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Precautionary Landings 

Προσγειώσου και Ζήσε !!! 

 
 

Πρόσφατα η οργάνωση Helicopter Association International (HAI), εκπόνησε ένα 
πρόγραμμα με την ονομασία “Land and Live”. Το παρόν φυλλάδιο της IHST, με τίτλο 
Precautionary Landings δηλαδή άμεση κανονική προσγείωση, σύμφωνα με τα δικά μας, ή 
προληπτική προσγείωση, έχει συνταχθεί για να ενισχύσει το πρόγραμμα Προσγειώσου 
και Ζήσε της ΗΑΙ, προσφέροντας προτάσεις στο τρόπο που θα μπορούσαν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα να σχεδιασθούν έτσι ώστε να υποβοηθούνται οι χειριστές στο 
να παίρνουν αποφάσεις να ματαιώνουν τη πτήση τους όταν οι συνθήκες πτήσης αρχίζουν 
και γίνονται δύσκολες. 
 

 

http://www.rotor.org/
http://www3.verticalgateway.com/Default.aspx?alias=www3.verticalgateway.com/landandlive
http://www.ihst.org/Default.aspx?tabid=1507&language=en-US
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Αντίληψη 
 

 

Αντίληψη  καλείται στην Ψυχολογία μια 

σύνθετη και πολύπλοκη λειτουργία τού 

ψυχοφυσικού οργανισμού, που αυτόματα 

(μέσω δυναμικής αλληλοσυσχέτισης των 

μηνυμάτων τής εμπειρίας) μέσα στα αρμόδια 

εγκεφαλικά κέντρα, αναγνωρίζει, ερμηνεύει 

άμεσα και αποδίδει νόημα ―με τη βοήθεια 

της νόησης, της διανοητικής ανάπτυξης, του 

συναισθήματος (διαθέσεως) και της 

προηγούμενης εμπειρίας (μάθησης) τού 

ατόμου― στα αισθητηριακά δεδομένα, δηλ. 

τα αισθήματα (που προέρχονται είτε από 

εξωτερικά/περιβαλλοντικά, είτε από οργανικά 

ή του κεντρικού νευρικού μας συστήματος 

ερεθίσματα), ανάλογα με το γνωσιακό σχήμα 

του, οργανώνοντάς τα έτσι σε μια ολότητα 
ως κάτι το συγκεκριμένο. 

Πολλοί χειριστές έχουν συνειδησιακούς φόβους 

για να διακόψουν μια πτήση, χωρίς να 

αντιλαμβάνονται ότι η συνέχισή της κάτω από 

δύσκολες ή εξελισσόμενες επικίνδυνες 

καταστάσεις  είναι μια επικίνδυνη απόφαση. Σε 

πολλά ατυχήματα, η λάθος αντίληψη των 

ενδείξεων ή των καταστάσεων, αποτέλεσε 

παράγοντα επηρεασμού για την ορθή λήψη 

απόφασης από τους κυβερνήτες.  

 

Παρακάτω θα δώσουμε ορισμένα είδη αναστολών 

(συνειδησιακών φόβων), που σημειώθηκαν σε 

ατυχήματα και ΄΄πίεσαν’’ τους χειριστές να 

συνεχίσουν την αποστολή τους αντί να εκτελέσουν 

μια προληπτική προσγείωση και να έχουν έτσι τον 

καιρό να επανεξετάσουν τα δεδομένα και να 

πάρουν μια όσο γίνεται ορθότερη απόφαση αν θα 

συνεχίσουν ή όχι: 

 

 Ο φόβος να γίνουν ρεζίλι. 

 

  Ο φόβος να ελεγχθούν. 

 

 Ο φόβος των επιπτώσεων από ενέργειες 

της ΥΕΕΚ. 

 

 Ο φόβος της απώλειας της φήμης τους. 

 

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω φόβους είναι 

δυνατό να εξαφανισθούν, εάν στα προγράμματα 

εκπαιδεύσεως ενσωματώσουμε και περάσουμε την 

άποψη ότι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ.  

Βέβαια μια τέτοια αντίληψη πρέπει να 

υποστηριχθεί από όλους τους εμπλεκομένους, 

εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, Μηχανικούς, 

Διοικήσεις/Διευθύνσεις.  
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Αποστολή εξετελέσθη 
 
Η αίσθηση του να εκτελέσουμε μια αποστολή που 

μας δόθηκε, έχει δύο όψεις όταν την εξετάσουμε 

μέσα από τις ενέργειες ενός χειριστή. Εάν ο 

χειριστής σώνει και καλά είναι αφοσιωμένος να 

ολοκληρώσει την αποστολή του, χωρίς να 

λαβαίνει υπόψη του τις παραμέτρους ασφαλείας 

των πτήσεων, τότε ίσως παρουσιασθεί πρόβλημα 

αν κατά την εξέλιξή της επικρατήσει στο μυαλό 

του το πρέπει να την ολοκληρώσω και όχι αν 

μπορώ να την ολοκληρώσω με ασφάλεια. 

