ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ & ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΣΗΕΩΝ

Πόπισμα Ατςσήματορ
Αλεξιπτώτος Πλαγιάρ
στο όπορ Βόπαρ
28/05/2006
ΑΡ. ΠΟΡΙΜΑΣΟ 04/2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖH ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΣΖΔΧΝ
(ΔΓΑΑΠ)

ΠΟΡΗΜΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟΤ ΠΛΑΓΗΑ
ΣΟ ΟΡΟ ΒΟΡΑ
ΣΖΝ 28 ΜΑΨΟΤ 2006

04 / 2007

ΠΟΡΗΜΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
04 / 2007
Αηύρεκα Αιεμηπηώηνπ Πιαγηάο
ζην όξνο Βόξαο, 28-5-2006

Ζ Γηεξεύλεζε ηνπ αηπρήκαηνο δηελεξγήζεθε από ηελ Δπηηξνπή
Γηεξεύλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ, ζύκθσλα κε:
 Σν ΑΝΝΔΥ 13
 Σνλ Νόκν 2912/2001
 Σελ Δπξσπατθή Οδεγία 94/56
Ο κνλαδηθόο ζθνπόο ηεο δηεξεύλεζεο είλαη ε πξόιεςε παξνκνίσλ
αηπρεκάησλ ζην κέιινλ.

Ζ Δπηηξνπή Γηεξεύλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ

Πξόεδξνο
Κπβ/ηεο Α. Σζνιάθεο
Μέιε
Α. Καηζίθαο
η. Αξενπαγίηεο

Γ. Καζζαβέηεο
Κπβεξλήηεο

Κ. Αιεμόπνπινο
Γηπι. Μερ/γνο-Ζι/γνο Μερ. ΔΜΠ

Γ. Γεώξγαο
Σαμίαξρνο (ΜΣ) ΠΑ- ε.α.

Γξακκαηέαο: Η. Παπαδόπνπινο
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ΥΔΗΡΗΣΖ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
ΜΟΝΣΔΛΟ
ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΣΤΠΟ
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΖΟΛΟΓΖΖ
ΣΟΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ

ΗΓΗΧΣΖ
- // UP International
SUMMIT 2
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟ ΠΛΑΓΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Γελ ππάξρνπλ
Πεξηνρή «Κεξαζηέο» όξνπο Βόξα
28 – 05 - 2006, 15:00 – 15:30 h
Οη αλαθεξόκελνη ρξόλνη είλαη ηνπηθνί
Σνπηθή ώξα = UTC + 3h.

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σελ 28-05-2005 αεξαζιεηήο κεηέβε κε ζπλαζιεηέο ηνπ ζηελ πεξηνρή Κεξαζηέο ηνπ
όξνπο Βόξα (Κατκαθηζαιάλ), πξνθεηκέλνπ λα πεηάμεη κε ην ηδηόθηεηό ηνπ αιεμίπησην
πιαγηάο. ύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο άιισλ ζπλαζιεηώλ ηνπ ε απνγείσζή ηνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12:10 h πεξίπνπ. Πεξί ηελ 16:00 h, όηαλ νη ππόινηπνη
ζπλαζιεηέο ηνπ είραλ πξνζγεησζεί δηαπηζηώζεθε ε απνπζία ηνπ, νπόηε θαη άξρηζε ε
δηαδηθαζία ηεο αλεύξεζήο ηνπ. Ζ έξεπλα πεξαηώζεθε κε ηελ αλεύξεζε ηεο ζνξνύ ηνπ
ππό βνζθνύ πεξί ηελ 21:00 h ζε απόζηαζε 160 m από ην πεδίν πξνζγείσζεο.

1.

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ

1.1

Ηζηνξηθό ηεο Πηήζεο

ηηο 28-05-2006 ρεηξηζηήο αιεμηπηώηνπ πιαγηάο κεηέβε καδί κε άιινπο
ρεηξηζηέο, θαζώο θαη εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη ζπλνδεύνλην από δύν εθπαηδεπηέο, ζην
ρώξν απνγείσζεο (α/γ), πνπ βξίζθεηαη ζην όξνο Βόξαο, ζε πςόκεηξν 1.620 m,
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πηήζε αλαςπρήο. Χο ρώξνο πξνζγείσζεο (π/γ) είρε
θαζνξηζηεί ην αεξνδξόκην ηνπ Αεξαζιεηηθνύ θέληξνπ Μαθεδνλίαο- Πέιιαο.
Ο αλσηέξσ ρεηξηζηήο απνγεηώζεθε (α/γ) ζύκθσλα κε καξηπξίεο άιισλ
ρεηξηζηώλ ζηηο 12:10 h πεξίπνπ θαη ε πηήζε ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηνπ όξνπο Βόξαο. θνπόο ηεο πηήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεηξηζηή, πέξαλ ηεο
αλαςπρήο, ήηαλ θαη ε απόθηεζε εκπεηξίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν αιεμηπηώηνπ, ην
νπνίν πξόζθαηα είρε αγνξάζεη από άιινλ ζπλάδειθό ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πηήζεο αξθεηνί ρεηξηζηέο αιεμηπηώησλ πιαγηάο πέηαμαλ ζην ίδην ή παξαπιήζην ύςνο,
ζηελ ίδηα πεξηνρή, ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ πξόβιεκα. Σειεπηαία θνξά πνπ έγηλε
αληηιεπηόο ν ζπγθεθξηκέλνο ρεηξηζηήο ήηαλ ζηηο 14:00 h πεξίπνπ θαη ζε ύςνο 1.700 m
(ΜΘ).
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Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ - κέηξηα ζεξκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θαηάιιειε
δηεύζπλζε θαη έληαζε αλέκνπ - ήηαλ ηδαληθέο γηα πηήζε, ηόζν γηα πξνρσξεκέλνπο, όζν
θαη γηα αξράξηνπο ρεηξηζηέο.
Όηαλ νη ππόινηπνη ζπλαζιεηέο πξνζγεηώζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ
Άξληζζαο Πέιιαο, δηαπηζηώζεθε ε απνπζία ηνπ ελ ιόγσ ρεηξηζηή θαη ζηηο 16:00 h
άξρηζε ε αλαδήηεζή ηνπ από ρεηξηζηέο θίινπο ηνπ. Ζ αλαδήηεζε αξρηθά έγηλε κέζσ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ VHF πνπ δηέζεηαλ νη ρεηξηζηέο
αιεμηπηώησλ πιαγηάο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ δελ ππήξρε αληαπόθξηζε, δεηήζεθε ε
ζπλδξνκή αεξνζθάθνπο πνπ ηελ ζηηγκή εθείλε εθηεινύζε εθπαηδεπηηθή πηήζε. Σν
αεξνζθάθνο πξνέβε ζε έξεπλα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο απνηέιεζκα. Ζ αλαδήηεζε
επεθηάζεθε κε ηελ δεκηνπξγία δύν νκάδσλ πνπ πξνζπάζεζαλ κε νρήκαηα λα θαιύςνπλ
ηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη θπξίσο ζεκεία ηνπ βνπλνύ πνπ δελ ήηαλ νξαηά από ην ζεκείν
π/γ ή από ηνλ αέξα. ηηο 20:30 πεξίπνπ θαη κεηά από άθαξπεο πξνζπάζεηεο αλεύξεζεο
ηνπ ρεηξηζηή, ελεκεξώζεθε ην Αζηπλνκηθό Σκήκα Άξληζζαο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
εθάξκνζε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο. Λίγν αξγόηεξα ηνπηθόο βνζθόο ελεκέξσζε
γηα ηελ αλεύξεζε ηεο ζνξνύ ηνπ ρεηξηζηή, ζε απόζηαζε 160 m πεξίπνπ από ηνλ ρώξν
α/γ, ζε πεξηνρή κε πςόκεηξν 25 m κηθξόηεξν από απηό ηνπ ρώξνπ απνγείσζεο.
Ζ αξηζηεξή πηέξπγα ηνπ αιεμηπηώηνπ βξέζεθε θιεηζηή, δηπισκέλε ζε γσλία,
ελώ νη αξηάλεο ησλ ηκάλησλ ήηαλ ζηξηκκέλεο κεηαμύ ηνπο ζθηθηά πεξηζζόηεξεο από
ηέζζεξεο θνξέο θαη ηπιηγκέλεο ζην αξηζηεξό ρέξη ηνπ ρεηξηζηή. Σν εθεδξηθό
αιεμίπησην βξέζεθε κε ηε ρεηξνιαβή ζηε ζέζε ηεο, ρσξίο θακία έλδεημε πξνζπάζεηαο
ρξεζηκνπνίεζήο ηεο.
1.2

