιστοποιήσουν  τις συνέπειες 

εκείνων των λαθών που παραμένουν μη ανιχνεύσιμα παρά τις καλύτερες 

προσπάθειες του οργανισμού. 

 

Παραδείγματα  ατυχημάτων σχετικά με την συντήρηση. 
 

Παρακάτω θα αναφέρω πολύ περιληπτικά μερικά ατυχήματα που περιγράφονται 

σε αυτή τη μελέτη, λόγω χώρου. 

 

Japan Airlines, Boeing 747, 1985. 

 

Σκοτώθηκαν  520 άνθρωποι. Στα 24.000 πόδια  έγινε αποσυμπίεση καμπίνας διότι 

το πίσω διάφραγμα της καμπίνας δεν άντεξε την πίεση. Η πίεση του αέρα 

δημιούργησε σοβαρή ζημιά, όπως την αποκόλληση του  κάθετου σταθερού και του 

πηδαλίου διεύθυνσης. Επιπρόσθετα, έσπασαν οι υδραυλικές σωληνώσεις με 

αποτέλεσμα να “χαθούν” όλα τα υδραυλικά συστήματα.  

Η διερεύνηση  βρήκε ότι, το διάφραγμα έσπασε λόγω κόπωσης μετάλλου. Σε αυτό 

το διάφραγμα πριν χρόνια είχε γίνει επισκευή. Από τότε το αεροπλάνο πέταξε 

12.000 ώρες και πέρασε  6 σοβαρές επιθεωρήσεις πριν το ατύχημα. Το λάθος των 

τεχνικών ήταν ότι ενώ έβαλαν κάποιο επιπρόσθετο φύλλο μετάλλου και ενώ 

έπρεπε να τοποθετήσουν 3 σειρές από περτσίνια (rivets), αυτοί έβαλαν μόνο μια 

σειρά. 
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Eastern Airlines, L-1011, 1983.  (τρικινητήριο) 

 

Κανείς από τους 162 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα δεν έπαθε τίποτε. 

Κατά την διάρκεια καθόδου για προσγείωση στις Μπαχάμες άναψε το φωτάκι της 

πίεσης λαδιού στον μεσαίο κινητήρα. Ο κυβερνήτης έσβησε τον κινητήρα και 

αποφάσισε να επιστρέψει στο Μαϊάμι με τους δυο. Πήρε εξουσιοδότηση για άνοδο 

στα 20.000 πόδια. Ενώ ήταν επί πορείας,  άναψαν τα φωτάκια της πίεσης λαδιού 

από τους άλλους δυο κινητήρες. Μετά από 15 λεπτά, αφού έσβησαν τον μεσαίο 

κινητήρα, ο δεξιός κινητήρας κράτησε. Μετά από 5 λεπτά και ενώ το πλήρωμα 

προσπαθούσε να εκκινήσει τον μεσαίο κινητήρα, ο αριστερός κινητήρας κράτησε. 

Το αεροσκάφος έκανε κάθοδο 13.000 πόδια χωρίς καθόλου κινητήρες και οι 

επιβάτες πήραν οδηγίες για προσθαλάσσωση. Στα 4.000 πόδια το πλήρωμα 

κατάφερε την επανεκκίνηση του μεσαίου κινητήρα. Το αεροπλάνο με ένα κινητήρα 

προσγειώθηκε στο Μαϊάμι 30 λεπτά μετά το συμβάν. 

 

Η διερεύνηση έδειξε ότι σε όλους τους κινητήρες αλλάχθηκαν οι  μαγνητικοί chip 

detectors οι οποίοι τοποθετήθηκαν χωρίς  τα Ο rings ( φλάντζες) με αποτέλεσμα να 

υπάρξει διαρροή λαδιού από τους κινητήρες. 

 

British Airways BAC-111,   1990. 

