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1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1.1.

Ιστορικό

Τις πρωϊνές ώρες της 26-2-2000 το αεροσκάφος (α/φ) SX-AMF της
Αερολέσχης Αθηνών εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στο αεροδρόµιο
(α/δ) Τατοϊου µε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο και αποστολή
απογειώσεις – προσγειώσεις.
Περί ώραν 11:30 µετά από µία ώρα περίπου εκτελέσεως
αποπροσγειώσεων επιχειρήθηκε µια ακόµη αποπροσγείωση (touch and
go) στον διάδροµο 03 του α/δ Τατοϊου. Μετά την προσγείωση και κατά
την φάση της απογείωσης, σε απόσταση 900 m από την αρχή του
διαδρόµου και σε ύψος από το διάδροµο περίπου 20 m, το α/φ υπό τον
έλεγχο του εκπαιδευοµένου περιήλθε σε µη ελεγχόµενη κατάσταση, κατά
την διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτής ανέλαβε την διακυβέρνηση του .
Μετά από ορισµένους χειρισµούς του εκπαιδευτού το α/φ έχασε ύψος και
στη συνέχεια προσέκρουσε στο έδαφος ανατολικά του διαδρόµου και σε
απόσταση περίπου 250 m από τον άξονα του διαδρόµου 03/21. Το α/φ
αφού πρώτα αναπήδησε και διήνυσε περίπου 61 m απώλεσε τον ριναίο
τροχό και αφού διήνυσε άλλα 84 m ανατράπηκε.
1

Οι επιβαίνοντες χειριστές εξήλθαν και αποµακρύθηκαν από το α/φ χωρίς
να τραυµατισθούν. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκαν τα σωστικά µέσα από
τον Πύργο Ελέγχου ο οποίος ήταν σε συνεχή οπτική επαφή µε το α/φ και
αντελήφθη το ατύχηµα. Το ασθενοφόρο του α/δ παρέλαβε τους
επιβαίνοντες και τους µετέφερε για προληπτικούς λόγους στο
νοσοκοµείο της Πολεµικής Αεροπορίας.
∆εν εκδηλώθηκε φωτιά, όµως η πυροσβεστική περιέλουσε µε ειδικό
αφρό το α/φ για προληπτικούς λόγους.
1.2.

Τραυµατισµοί Προσώπων

Θάνατοι
Σοβαροί Τραυµατισµοί
Ελαφροί / Κανείς

1.3.

Πλήρωµα
----2

΄Αλλοι
-------

Ζηµιές Αεροσκάφους

- Θραύση ριναίου σκέλους και απόσπαση ριναίου τροχού.
- Σοβαρή στρέβλωση καθέτου ουραίου σταθερού και πηδαλίου
διεύθυνσεως.
- Στρέβλωση του έλικος
- Σοβαρές στρεβλώσεις της άνω επιφανείας της πτέρυγος.
Το α/φ κρίνεται επισκευάσιµο.
1.4.

΄Αλλες Ζηµιές

Ουδεµία
1.5.

Πληροφορίες Πληρώµατος

Κυβερνήτης :
Ηλικία
:
Πτυχία
:

Εµπειρία

:

Άνδρας
33 ετών
Επαγγελµατία χειριστή Β΄τάξεως σε αεροπλάνα
Αριθµός Πτυχίου : 3085
Κάτοχος ειδικότητας Εκπαιδευτού Πτήσεως και
ειδικότητας Πτήσης µε Όργανα µε λήξη την 08-01-2002
και 07-12-2000 αντιστοίχως.
Γενικό σύνολο ωρών πτήσεως : 2.500 περίπου
Εκπαιδευτής στην Σχολή Ικάρων Τ-41 : 1300 ώρες.
Εκπαιδευτής στην Αερολέσχη Αθηνών : 250 ώρες.
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Εκπαιδευόµενος: Άνδρας
Πτυχία
: Άδεια µαθητευοµένου χειριστή αεροπλάνων. Αριθµ.
Αδείας : 3289.
Εµπειρία : Συνόλου ωρών πτήσεως 15.00
1.6.

Πληροφορίες Αεροσκάφους

Κατασκευαστής: CESSNA (REIMS – CESSNA)
Τύπος
: F152
Αριθµός σειράς : 1962
Έτος κατασκευής: 1985
Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας (ΠΠΙ) : Σε ισχύ µέχρι 1-12-2000
Σύνολο ωρών από κατασκευής : 4442:45
1.7.