Σξαπκαηηζκνί Πξνζώπσλ

Θάλαηνη
νβαξνί Σξαπκαηηζκνί
Διαθξνί ηξαπκαηηζκνί
Υσξίο ηξαύκαηα
1.3

Πιήξσκα
1
-

Δπηβαίλνληεο
-

Άιινη
-

ύλνιν
1
-

Εεκηέο Αιεμηπηώηνπ Πιαγηάο

Από ηελ επηζεώξεζε πνπ έγηλε ζην Αιεμίπησην Πιαγηάο, δελ βξέζεθε θακία
δεκηά ζε απηό νύηε ζην θάζηζκά ηνπ, αιιά κόλν κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ νξγάλνπ
έλδεημεο ύςνπο θαη πίεζεο.
1.4

Άιιεο δεκηέο
Γελ πξνθιήζεθαλ δεκηέο ή βιάβεο ζε ηξίηνπο.
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Πιεξνθνξίεο Υεηξηζηή

1.5

Άλδξαο, ειηθίαο 41 εηώλ. Ξεθίλεζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηνλ ρεηξηζκό
αιεμηπηώηνπ πιαγηάο ην 1998 ζηνλ Αεξαζιεηηθό ύιινγν Πέιιαο. Ήηαλ γξακκέλνο ζηα
αζιεηηθά κεηξώα ηεο Διιεληθήο Αεξαζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη θαηείρε δίπισκα
Πηιόηνπ Λέζρεο (ΠΛ). ύκθσλα κε καξηπξίεο ζπλαζιεηώλ ηνπ ήηαλ πξνζεθηηθόο θαη
αξθεηά έκπεηξνο ρεηξηζηήο κε ζπρλέο ώξεο πηήζεο. Δίρε αγνξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν
αιεμίπησην πιαγηάο πξόζθαηα θαη πξαγκαηνπνηνύζε κε απηό κία από ηηο πξώηεο
πηήζεηο.
Πιεξνθνξίεο Αιεμηπηώηνπ Πιαγηάο

1.6

ηνηρεία Νενιόγεζεο
Καηαζθεπαζηήο
Σύπνο
Μνληέιν
Αξηζκόο ζεηξάο
Καηεγνξία
Υώξα θαηαζθεπήο
Έηνο θαηαζθεπήο
ηνηρεία πηζηνπνίεζεο

Γελ ππάξρνπλ
UP ultra light
Para glider
SUMMIT 2Μ
COZM-01-1-37-0968
DHV 2 GH
Γεξκαλία UP Europe Gmbh
Απξίιηνο 2004
DHV (Γεξκαληθή Οκνζπνλδία
Αησξνπηέξσλ θαη Αιεμηπηώησλ Πιαγηάο)
Πηζηνπνηεηηθό Πηεηηθήο Ηθαλόηεηαο
DHV GS-01-1076-03 κε εκεξνκελία ιήμεο
Απξίιηνο 2006
Ζκεξνκελία Πηζηνπνίεζεο Μνληέινπ
29-1-2003
Δπηθάλεηα πηέξπγαο
23,96 m²
Άλνηγκα πηέξπγαο
9,70 m
Διάρηζην βάξνο απνγείσζεο
784,8 Ν (80 kgw)
Μέγηζην βάξνο απνγείσζεο
1 030,1 Ν (105 kgw)
Βάξνο Αιεμηπηώηνπ
62,8 Ν (6,4 kgw)
Αξηζκόο θπςειώλ
61
Δπηδόζεηο
Σαρύηεηα πηήζεο
22 - 37 km/h
Μέγηζηε ηαρύηεηα πηήζεο
52 km/h


ην βάξνο α/γ ππνινγίδνληαη: ην βάξνο ηνπ ρεηξηζηή, ην βάξνο ηνπ Αιεμηπηώηνπ
θαη ην βάξνο ηνπ εμνπιηζκνύ (εθεδξηθό αιεμίπησην, ελδπκαζία, θξάλνο).



ύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γεξκαληθήο DHV πνπ αθνξνύλ ζηελ
πηζηνπνίεζε ησλ Αιεμηπηώησλ, ζηελ θαηεγνξία DHV 2 πηζηνπνηνύληαη
Αιεμίπησηα κε ραξαθηεξηζηηθά πηήζεο, ηα νπνία απαηηνύλ ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπ πηιόηνπ ζε πεξηπηώζεηο αλαηαξάμεσλ ή ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκώλ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό ε ρξήζε ζπζηήλεηαη ζε πηιόηνπο νη νπνίνη πεηνύλ ζπρλά, ώζηε
ζε πεξίπησζε αλαηαξάμεσλ θιπ, λα ππάξρεη ε εκπεηξία ηεο επαλαθνξάο ζε
ειεγρόκελε πηεηηθή θαηάζηαζε.
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1.6.1 ηνηρεία Δθεδξηθνύ Αιεμηπηώηνπ
Σν εθεδξηθό αιεμίπησην πνπ έθεξε καδί ηνπ ν ρεηξηζηήο, ην νπνίν θαη δελ
ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αηπρήκαηνο, δελ έθεξε θαλέλα ραξαθηεξηζηηθό
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή κνληέινπ, επίζεο δελ έθεξε θαη θαλέλα δηαθξηηηθό
πηζηνπνίεζεο, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη δελ ήηαλ εγθεθξηκέλν από δηεζλή νξγαληζκό.
Ό έιεγρνο ηνπ εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ έδεημε ηελ άκεζε αλάπηπμή ηνπ ακέζσο
κεηά ην ηξάβεγκα ηεο ρεηξνιαβήο. Σν ύθαζκα ηνπ αιεμηπηώηνπ βξηζθόηαλ ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, ρσξίο λα παξνπζηάδεη εκθαλείο θζνξέο ή ζθηζίκαηα. ηελ ίδηα θαηάζηαζε
επξίζθνλην θαη ηα ζρνηληά θαη νη ηκάληεο ηνπ.
Σκήκαηα από ηα ειαζηηθά πνπ ην ζπγθξαηνύλ ζπζθεπαζκέλν, βξέζεθαλ
θνιιεκέλα ζηα ζρνηληά κεηά ηελ δνθηκή αλάπηπμήο ηνπ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη, όηη ε
ζπληήξεζή ηνπ (Απνζπζθεπαζία, Αεξηζκόο θαη πζθεπαζία) δελ γηλόηαλ ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα
Σν εθεδξηθό αιεμίπησην θαζώο θαη ην θάζηζκα ζην νπνίν είλαη ζπζθεπαζκέλν,
ήηαλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ηδίνπ.
1.6.2 πληήξεζε
Ο έιεγρνο ηεο πηέξπγαο, ησλ αξηαλώλ θαη ησλ ηκάλησλ γηα εκθαλείο θζνξέο
πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ ρεηξηζηή. Ο έιεγρνο θαη ε επηζθεπή από ην εξγνζηάζην ή από
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν, ζύκθσλα κε ηεο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζα
πξέπεη λα γίλεηαη θάζε δύν ρξόληα ή θάζε 150 ώξεο πηήζεο, όπνην ζπκπιεξσζεί πξώην.
Ζ αξρηθή επηζεώξεζε έγηλε ην Απξίιην ηνπ 2004 από ηελ DHV (Γεξκαληθή
Οκνζπνλδία Αησξνπηέξσλ θαη Αιεμηπηώησλ Πιαγηάο) κε ηζρύ κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ
2006. Ζ DHV είλαη αλαγλσξηζκέλν κέινο ηεο FAI (Γηεζλήο Αεξαζιεηηθή Οκνζπνλδία)
O θαλνληζκόο γηα ηα αιεμίπησηα πιαγηάο (ΤΠΑ/Γ/Γ2/7259/2071/01.03.07 ΦΔΚ
Β/309/15.03.06) αλαθέξεη όηη απηά ζα πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο
εθδηδόκελε από νξγαληζκό απνδεθηό από ηελ FAI/CIVL (Δπηηξνπή αησξνπηεξηζκνύ –
αιεμηπηώηνπ πιαγηάο ηεο Γηεζλνύο Αεξαζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο)
Ο έιεγρνο πνπ έγηλε ζην ζπγθεθξηκέλν αιεμίπησην κεηά ην αηύρεκα, έδεημε, όηη
βξηζθόηαλ ζε άξηηα θαηάζηαζε, δελ είρε ππνζηεί θακία επηζθεπή, δελ βξέζεθε θακία
αηέιεηα θαη ππνινγίδεηαη, όηη είρε ρξόλν πηήζεο αξθεηά κηθξόηεξν ησλ 150 σξώλ. Όκσο
είρε ζπκπιεξώζεη ην όξην ειέγρνπ ησλ δύν εηώλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηνλ Απξίιην
ηνπ 2006.
ε θαιή θαηάζηαζε βξέζεθε θαη ην θάζηζκα ην νπνίν πεξηέρεη θαη ην εθεδξηθό
αιεμίπησην.
1.7

Μεηεσξνινγηθέο Πιεξνθνξίεο

ύκθσλα κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ άιισλ ρεηξηζηώλ, θαηά ηελ ώξα ηνπ αηπρήκαηνο,
ν θαηξόο ήηαλ αίζξηνο, κε πνιύ θαιή νξαηόηεηα, άλεκν λόηην ζηαζεξήο έληαζεο 3-4
κπνθόξ πεξίπνπ, ζεξκνθξαζία 20ºC θαη κέηξηα ζεξκηθή δξαζηεξηόηεηα (αλνδηθά
ξεύκαηα). Ο θαηξόο απηόο ζεσξείηαη ηδαληθόο γηα πηήζεηο κε ηηο ελ ιόγσ πηεηηθέο
ζπζθεπέο.
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Ζ πεξηνρή ησλ πηήζεσλ θαη ν ρώξνο πνπ ζπλέβε ην αηύρεκα δελ πεξηθιείεηαη
από άιινπο νξεηλνύο όγθνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε ηελ
ηξέρνπζα δηεύζπλζε αλέκνπ αθαηάζηαηε ξνή θαη αλαηαξάμεηο.
Από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ από ηελ Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ηα
νπνία ειήθζεζαλ από ηνλ ηαζκό Αλώηεξεο Αηκόζθαηξαο ηεο Μίθξαο (Αεξνδξόκην
Μαθεδνλίαο) πξνθύπηεη, όηη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ν θαηξόο ήηαλ ζρεδόλ αίζξηνο κε
λόηηνπο – λνηηναλαηνιηθνύο αλέκνπο ζρεδόλ κέηξηνπο (4-5 κπνθόξ).
1.8

Αεξνλαπηηιηαθά Βνεζήκαηα
Γελ έρεη εθαξκνγή.

1.9

Δπηθνηλσλίεο

Ο ρεηξηζηήο θαζώο θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο έθεξαλ καδί ηνπο θνξεηέο
ζπζθεπέο VHF. Ο ρεηξηζηήο δελ έθαλε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ηνπ πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πηώζεο.
1.10

Πιεξνθνξίεο Υώξσλ Απνγείσζεο θαη Πξνζγείσζεο

Ο ρώξνο α/γ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο ζπληεηαγκέλεο: Ν 40 52 43,0 , Δ 021 47 79,0,
έρεη πςόκεηξν από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 1.620 m θαη βξίζθεηαη ζηελ λόηηα
πιαγηά ηνπ όξνπο Βόξαο.
Ο ρώξνο είλαη θαηάιιεινο γηα α/γ Αιεμηπηώησλ Πιαγηάο, είλαη απαιιαγκέλνο
από εκπόδηα, έρεη ηελ πξέπνπζα θιίζε θαη επηηξέπεη ηελ αζθαιή α/γ θαζώο θαη ηελ
αθύξσζε ηεο πξνζπάζεηαο α/γ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Γεληθά ε πεξηνρή είλαη
ηδαληθή γηα πηήζεηο έρνληαο πνιιά ζεκεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηιεγνύλ ζαλ
ελαιιαθηηθά πεδία γηα π/γ αλάγθεο. ην ρώξν ππήξραλ ελδείθηεο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ
αλέκνπ (αλεκνδείθηεο).
Χο ζπλήζεο ρώξνο π/γ ρξεζηκνπνηείηαη ην αεξνδξόκην πεξηνρήο Άξληζζαο, ην
νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεδηάδα θνληά ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Βόξαο, ζηελ ζέζε Ν
40.50.400, Δ 021.49.370, έρεη πςόκεηξν από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 623 m θαη
απέρεη από ην ζεκείν α/γ 4135 m. Ο δηάδξνκνο ηνπ αεξνδξνκίνπ είλαη ηδαληθόο γηα π/γ
αθόκε θαη ρεηξηζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην αξρηθό ζηάδην πηεηηθήο εκπεηξίαο. Ο ρώξνο
γεληθά είλαη ειεύζεξνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθαιώλ ειηγκώλ πξνζέγγηζεο θαη π/γ.
ην ρώξν ππήξραλ αλεκνδείθηεο θαζώο θαη αλεκνύξην.
Σν ζεκείν πηώζεο ηνπ ρεηξηζηή είλαη ζηε ζέζε Ν 40.52.420, Δ 021.47.920, έρεη
πςόκεηξν από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 1.595 m, βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 158 m από
ηνλ ρώξν α/γ θαη είλαη επηθιηλέο.
1.11

Απνηππσηέο ηνηρείσλ Πηήζεο θαη πλνκηιηώλ
Γελ έρεη εθαξκνγή.
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1.12