 

Τι λέει το εγχειρίδιο πτήσεως 
 

 Για τις προσγειώσεις σε περιπτώσεις 

Emergency ; 

 Ποία η σημασία του Land Immediately ; 
 

Ας δούμε τη σημασία των τριών βασικών 

εντολών του εγχειριδίου για καταστάσεις 

emergency : 
 
Land Immediately – η συνέχιση της πτήσης μπορεί να είναι 

περισσότερο καταστροφική από το να προσγειωθείτε είτε στην 
στεριά είτε στη θάλασσα, που υπό άλλες (όχι emergency) 
καταστάσεις δεν θα ήταν συνιστώμενη. 

Land As Soon As Possible – Προσγειωθείτε στο 
πλησιέστερο σημείο στο οποίο μπορεί να γίνει μια ασφαλής 
προσγείωση. 

Land As Soon As Practical – Η συνέχιση της πτήσης δεν 

συνιστάται. Το σημείο προσγείωσης αλλά και η διάρκεια της 
πτήσης από τώρα και μετά επαφίεται στη κρίση του 
κυβερνήτη. 
 

Είναι πολύ πιθανό ότι μια διαδικασία ανάγκης που 

θα ξεκινήσει με το “Land As Soon As Practical”, 

μπορεί πολύ γρήγορα να εξελιχθεί σε “Land As 

Soon As Possible” και κάθε χειριστής πρέπει να 

έχει στο μυαλό του ότι θα πρέπει να αλλάξει την 

απόφασή του ανάλογα με την εξέλιξη της 

καταστάσεως. Αυτό  για παράδειγμα θα μπορεί να 

σημαίνει, προσγείωση ένα μίλι πριν από το Α/Δ 

προορισμού, εφόσον ξέμεινε από καύσιμο. 

Πρόληψη 
 

Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 

ποσοτικοποιήσει κανείς όλα τα οφέλη που 

πραγματοποιούνται από προληπτικές ενέργειες 

που γίνονται από τους χειριστές ελικοπτέρων κάθε 

μέρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αμέτρητες ώρες που 

αφιερώνονται για την προετοιμασία κάθε μιας  

πτήσης, είναι απλά αδύνατο να αντιληφθεί κανείς 

τις θετικές επιπτώσεις που έχουν στην ασφάλεια 

πτήσεων. 

Δυστυχώς όμως αριθμός χειριστών κάνουν 

‘’εκπτώσεις’’ σε όλες αυτές τις απαραίτητες για  

την ασφάλεια ενέργειες.    

Αυτή είναι μια επικίνδυνη νοοτροπία, διότι  

ο εφησυχασμός σκοτώνει! 

 



 

 4  
Precautionary Landings 

Απόδοση από την ομότιτλη έκδοση, της IHST                                                     http://armyaviation.wordpress.com     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

Αποδοχή 

της ”Κουλτούρας” 
Ασφαλείας πτήσεων. 

 

Η αντίληψη ότι η επιτυχία τροφοδοτεί τον  

εφησυχασμό είναι σίγουρα αληθινή. 

Η σωστή Διαχείριση της Ασφάλειας Πτήσεων 

σημαίνει ότι, σε όλα τα επίπεδα, αυτό της 

εκπαίδευσης, της οργάνωσης της πτήσης, της 

διαχείρισης των πτήσεων, πρέπει να δίνουμε στους 

χειριστές την βεβαιότητα ότι μία  προληπτική 

προσγείωση, υποστηρίζεται από το όλο σύστημα. Ότι 

όταν βρεθούν σε αμφιβολία, θα πρέπει να κάνουν 

συντηρητικές εκτιμήσεις και να μην βγάζουν 

βιαστικές αποφάσεις, για το τι πρέπει να κάνουν.  

Η έννοια και προτροπή συνάμα στα εγχειρίδια 

πτήσεων, με την ένδειξη Precautionary Landing, δεν 

μπήκε τυχαία, μπήκε για να προσγειώνεται 

προληπτικά το Ε/Π, αν του ανάψει ένα λαμπάκι, αν 

κάποιος από το πλήρωμα δεν αισθάνεται καλά κ.λπ. 

Και ο μόνος που κατά νόμο έχει το δικαίωμα, αλλά 

και την υποχρέωση να το κάνει, είναι ο 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ. Θα πρέπει να τους γίνει βίωμα ότι  

…καλύτερα να είσαι στο έδαφος ευχόμενος να 

ήσουν στον αέρα, παρά να είσαι στον αέρα 

ευχόμενος να ήσουν στο έδαφος.  
 

 

 

Ενέργειες από τους 

χειριστές. 
 

Όταν οι καταστάσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης 

δώσουν στον χειριστή την αίσθηση ότι κάτι 

συμβαίνει αι θα πρέπει να πάρει την απόφαση 

συνέχισης της πτήσης ή εκτέλεση προληπτικής 

προσγείωσης, τα παρακάτω βήματα ίσως να είναι 

μια τυποποίηση των ενεργειών του: 

 Βήμα 1. Πίστεψε ότι η προληπτική 

προσγείωση δεν είναι μια λάθος ενέργεια. 
Εάν η αίσθησή σου λέει προσγειώσου, άκουσέ την 

! και εκτέλεσε μια προληπτική προσγείωση.  