Κινητήρας

Κατασκευαστής: TEXTRON LYCOMING
Τύπος: 0-235-N2C
Αριθµός σειράς κατασκευαστού: RL 25344-15
Σύνολο ωρών πτήσεων : 2022:45
Ιπποδύναµη : 80,8 kW (110 PS) στις 2550 rpm
1.8.

΄Ελικας

Κατασκευαστής: MAC CAULEY
Τύπος: TCM 6958 /IA 103, σταθερού βήµατος
Αριθµός σειράς: EJ 010
Ωρες Πτήσεως : 2022:45
1.9.

Συντήρηση

Η συντήρηση του α/φ εκτελείτο κανονικά σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη διαδικασία (Τεχνική Οδηγία Υ.Π.Α. 20-27/2-11-81 και το
εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή (maintenance manual).
Οι προβλεπόµενες επιθεωρήσεις και ετήσιες επιθεωρήσεις για την
ανανέωση του Πιστοποιητικού Πτητικής Ικανότητας είχαν εκτελεσθεί
κανονικά.
Η τελευταία ανανέωση ισχύος του ΠΠΙ είχε γίνει την 1-12-1999 και η
τελευταία επιθεώρηση 100 ωρών είχε γίνει την 18-11-1999 σε ώρες
4.374:45
Το α/φ είχε 68 ώρες πτήσεως από την τελευταία επιθεώρηση 100 ωρών.
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1.10. Μετεωρολογικές Πληροφορίες
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πύργου Ελέγχου του Αεροδροµίου Τατοϊου,
το τελευταίο δεκάλεπτο προ του ατυχήµατος υπήρχε συνεχής µεταβολή
του ανέµου ως ακολούθως:
 11:24 άπνοια
 11:28 από 180°
2 Kt
 11:29 από 150°
2-4 Kt
 11:31 από 9°
8 Kt
 11:32 από 60°-130° 8 Kt
 11:33 από 360°
10 Kt
 11:35 ατύχηµα
Η θερµοκρασία ήταν 8° C, η σχετική υγρασία
65% και το QNH 1023,8 hPα.
1.11. Αεροναυτιλιακά Βοηθήµατα
∆εν έχει εφαρµογή.
1.12. Πληροφορίες Αεροδροµίου
Το Αεροδρόµιο Τατοϊου είναι κατάλληλο για πτήσεις των α/φ της
αερολέσχης και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και µέσα.
Ο διάδροµος 03/21 έχει µήκος 2100 m µε κατάστρωµα από άσφαλτο.
Παραπλεύρως αυτού προς τα ανατολικά υπάρχει χωµάτινος διάδροµος µε
το αυτό περίπου µήκος.
1.13. Αποτυπωτές Πτήσης (CVR, FDR)
∆εν έχουν εφαρµογή
1.14. Πληροφορίες Συντριµµάτων
Μετά την πρώτη πρόσκρουση του α/φ επί του εδάφους και αφού διήνυσε
απόσταση 61 m επί της χωµάτινης επιφανείας αποσπάσθηκε ο ριναίος
τροχός µαζί µε την υποδοχή του. Το α/φ συνέχισε την διαδροµή του και
ανατράπηκε σε απόσταση 145 m από την πρώτη πρόσκρουση. Αλλα
συντρίµµατα δεν υπήρξαν.
1.15. Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες
Οι επιβαίνοντες του α/φ δεν τραυµατίσθηκαν κατά το ατύχηµα και
εξήλθαν από το α/φ µόνοι τους. Για προληπτικούς όµως λόγους
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µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο της Πολεµικής Αεροπορίας µε το
ασθενοφόρο του α/δ, για εξετάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι και οι δύο
είχαν καλά στη υγεία τους.
1.16. Πυρκαϊά
∆εν εκδηλώθηκε πυρκαϊά.
1.17. ∆ιαδικασίες Επιβιώσεως
΄Ελαβαν χώρα εγκαίρως όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες από πλευράς
α/δ (πρώτες βοήθειες, πυροσβεστικά µέσα, τηλεφωνικές επαφές κ.λ.π.).
Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν αµέσως το α/φ µε ίδιες δυνάµεις και
αποµακρύνθηκαν από αυτό. Χρησιµοποίησαν φορητό ασύρµατο για να
έλθουν σε επαφή µε τον Πύργο.
1.18. ∆οκιµές και ΄Ερευνες
∆εν έχει εφαρµογή
1.19. Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Πληροφορίες
Η Αερολέσχη Αθηνών είναι αεραθλητικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, αναγνωρισµένο από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Ιδρύθηκε το 1931 διέκοψε κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και
επαναλειτουργεί από το 1951 µέχρι σήµερα συνεχώς.
Εχει άδεια λειτουργίας σχολής χειριστών ιδιωτικών αεροπλάνων µε
τελευταία έγκριση της ΥΠΑ 3-3-1998, η οποία ανανεώνεται ανά τριετία.
Η Αερολέσχη Αθηνών είναι άριστα οργανωµένη και αριθµεί περίπου
1.400 Μέλη, τη δε τελευταία τριετία λειτουργούν δύο (2) σειρές
µαθητευοµένων χειριστών ετησίως, ακόµη δε κατά την υπόψη τριετία
λειτούργησαν δύο σειρές µαθητών για την εξειδίκευση στην πτήση µε
όργανα.
Ετησίως η Αερολέσχη Αθηνών εκτελεί περίπου 1500 ώρες πτήσεως µε τα