Πιεξνθνξίεο πληξηκκάησλ θαη Πξόζθξνπζεο

Γελ πξνέθπςαλ ζπληξίκκαηα ή ζεκάδηα θζνξάο ζην αιεμίπησην, νύηε ζην
θξάλνο ηνπ ρεηξηζηή. Ζ ζπζθεπή έλδεημεο θαη θαηαγξαθήο κέγηζηνπ-ειάρηζηνπ ύςνπο
θαζώο θαη ηνπ κέγηζηνπ βαζκνύ αλόδνπ θαη θαζόδνπ βξέζεθε κε ζεκαληηθέο δεκηέο. Σα
ζηνηρεία ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηεθαλ έπεηηα από αληηθαηάζηαζε ηεο νζόλεο θαη επηζθεπή
ηεο ζπζθεπήο θαη έδεημαλ, όηη ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν πέηαμε ν ρεηξηζηήο ήηαλ 1.778
m θαη όηη ππήξμε επίζεο πνιύ ηζρπξό αλνδηθό ξεύκα (+10,1 m/sec), αζπλήζηζην γηα ηελ
πεξηνρή. Ζ ζπζθεπή έδεημε αθόκα έληνλε θάζνδν πνιύ κεγαιύηεξε από ην κέζν βαζκό
θαζόδνπ ηνπ αιεμηπηώηνπ.
1.13

Ηαηξηθέο θαη Παζνινγηθέο Πιεξνθνξίεο

Ο ρεηξηζηήο ηνπ αιεμηπηώηνπ πιαγηάο, βξήθε αθαξηαίν ζάλαην. Ο ζάλαηόο ηνπ
επήιζε από βηαηόηαηε θαη κε κεγάιε ηαρύηεηα πξόζθξνπζή ηνπ ζην έδαθνο κε ηελ
πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ ζώκαηόο ηνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο θαηώηεξεο θνηιηαθήο ρώξαο–
ιεθάλεο θαη ηνπ ζώξαθα.
1.14

Ππξθαγηά
Γελ έρεη εθαξκνγή.

1.15

Γηαδηθαζίεο Δπηβίσζεο

Από ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ θαηαζρέζεθαλ από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα
Άξληζζαο θαη ηα νπνία αξγόηεξα παξαδόζεθαλ ζηνλ επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο
Γηεξεύλεζεο, θαζώο θαη από θσηνγξαθίεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ αλεύξεζε ηνπ
ρεηξηζηή πξνθύπηεη, όηη έθεξε πιήξε θαη θαηάιιειν εμνπιηζκό πξνζηαζίαο (εθεδξηθό
αιεμίπησην, εληζρπκέλν θάζηζκα, θξάλνο, θόξκα, θαη κπόηεο ) γηα ην είδνο ηεο πηήζεο
πνπ επηρεηξνύζε. Έθεξε επίζεο ζπζθεπή έλδεημεο ηνπ ύςνπο πηήζεο θαη ηεο
βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηνπ βαζκνύ αλόδνπ θαη θαζόδνπ.
Ζ κειέηε ηνπ ρώξνπ ηνπ αηπρήκαηνο από ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο
Γηεξεύλεζεο ηνπ αηπρήκαηνο θαζώο θαη νη καξηπξίεο ησλ αλζξώπσλ πνπ ηνλ εληόπηζαλ,
δείρλνπλ, όηη δελ ππήξραλ ζεκάδηα θίλεζεο ε κεηαηόπηζήο ηνπ ζην έδαθνο.
Οη πξνζηξέμαληεο πηζαλνιόγεζαλ από ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο θαη ην
ρξώκα ηνπ πξνζώπνπ, ηνλ ζάλαην ηνπ ρεηξηζηή, πεξηκέλνληαο ην αζζελνθόξν όρεκα, ην
νπνίν θαη επηβεβαίσζε ηνλ ζάλαην ηνπ.
1.16

Γνθηκέο θαη Έξεπλεο
Γελ έρεη εθαξκνγή.

1.17

Οξγαλσηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο
Γελ έρεη εθαξκνγή.
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1.18

πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο

Σν θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ελ ιόγσ πηεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ν
θαλνληζκόο αησξνπηεξηζκνύ θαη αιέμηπηώηνπ πιαγηάο ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’
αξηζκ. ΤΠΑ/Γ/Γ2/7259/2071/01.03.06 (ΦΔΚ Β/309/15.03.06) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηνύ
ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο.
1.19

Υξήζηκε θαη Απνηειεζκαηηθή Σερληθή Γηεξεύλεζεο
Γελ έρεη εθαξκνγή

2.

ΑΝΑΛΤΖ

2.1

Γεληθά

Σν Αιεμίπησην Πιαγηάο απνηειεί Ηπηάκελε Αεξαζιεηηθή πζθεπή ε νπνία
εθκεηαιιεύεηαη ηα αλνδηθά ξεύκαηα ηεο αηκόζθαηξαο, θαζώο θαη ηελ ξνή ηνπ αλέκνπ
ζε ιόθνπο, βνπλά θ.α. ώζηε λα παίξλεη θαη λα δηαηεξεί ύςνο δηαλύνληαο κε απηό ηνλ
ηξόπν αλάινγεο απνζηάζεηο.
Ζ δηεξεύλεζε ηνπ αηπρήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο θαηαζέζεηο καξηύξσλ πνπ
βξέζεθαλ καδί ηνπ πξηλ από ηελ πηήζε θαη κεηά ηνλ ζαλαηεθόξν ηξαπκαηηζκό ηνπ θαη
όρη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ θαη ειήθζεζαλ από ηα κέιε ηεο Οκάδαο Γηεξεύλεζεο θαη
από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα Άξληζζαο. Γελ ππήξμαλ απηόπηεο κάξηπξεο. Ζ δηεξεύλεζε
βαζίδεηαη αθόκα ζε θσηνγξαθίεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε ζηηγκή αλεύξεζεο ηεο ζνξνύ
ηνπ ρεηξηζηή από άιιν ρεηξηζηή, θαζώο θαη από θσηνγξαθίεο πνπ ειήθζεζαλ ηελ
επόκελε εκέξα από ηα κέιε ηεο Οκάδαο Γηεξεύλεζεο. Σέινο βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ
απνηππώζεθαλ ζην όξγαλν πςνκέηξνπ, ην νπνίν έθεξε ν ρεηξηζηήο θαη αλέγλσζε εηδηθόο
ηερληθόο.
2.2

