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ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 
 

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ. 

• Η εφαρµογή των προβλεπόµενων διαδικασιών συντήρησης και οι επιθεωρήσεις 
(έλεγχοι) των ενεργειών µετά την ολοκλήρωση των συντηρήσεων, είναι ιδιαίτερα 
κρίσιµες ενέργειες για την ασφάλεια, λόγω της µηχανολογικής και λειτουργικής 
πολυπλοκότητας των συστηµάτων αλλά και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο 
οποίο αυτά λειτουργούν.  

• Η έλλειψη των επιθεωρήσεων αν έγιναν σωστά οι διαδικασίες συντήρησης, ή η 
έλλειψη επαγρύπνησης για να γίνουν αυτές σωστά και ‘’by the book’’, είναι δυνατόν 
να οδηγήσει σε ατύχηµα. Μια εσφαλµένα τοποθετηµένη ροπή ή  η παράλειψη 
αλλαγής ενός φθαρµένου υλικού, µπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση µη ελέγχου του 
ελικοπτέρου. 

• Η κόπωση του προσωπικού συντήρησης ή άλλοι ανθρώπινοι παράγοντες όπως το 
στρες, η διάσπαση της προσοχής, η πίεση να ‘’τελειώσει η δουλειά’’, ο εφησυχασµός 
κλπ, µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λαθών, ακόµα και στις πιο απλές διαδικασίες 
συντήρησης.  

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ  

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
• Να συµµετέχουν και να αναζητούν εκπαίδευση στα γνωστικά τους  αντικείµενα που 

είναι απαραίτητη για να εκτελούν τη σωστή συντήρηση. 
• Να συµπληρώνουν τις προβλεπόµενες φόρµες εργασίας, έτσι ώστε να µπορεί να 

γίνεται έλεγχος εάν και πότε τα συστήµατα συντηρήθηκαν και από ποιον.  
• Να αναζητούν κα να εξασφαλίζουν τις κάρτες συντηρήσεως ή επισκευής των 

µικρών-µεγάλων συγκροτηµάτων, πριν την χρήση-τοποθέτησή τους στο ελικόπτερο. 
• Να εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες συντήρησης έγιναν σύµφωνα µε τα τεχνικά 

εγχειρίδια και να συνεργάζονται στενά µε τους δοκιµαστές για να εξασφαλίζουν ότι 
όλα έχουν γίνει, όλες οι προβλεπόµενες από τα εγχειρίδια δοκιµές εδάφους και εν 
πτήση.  

• Τέλος να αξιολογούν και αν χρειάζεται να βελτιώνουν όλες εκείνες τις διαδικασίες 
στο υπόστεγο που έχουν σχέση µε τους ανθρώπινους παράγοντες στον τοµέα της 
συντήρησης (λάθη, πίεση να ολοκληρωθεί το έργο συντήρησης, λάθη λόγω 
κόπωσης κ.λπ.) 
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