 

Ενώ το αεροπλάνο ήταν σε άνοδο, το αλεξήνεμο του κυβερνήτη “εκτοξεύτηκε” 

τραβώντας τον έξω από το αεροπλάνο. Κάποιος από το πιλοτήριο πρόλαβε και 

κράτησε το κυβερνήτη από τα πόδια ενώ αυτός ήταν από τα γόνατα και επάνω 

ξαπλωμένος επάνω από το πιλοτήριο........ Το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει 

αντικατάσταση του αλεξήνεμου. Λόγω έλλειψης προσωπικού ο προϊστάμενος 

αποφάσισε να “βάλει ένα χεράκι” για να τελειώσει η δουλειά. Δεν συμβουλεύτηκε 

το εγχειρίδιο συντήρησης ούτε το parts catalog και με το “μάτι” πήρε τις βίδες που 

νόμιζε ότι ήταν του σωστού διαμετρήματος αγνοώντας την συμβουλή του 

ανθρώπου που είναι υπεύθυνος ανταλλακτικών. Οι βίδες που χρησιμοποίησε ήταν 

0.66 χιλιοστά μικρότερου διαμετρήματος από αυτές που έπρεπε. 
( σ.μ την περιπέτεια αυτήν του κυβερνήτη την έχω διαβάσει αναλυτικά, αλλά την έχω δει και σε μια 

σειρά  documentaries που αναφέρεται σε αεροπορικά ατυχήματα   με  τίτλο         “minutes before the 

disaster”, τελικά ο συγκυβερνήτης το “έφερε κάτω” και ήταν απορίας άξιον πως ο κυβερνήτης 

επέζησε σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες για τόσο χρονικό διάστημα.) 

Αυτό το ατύχημα είναι ένα κλασικό παράδειγμα μιας αλυσίδας λαθών όπως, 

αποθήκευσης ανταλλακτικών, νυχτερινές βάρδιες, επίπεδο του προσωπικού και 

εμπλοκή του προϊστάμενου να “πιάσει εργαλεία” στα χέρια του. 

 

Air Midwest, Beech 1900D, 2003 

 

Οι δυο χειριστές και όλοι οι επιβάτες (19) σκοτώθηκαν. Το NTSB βρήκε, πρώτον ότι 

μετά την απογείωση οι χειριστές δεν είχαν  έλεγχο στο πηδάλιο ανόδου-καθόδου 

λόγω της υπερφόρτωσης του αεροπλάνου (πισόβαρο - aft center of gravity), και 

δεύτερον  τα πηδάλια δεν κινούντο σε ολόκληρη την διαδρομή (προς τα εμπρός), 

λόγω λάθους σύνδεσης των συρματόσχοινων (Rigging error), που έγινε πριν 24 

ώρες. 
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ΠΗΓΕΣ  ΓΙΑ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 
 

Federal Aviation Administration (FAA) http://hfskyway.faa.gov 

The United States Federal Aviation Administration began a research program into 

maintenance human factors in 1988. A large library of research and guidance 

documents can be accessed through the FAA’s maintenance human factors website, 

listed above. The available documents include the popular Operator’s Manual for 

Human Factors in Aviation Maintenance, available in English, Chinese and 

Spanish. 
 

International Civil Aviation Organization (ICAO) http://www.icao.int 

ICAO specifies that maintenance organizations should have safety management 

systems and those maintenance personnel should have an awareness of human 

factors. ICAO has published two educational documents on maintenance human 

factors: Human Factors in Aircraft Maintenance and Inspection (ICAO Digest 12, 

1995) and Human Factors Guidelines for Aircraft Maintenance (ICAO Doc 9824, 

2003). 

 
European Aviation Safety Agency (EASA) http://www.easa.eu.int 

EASA-66 lists human factors knowledge required to qualify as certifying 

maintenance staff on commercial air transport aircraft. The related EASA-145 

contains extensive human factors requirements for maintenance organizations. The 

EASA guidance material and acceptable means of compliance companion 

documents specify in detail how the intent of the regulations can be met. 

 

 

Transport Canada http://www.tc.gc.ca 

Transport Canada is a leader in the areas of Safety Management Systems (SMS) 

and Fatigue Risk Management Systems (FRMS). Transport Canada has actively 

applied these concepts to aviation maintenance. Guidance material on these topics 

is available on their website. 

 

United Kingdom Civil Aviation Authority (CAA) http://www.caa.co.uk 

The UK CAA has published two comprehensive documents on maintenance human 

factors to help maintenance personnel and organizations meet EASA’s human 

factors requirements. These are An Introduction to Aircraft Maintenance 

Engineering Human Factors for JAR 66 and Aviation Maintenance Human Factors 

(EASA / JAR145 Approved Organizations). 

 

 

United States Air Transport Association (ATA) http://www.airlines.org 

Specification 113 of the Air Transport Association Maintenance Human Factors 

Program Guidelines provides advice for maintenance organizations on the 

establishment of a maintenance human factors program. The specification is also 

available via the FAA maintenance human factors website. 

 

 

 

 

 

 

 