8 αεροπλάνα που διαθέτει.
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1.20. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Η Αερολέσχη Αθηνών διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις εντός του
Αεροδροµίου Τατοϊου, ως και τα απαραίτητα υλικά και µέσα για την
άρτια υποστήριξη των πτήσεων.
Επίσης στα γραφεία της Αερολέσχης, Λυκούργου 9 στην Αθήνα,
λειτουργεί το σχολείο εδάφους το οποίο διαθέτει οργανωµένη αίθουσα µε
όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα για την άριστη εκπαίδευση των
µαθητών.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Την 26-2-2000 είχε προγραµµατισθεί εκπαιδευτική πτήση της
Αερολέσχης Αθηνών µε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο, µε αντικείµενο
από-προσγειώσεις (touch and go).
Ο εκπαιδευτής είχε ενηµερώσει τον µαθητευόµενο χειριστή για όλες τις
προ πτήσεως διαδικασίες όπως και για τις ασκήσεις της πτήσεως που θα
εκτελούσαν.
Μετά από διάρκεια πτήσεως 60 min περί ώραν 11:30 εκτελούσαν
άσκηση αποπροσγειώσεως στο διάδροµο 03.
Κατά τη διάρκεια του κύκλου τους εδόθη άνεµος 60ο-120ο/8 Kt κατά δε
την τελική φάση 360ο/10 Kt.
Μετά την προσ-απογείωση (touch and go) κατά τη φάση της ανόδου σε
απόσταση περίπου 900 m από την αρχή του διαδρόµου και ύψος περίπου
15–20 m, το α/φ παρουσίασε αστάθεια περί τον διαµήκη άξονα µε κλίση
και εκτροπή προς τα δεξιά εκτός του διαδρόµου 03 χάνοντας ταυτόχρονα
ύψος. Εν συνεχεία προσέκρουσε µε το δεξί σκέλος στον χωµάτινο
διάδροµο σε απόσταση 102 m ανατολικά του άκρου του κυρίως
διαδρόµου. Μετά την πρόσκρουση και µε τον κινητήρα σε λειτουργία το
α/φ αναπήδησε και εν συνεχεία προσέκρουσε εκ νέου στο χωµάτινο
διάδροµο και διήνυσε απόσταση 61 m, όπου αποσπάσθηκε ο ριναίος
τροχός. Συνεχίζοντας την πορεία του επί του χωµάτινου διαδρόµου
άφησε εµφανή σηµεία (αυλακιές) και σε απόσταση 84 m από το σηµείο
που αποσπάθηκε το ριναίο σκέλος ανατράπηκε περί τον εγκάρσιο άξονα,
µε σηµείο περιστροφής το ριναίο σκέλος.
Ο εκπαιδευόµενος χειριζόµενος το α/φ είχε πραγµατοποιήσει µια σειρά
απο-προσγειώσεων διάρκειας περίπου 60 min. Για την συγκεκριµένη
περίπτωση του ατυχήµατος είχε εκτελέσει κανονική προσέγγιση στο
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διάδροµο 03 και µετά την επαφή µε τον διάδροµο απογειώθηκε κανονικά
-κατά τις καταθέσεις- αφού είχε εκτελέσει τις προβλεπόµενες
διαδικασίες, FLAPS : UP, TRIM : TAKE OFF POSITION, FULL
POWER, και ταχύτητα 65 Κt. Σε ύψος 15-20 m περίπου από τον
διάδροµο, περί ώραν 11:35:13, το α/φ εισήλθε σε µη ελεγχόµενη
κατάσταση, ενώ ο άνεµος ήταν εντάσεως 10 Kt από 360°. Σηµειώνεται
ότι ο άνεµος πριν 3 min δηλαδή στις 11:32 ήταν εντάσεως 8 Kt από 60°130°. Κατά τις καταθέσεις των χειριστών το α/φ παρουσίασε αστάθεια
κατά τον διαµήκη άξονα, κλίση και εκτροπή προς τα δεξιά και απώλεια
ύψους.
Την στιγµή εκείνη ο εκπαιδευτής πήρε την διακυβέρνηση του α/φ.
Εκτέλεσε ορισµένους χειρισµούς, κατέβασε τα πτερύγια καµπυλότητος
(flaps) στiς 20ο (όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες του αεροσκάφους
µετά την πρόσκρουση) και έβαλε πλήρες αριστερό ποδωστήριο. Μετά
τους χειρισµούς το α/φ συνέχισε την ανεξέλεγκτη συµπεριφορά του και
την απώλεια ύψους και προσέκρουσε στον παραπλεύρως χωµάτινο
διάδροµο.
Εκ των υπαρχόντων στοιχείων δεν µπορεί να δικαιολογηθεί η
ανεξέλεγκτη κατάσταση στην οποία περιήλθε το α/φ κατά τη φάση της
ανόδου. Πιθανολογείται βασίµως ότι διάφοροι χειρισµοί του
εκπαιδευοµένου όπως π.χ. µεγάλος βαθµός ανόδου, εφαρµογή
ποδωστηρίου ή κλίσεως του α/φ προκάλεσαν αρχή απωλείας στηρίξεως.
Η κατάσταση όµως επιδεινώθηκε περαιτέρω µε τις ενέργειες του
εκπαιδευτού (µη ελάττωση γωνίας προσβολής, καταβίβαση πτερυγίων
καµπυλότητος, εφαρµογή πλήρους αριστερού ποδωστηρίου) και τελικώς
το α/φ περιέπεσε σε απώλεια στήριξης και κατέπεσε.
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3.1.