Ζ Πηήζε ηνπ Υεηξηζηή

ηηο 28-05-2006 ν ρεηξηζηήο ν νπνίνο είρε αξθεηή εκπεηξία ζε πηήζεηο
αιεμηπηώηνπ, όρη όκσο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν πνπ είρε πξόζθαηα πξνκεζεπζεί από
άιιν ρεηξηζηή, ζπλαληήζεθε κε ζπλαζιεηέο ηνπ ζηηο 11:30 h ζηνλ ρώξν α/γ ηνπ όξνπο
Βόξαο, κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε πηήζεο αλαςπρήο θαη απόθηεζεο πηεηηθήο
εκπεηξίαο.
ύκθσλα κε ην Δγρεηξίδην Πηήζεο ηνπ Καηαζθεπαζηή (ζειίδα 26), ν ρεηξηζηήο
πξέπεη λα μεδηπιώλεη θαη λα επηζεσξεί νπηηθά ην αιεμίπησηό ηνπ πξηλ από θάζε πηήζε.
πγθεθξηκέλα πξηλ από θάζε πηήζε πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ ρεηξηζηή έιεγρνο πέληε
ζεκείσλ, ήηνη: έιεγρνο αιεμηπηώηνπ, ηκάλησλ, δσλώλ, ρώξνπ α/γ, δηεύζπλζεο θαη
έληαζεο αλέκνπ.
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Ζ πξνεηνηκαζία ηεο πηήζεο, ε κεηεσξνινγηθή ελεκέξσζε θαη ε επηζεώξεζε ηνπ
εμνπιηζκνύ (ελδπκαζία, γάληηα, θξάλνο, παπνύηζηα, εθεδξηθό) είλαη ππνρξέσζε ελόο
εθάζηνπ ρεηξηζηνύ.
Ο ρεηξηζηήο, ζύκθσλα πάληα κε ηηο θαηαζέζεηο, απνγεηώζεθε ζηηο 12:10 h
πεξίπνπ θαη ε πηήζε ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ ρώξν α/γ θαη ζε
ύςνο κέρξη 1.778 m, όπσο απηό θαηαγξάθεθε από ην όξγαλν κέηξεζεο ύςνπο. Από ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ βάξνπο ηνπ θπξίσο αιεμηπηώηνπ, ηνπ εθεδξηθνύ, ηνπ θαζίζκαηνο, ηνπ
πξνζσπηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ ρεηξηζηή πξνθύπηεη, όηη ην βάξνο α/γ
ζπλνιηθά ήηαλ κεγαιύηεξν από 80 θαη κηθξόηεξν από 105 kgw, βάξνο απνδεθηό
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο παξεπξηζθόκελνη ζπλαζιεηέο ηνπ δελ
παξαηήξεζαλ θαλέλα κε θπζηνινγηθό ή αλεζπρεηηθό ζεκάδη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
ρεηξηζηή ή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αιεμηπηώηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο α/γ θαη ηεο
πηήζεο, όζν ρξόλν ήηαλ νξαηόο.
Σειεπηαία θνξά πνπ έγηλε αληηιεπηόο από ζπλαζιεηέο ηνπ ήηαλ ζηηο 14:30 h
πεξίπνπ πνπ πεηνύζε ζε ύςνο 1.700 πεξίπνπ m θαη θαηεπζπλόηαλ ζην ρώξν α/γ. Μία
ώξα κεηά ηελ π/γ ζην α/δ Άξληζζαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ρεηξηζηή, ήηνη ζηηο 15:00 h
πεξίπνπ, άξρηζε ε αλαδήηεζή ηνπ επεηδή δελ βξηζθόηαλ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν π/γ
θαη δελ απαληνύζε ζηηο θιήζεηο ηνπ VHF ή ηνπ θηλεηνύ ηνπ.
Οη πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο εληζρύζεθαλ κε ηελ ζπλδξνκή α/θ, ην νπνίν
εξεύλεζε ηελ λόηηα πεξηνρή ηνπ όξνπο Βόξαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε αξθεηνύ ρξόλνπ
ζπγθξνηήζεθαλ δύν νκάδεο κε νρήκαηα 4Υ4, ώζηε λα θαιπθζνύλ δύν δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο ηνπ βνπλνύ, ελώ ζηε ζπλέρεηα ελεκεξώζεθε θαη ην Αζηπλνκηθό Σκήκα ηεο
πεξηνρήο. Λίγν αξγόηεξα νη νκάδεο ελεκεξώζεθαλ, όηη έλαο βνζθόο εληόπηζε ηε ζνξό
ηνπ ρεηξηζηή ιίγα κέηξα αλαηνιηθόηεξα από ηνλ ρώξν α/γ.
Ζ κειέηε ηνπ εδάθνπο, ε ζέζε ηεο πηέξπγαο ηνπ αιεμηπηώηνπ θαη ε απόζηαζε
ηνπ ζώκαηνο από απηή δείρλνπλ, όηη παξά ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο, ην ζώκα ηνπ ρεηξηζηή
δελ κεηαθηλήζεθε, ή αλ ππήξμε κεηαθίλεζε απηή ζα ήηαλ πνιύ κηθξή.
Σν κέγεζνο ηεο δεκηάο ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο ύςνπο, ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπήο
πνπ έδεημαλ έληνλε θάζνδν κεγαιύηεξε από ην κέζν βαζκό θαζόδνπ ηνπ αιεμηπηώηνπ,
όπσο θαη ηα ηξαύκαηα ηνπ ρεηξηζηή απνδεηθλύνπλ, όηη ε πξόζθξνπζε ζην έδαθνο έγηλε
κε κεγάιε ηαρύηεηα.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ ν ρεηξηζηήο δελ αλέθεξε θαλέλα πξόβιεκα
κέζσ ηνπ αζπξκάηνπ, πξνθαλώο ιόγσ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπ κε ηελ δπζθνιία ηεο
θαηάζηαζεο πνπ αληηκεηώπηδε, νύηε έθαλε θάπνηα ελέξγεηα ρξήζεο ηνπ εθεδξηθνύ
αιεμηπηώηνπ, ην νπνίν βξέζεθε κέζα ζην ζάθν απνζήθεπζεο επάλσ ζην θάζηζκά ηνπ ζε
θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σν θπξίσο αιεμίπησην, ην εθεδξηθό, ην θάζηζκα, ην πςόκεηξν θαη ην θξάλνο ηνπ
ρεηξηζηή, θξαηήζεθαλ από ηελ Αζηπλνκία, ε νπνία αξγόηεξα ηα παξέδσζε ζηελ Οκάδα
Γηεξεύλεζεο.

2.3

Σν Δλδερόκελν Πεξηδίλεζεο (Spin)