Βήμα 2. Αξιολόγησε το επίπεδο του επείγοντος. 
Εάν κάτι δεις, ή αισθανθείς και εκτιμήσεις ότι δεν 

είναι πρέπει να συνεχίσεις, διάλεξε το 

πλησιέστερο ασφαλές σημείο ή αεροδρόμιο και 

προσγειώσου. Αν τώρα η κατάσταση εξελίσσεται 

προς το χειρότερο, προχώρα στις ενέργειες του 3
ου

 

Βήματος. 

 Βήμα 3. Επέλεξε σημείο για προσγείωση. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο χειριστής 

που χρειάζεται να προσγειωθεί το πρακτικά 

συντομότερο (land as soon as practicable), έχει 

στη διάθεσή του ένα αριθμό εναλλακτικών 

λύσεων. Χρησιμοποίησε τις παρακάτω 

προτεραιότητες αν πρέπει να επιλέξεις ένα σημείο 

προσγείωσης: 

1. Να υπάρχει ασφαλές ίχνος προσέγγισης 

και ασφάλεια στο σημείο προσγείωσης.  

2. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση των 

επιβαινόντων όταν βρεθείς στο έδαφος 

(μην θεωρήσεις ότι θα μπορείς να 

απογειωθείς ξανά όταν προσγειωθείς). 

3. Να υπάρχει ασφάλεια για το προσωπικό, 

όταν βρεθεί στο έδαφος. 

4. Να υπάρχει οδική πρόσβαση για την 

είσοδο-έξοδο προσωπικού και υλικών για 

την επισκευή του Ε/Π.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 Οι προληπτικές προσγειώσεις είναι ένα 

αποτελεσματικό μέτρο για τους χειριστές 

με το οποίο κερδίζουν χρόνο για να 

επανεξετάσουν τη κατάσταση που τους 

οδήγησε στην απόφαση να προσγειωθούν 

προληπτικά. 

 Οι χειριστές που γνωρίζουν τη 

λειτουργία των συστημάτων των 

ελικοπτέρων τους, που ακολουθούν τις 

τυποποιημένες διαδικασίες (SOP), και 

χρησιμοποιούν συντηρητική  τεχνική 

διαχείρισης κινδύνου θα μετριάσουν  

τις δυσμενείς συνθήκες από το να τις 

κάνουν χειρότερες… με το να 

προσγειώσουν το ελικόπτερο ! 

 Ο επαγγελματισμός σε όλα τα επίπεδα 

μιας Μονάδας, και τα άτομα που την 

αποτελούν, έχουν δικαιολογημένο 

συμφέρον της προάσπισης της ασφάλειας 

των πληρωμάτων αλλά και των 

επιβαινόντων, με το να σκέπτονται 

προληπτικά και χωρίς τον φόβο των 

επιπτώσεων. 

 Πρέπει να μας γίνει βίωμα ότι πρέπει να 

κάνουμε το ΣΩΣΤΟ και να σπάσουμε 

την αλυσίδα του ατυχήματος, σε χρόνο 

που δεν θα είναι αργά! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Το έγγραφο αυτό ελέγχθηκε από ειδικούς της IHST. 
Περισσότερες για την IHST,τις εκδόσεις της, τις 
παρουσιάσεις της και τα εργαλεία ασφαλείας πτήσεων its 
reports, its safety tools,μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
(www.IHST.org) or at (www.USHST.org). 

 

Βήμα 4. Προσγειώσου και Ζήσε. 

Η εκτέλεση μιας προληπτικής προσγείωσης 

προσθέτει βέβαια περισσότερο στρες από ότι μία 

κανονική σε προκαθορισμένο σημείο 

προσγείωσης. Να θυμάσαι πάντα τα παρακάτω: 

 Κινητοποίησε τις ΥΕΕΚ, ή τη Μονάδα 

σου, για τις προθέσεις σου. Να θυμάσαι 

τα κινητά, ίσως να μην πιάνουν για να 

στείλεις SMS !!! 

  Μείωσε την ταχύτητα και κάνε μία 

περίπου βαθεία προσέγγιση. 

 Μην περιμένεις τα ..τόσα λεπτά για να 

κρυώσει ο κινητήρας για να τον σβήσεις , 

ο χρόνος αυτός δεν είναι περιοριστικός. 

Κράτησε το κινητήρα, μόλις 

προσγειωθείς. 

 Έχεις πάρει τη σωστή απόφαση και έχεις 

κάνει τις σωστές ενέργε  ιες. Μην 

ανησυχείς.  

Οι ενέργειες από τους χειριστές είναι από εδώ. 

http://landandlive.rotor.org/Default.aspx?tabid=3191