∆ιαπιστώσεις



Το α/φ είχε σε ισχύ το Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας. Η
ανανέωση του είχε γίνει την 1-12-1999 µε ισχύ ενός έτους, ήτοι
µέχρι την 1-12-2000.



Η συντήρηση του α/φ είχε γίνει κανονικά από τον υπεύθυνο
πτυχιούχο µηχανικό της Αερολέσχης Αθηνών, σύµφωνα µε τις
Τεχνικές Οδηγίες της ΥΠΑ και τα εγχειρίδια συντήρησης του
κατασκευαστού.



Ο χειριστής ικανοποιούσε τις απαιτήσεις ως προς τα πτυχία του και
είχε εν ισχύ Πιστοποιητικό Υγείας.



Ο χειρισµός του α/φ, κατά την φάση της απογειώσεως σε ύψος 1520 m από τον διάδροµο δεν ήταν ο ενδεδειγµένος. Συγκεκριµένα οι
χειρισµοί του εκπαιδευτού µε πλήρες αριστερό ποδωστήριο και
έκταση των πτερυγίων καµπυλότητος στις 20ο, σε συνδυασµό µε
την γωνία ανόδου και την διατιθέµενη ισχύ του κινητήρος,
προκάλεσαν αύξηση των αντιστάσεων (οπισθέλκουσας κλπ.) στην
οριακή κατάσταση της ανόδου.

3.2.

Αίτια

Το α/φ παρουσίασε χαρακτηριστικά απωλείας στηρίξεως πιθανότατα από
λανθασµένους χειρισµούς του εκπαιδευόµενου. Οι µη ενδεδειγµένες
ενέργειες του εκπαιδευτού (µη ελάττωση γωνίας προσβολής, καταβίβαση
πτερυγίων καµπυλότητος, εφαρµογή πλήρους αριστερού ποδωστηρίου)
µετά την ανάληψη του χειρισµού του α/φ από τον ίδιο επιδείνωσαν το
πρόβληµα µε συνέπεια το α/φ να περιέλθει σε απώλεια στηρίξεως.
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι υπεύθυνοι εκπαιδεύσεως των αερολεσχών Ελλάδος να τονίσουν στους
εκπαιδευοµένους και εκπαιδευτές τη διαδικασία εξόδου από απώλεια
στηρίξεως σε χαµηλό ύψος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβός Τσολάκης

Α. Κατσίφας
Κ. Αλεξόπουλος
Γ. Γεώργας

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Κασσαβέτης

Ι. Παπαδόπουλος
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Συντµήσεις – Επεξηγήσεις
ΠΑ
α/φ
α/δ
ΥΠΑ

Πολεµική Αεροπορία
Αεροσκάφος
Αεροδρόµιο
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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