Σα Αιεμίπησηα Πιαγηάο είλαη ηπηάκελεο αεξαζιεηηθέο ζπζθεπέο ρσξίο ζηαζεξέο
πηέξπγεο. Οη πηέξπγεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ζπλζεηηθά πιηθά θαη δηπιά πθάζκαηα,
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πνπ δηαηεξνύλ ην αεξνδπλακηθό ηνπο ζρήκα θαη ηελ πηεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα εμαηηίαο ηνπ
αέξα πνπ εηζξέεη αλάκεζα ζηηο δύν επηθάλεηεο ησλ πθαζκάησλ, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα
αξηαλώλ πνπ ελώλνπλ ηελ πηέξπγα κε ην θάζηζκα ηνπ πηιόηνπ.
Ο αξηζκόο ησλ αξηαλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη δηαθνξεηηθόο ζε θάζε εηαηξία
θαηαζθεπήο θαη ζε θάζε ηύπν αιεμηπηώηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν αιεμίπησην απνηειείηαη
από 250 δηαθνξεηηθέο αξηάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην θάζηζκα ηνπ ρεηξηζηή κε δύν
θεληξηθνύο ηκάληεο, έλαλ γηα θάζε πιεπξά ηνπ αιεμηπηώηνπ.
Σν Αιεμίπησην Πιαγηάο σο κε ζηαζεξή πηέξπγα είλαη αξθεηά επάισην ζηηο
αλαηαξάμεηο θαη ηηο απόηνκεο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία πηζηνπνίεζεο, απαηηείηαη πεξηζζόηεξε ή ιηγόηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ
ρεηξηζηή γηα ζπλερή αζθαιή νξηδόληηα πηήζε. Ζ θαηεγνξία DHV 1 θαη DHV 1-2
ζπλίζηαηαη γηα εθπαηδεπόκελνπο θαη αξράξηνπο πηιόηνπο, ε θαηεγνξία DHV 2 γηα
έκπεηξνπο πηιόηνπο θαη ε θαηεγνξία DHV2-3, ή αθόκε θαη κε πηζηνπνηεκέλα
αιεμίπησηα γηα πάξα πνιύ έκπεηξνπο ρεηξηζηέο, θπξίσο ρεηξηζηέο-αζιεηέο αγώλσλ.
Σα Αιεμίπησηα Πιαγηάο όηαλ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο αλαηαξάμεσλ από ηζρπξά
αλνδηθά ή θαζνδηθά ξεύκαηα, ή βξίζθνληαη ζε ππήλεκα κέξε βνπλώλ ή ιόθσλ θιπ, είλαη
αξθεηά εππαζή θαη ρσξίο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ρεηξηζηή είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςεη
κεξηθό αζύκκεηξν θιείζηκν ηεο κηαο πιεπξάο ηεο πηέξπγαο ή ηνπ κπξνζηηλνύ κέξνπο
απηήο.
Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε εάλ δελ αληηκεησπηζζεί ακέζσο ή αλ αληηκεησπηζζεί
ιάζνο (κε ππεξδηόξζσζε) έρεη σο ζπλέπεηα ηε ιεηηνπξγία κίαο κόλν πιεπξάο ηνπ
αιεμηπηώηνπ - απηήο πνπ είλαη αλνηρηή - κε απνηέιεζκα ην αιεμίπησην λα θάλεη
πεξηζηξνθέο (πεξηδίλεζε) γύξσ από ηνλ θαηαθόξπθν άμνλά ηνπ. Οη πεξηζηξνθέο απηέο
είλαη επηηαρπλόκελεο θαη θαηαιήγνπλ ζε κεγάιε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ
θαηαθόξπθν άμνλα, ε νπνία επηβαξύλεη ηα ζώκα ηνπ ρεηξηζηή κε επηπιένλ g, ελώ
παξάιιεια πξνζδίλνπλ ζηελ πηέξπγα κεγάιε θαηαθόξπθε ηαρύηεηα πηώζεο.
Ο ρεηξηζηήο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, ζα πξέπεη γξήγνξα λα
επαλαθέξεη κε ηνπο θαηάιιεινπο θαη αξθεηά ιεπηνύο ρεηξηζκνύο ηελ πηέξπγα ζε
νξηδόληηα πηήζε ή λα θάλεη ρξήζε ηνπ εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ. Ζ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο
ελδέρεηαη λα είλαη ηόζν κεγάιε πνπ ην θάζηζκα θαη ην ζώκα ηνπ ρεηξηζηή δελ
πξνιαβαίλεη λα αθνινπζήζεη κε ηνλ ίδην ξπζκό ηελ θίλεζε πεξηζηξνθήο ηεο πηέξπγαο,
κε απνηέιεζκα ηε ζπζηξνθή ησλ ηκάλησλ, αρξεζηεύνληαο έηζη ηηο θαηεπζπληήξηεο
αξηάλεο από ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε επαλαθνξά ηεο πηέξπγαο. ε πεξηπηώζεηο
ζπζηξνθήο ησλ ηκάλησλ όπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πην ελδεδεηγκέλε
ελέξγεηα είλαη ε ρξήζε ηνπ εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ.
Οη νκάδεο πνπ έθζαζαλ ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο βξήθαλ ην αιεμίπησην
κεξηθώο αλεπηπγκέλν κε θαηεύζπλζε πξνο ην έδαθνο (ην ρείινο πξνζβνιήο είρε
θαηεύζπλζε πξνο ην έδαθνο), ελώ ε αξηζηεξή ηνπ πιεπξά ζρεκάηηδε γσλία κε ην θπξίσο
ζώκα ηνπ αιεμηπηώηνπ. Οη αξηάλεο βξέζεθαλ ζθηρηά ηπιηγκέλεο κεηαμύ ηνπο θαη
θάπνηεο ηπιηγκέλεο γύξσ από ηνλ αξηζηεξό θαξπό ηνπ ρεηξηζηνύ. Οη ηπιηγκέλεο αξηάλεο
αιιά θαη ν ηξόπνο πνπ απηέο ήηαλ ηπιηγκέλεο δείρλνπλ, όηη απηό έγηλε πξηλ ηελ
ζύγθξνπζή ηνπ κε ην έδαθνο, ελδερνκέλσο θαηά ηελ δηάξθεηα πεξηζηξνθήο ηεο
πηέξπγαο, ή θαηά ηελ πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηεο.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθύπηεη, όηη ην Αιεμίπησην Πιαγηάο, ζε
θάπνηα θάζε ηεο πηήζεο θαη πηζαλόλ ιόγσ ηεο ζηηγκηαίαο έληνλεο αλνδηθήο, ζεξκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο (άλνδνο + 10,1 m/sec) πνπ θαηαγξάθεθε από ηε ζπζθεπή κέηξεζεο
ύςνπο, πεξηήιζε ζε πεξηδίλεζε. Ο ρεηξηζηήο πηζαλόλ λα πξνζπάζεζε λα εμέιζεη ηεο
επηθίλδπλεο απηήο θαηάζηαζεο, αιιά νη πξνζπάζεηέο ηνπ απνδείρηεθαλ άθαξπεο αθνύ νη
αξηάλεο πνπ ηπιίρηεθαλ γύξσ από ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ
αιεμηπηώηνπ δελ επέηξεπαλ ηελ επαλαθνξά ηεο πηέξπγαο ζε ειεγρόκελε πηεηηθή
θαηάζηαζε. Παξόιν πνπ ην απαηηνύκελν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εθεδξηθνύ
αιεμηπηώηνπ δεμί ηνπ ρέξη παξέκελε ειεύζεξν, ν ρεηξηζηήο δελ ην ελεξγνπνίεζε
εγθαίξσο, ώζηε λα απνηξέςεη ηελ βίαηε θάζνδό ηνπ πξνο ην έδαθνο, είηε ιόγσ απεηξίαο,
είηε ιόγσ ηεο επίδξαζεο ησλ αδξαλεηαθώλ δπλάκεσλ (g forces).
2.4

πληήξεζε / Έιεγρνο

Ο έιεγρνο πνπ έγηλε ζην ζπγθεθξηκέλν αιεμίπησην κεηά ην αηύρεκα, έδεημε, όηη
βξηζθόηαλ ζε άξηηα θαηάζηαζε, δελ είρε ππνζηεί θακία επηζθεπή, δελ βξέζεθε θακία
αηέιεηα θαη ππνινγίδεηαη, όηη είρε ρξόλν πηήζεο αξθεηά κηθξόηεξν ησλ 150 σξώλ.
Δίρε ζπκπιεξώζεη ην όξην ειέγρνπ ησλ δύν εηώλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηνλ
Απξίιην ηνπ 2006 θαη ζπλεπώο ε βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο πνπ είρε εθδνζεί από ην
DHV είρε ιήμεη. Βέβαηα, κε βάζε ηνλ θαλνληζκό γηα ηα αιεμίπησηα πιαγηάο δελ
ρξεηάδεηαη γηα ηελ Διιάδα λα έρεη ζε ηζρύ ηελ βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο.
Σν θάζηζκα ηνπ αιεμηπηώηνπ πιαγηάο ην νπνίν πεξηέρεη θαη ην εθεδξηθό
αιεμίπησην βξέζεθε ζε θαιή θαηάζηαζε.
Ζ θαηάζηαζε ηνπ αιεμηπηώηνπ πιαγηάο δελ θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζην αηύρεκα.
2.5

