
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΠΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Εδώ και 11 χρόνια έχουν συμβεί 6 ατυχήματα, που ήταν αποτέλεσμα της μη χρησιμοποίησης 

του checklist κατά τη φάση της προσγείωσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαμόρφωση των 

αεροσκαφών για προσγείωση. Τον περασμένο μόνο χρόνο, συνέβηκαν 3 τέτοια περιστατικά μη κανονικής 

χρήσης του checklist.  Από αυτά τα 2 χαρακτηρίστηκαν ως αεροπορικά ατυχήματα και το 1 ως αεροπορικό 

συμβάν. Κάθε χρόνο οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας πτήσεων διαπιστώνουν ότι δεν γίνεται σωστή αι 

επαρκής χρήση των checklists. Συγκεκριμένα σε έρευνα των ατυχημάτων από το 2000 μέχρι και το 2008, η 

μη χρησιμοποίηση των checklists από τα πληρώματα, παρατηρήθηκε ότι γίνεται και στη προ πτήσεως 

επιθεώρηση και στις διαδικασίες κατά τη πτήση αλλά και στις μετά τη πτήση επιθεωρήσεις των 

αεροπορικών μέσων. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το checklist είναι από της γέννησης της αεροπορίας, το θεμέλιο της 

τυποποίησης και της ασφάλειας των πτήσεων. Είναι ένα βοήθημα της μνήμης μας που μας εξασφαλίζει ότι 

θα κάνουμε αυτό που πρέπει για της ασφαλή λειτουργία του αεροπορικού μας μέσου και ότι δεν θα 

ξεχάσουμε ή δεν θα παραβλέψουμε να το κάνουμε.  

Τα πληρώματα που αναπτύσσουν μεγάλο βαθμό πειθαρχίας, καλό πνεύμα ομάδας και κάνουν 

προσπάθειες να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται (και που έχουν επιχειρησιακά δοκιμαστεί), 

πολύ σπάνια ‘’ξαφνιάζονται’’ στη πτήση… 

Επίσης το checklist είναι μία βολική μεθοδολογία εφαρμογής των απαιτήσεων του κατασκευαστή. 

Και τέλος α μην ξεχνάμε ότι η χρησιμοποίηση του checklist, όχι μόνο κάνει τη πτήση μας ασφαλή, αλλά 

προβλέπεται και από όλες τις Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μερικές σκέψεις για τη σωστή χρησιμοποίηση του checklist : 

 

1. Χρησιμοποίησε το checklist συνεχώς έτσι ώστε να σου γίνει συνήθεια. 

2. Χρησιμοποίησε το checklist ακόμα και όταν ο φόρτος εργασίας της πτήσης είναι χαμηλός. 

3. Μη συζητάς με τα άλλα μέλη του πληρώματος όταν εφαρμόζεις διαδικασίες από το checklist. 

4. Ενθάρρυνε την ομαδική συμμετοχή, στις διαδικασίες που αυτές προβλέπονται από το checklist. 

5. Να θεωρείς την οποιαδήποτε διακοπή από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο checklist, ως 

κόκκινο πανί, διότι η διακοπή αυτή μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις να εκτελέσεις μια κρίσιμη 

διαδικασία ή έλεγχο. Διακόπηκες ; Ξανάρχισε τη διαδικασία από την αρχή. 

 

 
 
 
 
 

Απόδοση Army Aviator.  

Aπό το Interagency Aviation Lessons Learned No IALL 09-02 26 Ιανουαρίου 2009  (http://amd.nbc.gov/safety/library.htm). 
 

 