Μειέηε θαλνληζκνύ αησξνπηέξσλ θαη αιεμηπηώησλ πιαγηάο

Ο θαλνληζκόο πνπ θαιύπηεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ
δηεμαγσγή πηήζεσλ κε αησξόπηεξα θαη αιεμίπησηα πιαγηάο έρεη εγθξηζεί κε ηελ
απόθαζε αξ. πξση. ΤΠΑ/Γ2/Γ/7259/2071/01.03.06 (ΦΔΚ 309/Β/15.03.06) ηνπ
Γηνηθεηνύ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο.
Μεηά από κειέηε ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ ε ΔΓΑΑΠ εληόπηζε ηα παξαθάησ :
 Ο νξηζκόο ησλ αησξνπηέξσλ θαη αιεμηπηώησλ πιαγηάο είλαη πνιύ γεληθόο δελ
πεξηγξάθεη ηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο, δελ ζπκθσλεί κε ηνλ νξηζκό ηνπ FAI θαη
θάλεη παξαπνκπή ζε ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη εληόο ηνπ ίδηνπ ηνπ
θαλνληζκνύ.
 ην ηκήκα πεξί ειέγρσλ, δελ αλαθέξεηαη όηη ε ΔΛΑΟ νξίδεηαη από ηελ ΤΠΑ
σο ν αξκόδηνο θνξέαο γηα λα θάλεη ειέγρνπο/επηζεσξήζεηο θαζώο θαη πσο ζα
νξίδεηαη ν εθπξόζσπνο ηεο ΔΛΑΟ. Γελ αλαθέξεηαη γηα ην ηη ζα ειέγρεη θαηά
ηηο ελ ιόγσ επηζεσξήζεηο θαη πνηα είλαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα
θέξνπλ νη ηδηνθηήηεο/ρεηξηζηέο ησλ ζπζθεπώλ ώζηε λα θαζνξίδεηαη όηη απηέο
ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ.
 ην ηκήκα απαγνξεύζεηο ρεηξηζκώλ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο
θαη όξηα επηδόζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν δε θαλνληζκόο δελ ζέηεη
πεξηνξηζκνύο ζηελ ρξήζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ, κε βάζε θάπνηα άδεηα ή
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βεβαίσζε ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ ησλ από θάπνην αλαγλσξηζκέλν ή
πηζηνπνηεκέλν θνξέα (ρνιή εθπαίδεπζεο)
ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ βεβαίσζε
θαηαιιειόηεηαο από νξγαληζκό απνδεθηό από ηελ FAI/CIVL αιιά δελ
αλαθέξεη όηη ε βεβαίσζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ελ ηζρύ θαη αλ ν νξγαληζκόο
ζα πεξηέρεηαη ζε ελ ηζρύ ιίζηα ηνπ FAI.
Ζ παξ. (Γ)(2) ηνπ θεθ. Α πεξί εθπαίδεπζεο ρξήδεη ζπκπιήξσζεο. Γίλεηαη
αλαθνξά γηα ζρνιή ε νπνία ζα εθδίδεη θαλνληζκό πνπ ζα εγθξίλεηαη από ηελ
ΤΠΑ ρσξίο λα νξίδεη ηίπνηα γηα ζρνιέο. εκεηώηενλ όηη νη θνξείο (ζρνιέο)
δελ εθδίδνπλ θαλνληζκνύο αιιά εγρεηξίδηα εθπαίδεπζεο κε βάζε απαηηήζεηο
πνπ ζα έπξεπε λα αλαθέξνληαη ζηνλ ελ ιόγσ θαλνληζκό θαη ηα νπνία ζα
εγθξίλνληαη από ηελ ΤΠΑ. Γελ γίλεηαη αλαθνξά γηα άδεηεο ή βεβαηώζεηο
ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη κεηά ην πέξαο θάπνηαο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο από ζρνιέο εθπαίδεπζεο πνπ πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
θαη κε βάζε απηέο έρνπλ πηζηνπνηεζεί ή εγθξηζεί όηη κπνξνύλ λα παξέρνπλ
εθπαίδεπζε γηα ηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο.
Γελ αλαθέξνληαη ηα ειάρηζηα εθπαίδεπζεο εδάθνπο (αληηθείκελα θαη ώξεο
δηδαζθαιίαο) θαη αέξνο.
ηελ παξ. (β)
ηνπ θεθ. (Γ) γίλεηαη αλαθνξά γηα εθπαηδεπηή θαη
καζεηεπόκελν ρσξίο πνπζελά ζηνλ θαλνληζκό λα αλαθέξεηαη πνηεο είλαη νη
απαηηήζεηο γηα λα γίλεη θάπνηνο εθπαηδεπηήο ή καζεηεπόκελνο ρεηξηζηήο.
Γελ γίλεηαη αλαθνξά γηα πεξηνξηζκνύο ζηα όξηα ειηθίαο γηα ηελ παξνρή
εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο/ βεβαίσζεο ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ.
ηελ ίδηα παξάγξαθν, (Γ)(2) ηνπ θεθ. Α, αλαθέξεηαη όηη νη ρεηξηζηέο απηώλ
ησλ ζπζθεπώλ δελ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό. Δλώ γηα
ηελ νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε αζιεηηθή ή ςπραγσγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη’
ειάρηζην απαηηείηαη θάπνηα ηαηξηθή βεβαίσζε.
ην θεθ. (Β) πεξί θαλόλσλ ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο δελ αλαθέξεηαη όηη έρεη
ιεθζεί ππόςε ην βδ 170/69 «Πεξί θαλόλσλ ελαεξίνπ θπθινθνξίαο» θαη ε
ρξεζηκνπνηνύκελε νξνινγία δελ ζπκβαδίδεη κε ην δηάηαγκα απηό.
Αλ θαη ζην πξναλαθεξόκελν δηάηαγκα, παξ.1 ηνπ αξζ. 8, αλαθέξεηαη όηη πξηλ
από θάζε πηήζε εληόο ηνπ FIR Αζελώλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζρέδην
πηήζεο ζηνλ ελ ιόγσ θαλνληζκό δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηελ ππνβνιή
ζρεδίνπ πηήζεο θαη θαζόζνλ γλσξίδνπκε δελ έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ βδ
170/69 ώζηε λα εμαηξνύληαη νη πηήζεηο κε ηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο, νη νπνίεο
είλαη αεξνζθάθε.
ηελ παξ. (Β)(2) ηνπ θεθ. Β ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί αλ ν ιακπηήξαο
απνθπγήο ζύγθξνπζεο (anti-collision light) (θαη όρη αληη-ζύγθξνπζεο όπσο
αλαγξάθεηαη) είλαη πάλσ ζηελ ζπζθεπή ή ηνλ θέξεη ν ρεηξηζηήο επάλσ ηνπ.
ηελ πξώηε ησλ πεξηπηώζεσλ ζα πξέπεη ε ζπζθεπή λα έρεη βεβαίσζε
θαηαιιειόηεηαο όηη κπνξεί λα θέξεη anti-collision light. Δπίζεο θαη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ έληαζε ηνπ ιακπηήξα
απνθπγήο ζύγθξνπζεο.
Ζ παξ. (Γ) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην βδ 170/69. Δπίζεο ππάξρεη αληίθαζε
κεηαμύ ηεο (α) θαη (γ) πεξίπησζεο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.
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ηηο παξ. (Γ), (Δ) (Σ) (Ε) θαη (Θ) αλαθέξεηαη όηη απαγνξεύεηαη ν ρεηξηζκόο
… ελώ ζα έπξεπε λα ιέεη όηη δελ επηηξέπεηαη ε πηήζε … .
Γεληθά ην ελ ιόγσ θεθάιαην (Β) ρξήδεη αλαδόκεζεο θαη αλαδηαηύπσζεο.
ην θεθ. (Γ) αλαθνξηθά κε ηηο δηζέζηεο ζπζθεπέο δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ
ζέζε πνπ θαηέρεη ν ππεύζπλνο γηα ηελ πηήζε ρεηξηζηήο θαη αλ ππάξρεη
ηέηνηνο.
ηελ πεξίπησζε (α) ηνπ ελ ιόγσ θεθαιαίνπ αλ ε πηήζε γίλεηαη γηα εμάζθεζε
ηόηε έρνπκε πηήζε εθπαίδεπζεο νπόηε ε πεξίπησζε (γ) ελζσκαηώλεηαη κε ηελ
(α).
ηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ ειάρηζηε εκπεηξία ηνπ
ρεηξηζηνύ σο ππεύζπλνπ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο δηζέζηαο ζπζθεπήο θαη αλ
απαηηείηαη εηδηθή γηα απηό άδεηα / βεβαίσζε ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ.
ην θεθ. (Γ) πεξί ξπκνπιθήζεσλ ζηελ παξ. (α) δελ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν
πεξηνξηζκόο ζηα ππεξειαθξά, αξθεί ην αεξνζθάθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν
από ηελ ΤΠΑ κε βάζε θάπνην θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
πηεηηθή ιεηηνπξγία. ηε δεύηεξε πξόηαζε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ δελ
δηαζαθελίδεη πνηνο εθ ησλ δύν ρεηξηζηώλ (ξπκνπιθνύ ή ξπκνπιθνύκελνπ)
ρξήδεη πξόζζεηεο εθπαίδεπζεο θαη πηα ζα είλαη απηή θαη’ ειάρηζηνλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ παξ. (β) ζην ζθεπηηθό ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ δελ γίλεηαη
αλαθνξά γηα ην θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ζπζθεπέο ξπκνύιθεζεο.
Ζ παξάγξαθνο απηή είλαη πνιύ γεληθή.
ην άξζξν 2, θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο, θαηαξγείηαη κε ηελ απόθαζε απηή
κέξνο θάπνηνπ θαλνληζκνύ ν νπνίνο δελ αλαθέξεηαη ζηα έρνληαο ππόςε,
δειαδή θαηαξγνύκε θάηη πνπ δελ ειήθζε ππόςε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ
θαλνληζκνύ.
Tν άξζξν 3, κε ηίηιν «Θέζε ζε ηζρύ», δελ έρεη πεξηερόκελν γηαηί δελ
αλαθέξεη πόηε ε ελ ιόγσ έγθξηζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ, δειαδή από δεκνζίεπζεο
ή κεηά από θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.
Σέινο, δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ λ.2912/01.

3.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

3.1

Γηαπηζηώζεηο

3.1.1 Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή ηελ ώξα ησλ
απνγεηώζεσλ ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηελ πηήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπώλ.
3.1.2

Ο ρεηξηζηήο ήηαλ γεληθά έκπεηξνο ζην ρεηξηζκό αιεμηπηώηνπ πιαγηάο κε ζπρλέο
πηήζεηο, ρσξίο όκσο λα έρεη πνιιέο ώξεο πηήζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηύπν
αιεμηπηώηνπ, ώζηε λα γλσξίδεη επαξθώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηήζεο ηνπ θαη
ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ζε πεξίπησζε αλαηαξάμεσλ ή πεξηαγσγήο ηνπ ζε αλώκαιε
ζέζε.

3.1.3 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο θαηαγξάθεθε ζηηγκηαία έληνλε αλνδηθή (ζεξκηθή)
δξαζηεξηόηεηα, αζπλήζηζηε γηα ηελ πεξηνρή (άλνδνο + 10,1 m/sec).
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3.1.4 Ζ πηεηηθή ζπζθεπή ππέζηε απώιεηα ζηήξημεο θαηά ηελ νξηδόληηα πηήζε ε νπνία
θαηαγξάθεθε από ηε ζπζθεπή έλδεημεο θαη θαηαγξαθήο κέγηζηνπ-ειάρηζηνπ
ύςνπο κε ηελ κνξθή κέγηζηεο θαζόδνπ (- 10,6 m/sec).
3.1.5 Ζ πηεηηθή ζπζθεπή πεξηζηξάθεθε γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα αδξαλνπνηώληαο
έηζη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξηάλεο, δπζθνιεύνληαο ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα
επαλαθνξάο ηεο ζε ειεγρόκελε πηεηηθή θαηάζηαζε.
3.1.6 Ζ πεξηζηξνθή ηεο πηέξπγαο εγθιώβηζε ην αξηζηεξό ρέξη ηνπ ρεηξηζηή, κεηώλνληαο
έηζη ηελ δπλαηόηεηα αληίδξαζήο ηνπ, ρσξίο όκσο λα πεξηνξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ
εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ, ην νπνίν ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ
θαζίζκαηνο θαη απαηηνύζε ηελ ρξήζε ηνπ δεμηνύ ηνπ ρεξηνύ.
3.1.7 Ζ πεξηζηξνθή ελόο αιεμηπηώηνπ πιαγηάο γύξσ από ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα
(spin), είλαη βίαην θαηλόκελν, ην νπνίν επηθνξηίδεη ηνλ νξγαληζκό κε πεξηζζόηεξα
ηνπ ελόο g θαη επηβξαδύλεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρεηξηζηή.
3.1.8 Σν εθεδξηθό αιεμίπησην βξέζεθε ζε θαηάζηαζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο,
ζπζθεπαζκέλν ζηελ εηδηθή ζήθε ηνπ, ρσξίο λα έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ρξήζεο ηνπ.
3.1.9 Σν Αιεμίπησην Πιαγηάο κεηά από ηελ επηζεώξεζή ηνπ, βξέζεθε ζε άξηζηε
θαηάζηαζε. Ο ζπλνιηθόο πηεηηθόο ρξόλνο ηεο ζπζθεπήο ππνινγίδεηαη όηη είλαη
αξθεηά κηθξόηεξνο ησλ 150 σξώλ. Σν Αιεμίπησην είρε ζπκπιεξώζεη ην όξην
ησλ δύν εηώλ από ηελ επηζεώξεζή ηνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2004. Ζ θαηάζηαζε ηνπ
δελ θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζην αηύρεκα.
3.2

Αίηηα
Αδπλακία ηνπ ρεηξηζηή λα απνθαηαζηήζεη ηελ νκαιή πηήζε ηνπ αιεμηπηώηνπ
πιαγηάο θαη κε ρξήζε ηνπ εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ.

4.

ΤΣΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ

4.1.1 2007- 08 Να ελεκεξσζνύλ κέζσ ηεο ΔΛΑΟ θαη ησλ Αεξνιεζρώλ κειώλ ηεο όινη
νη ρεηξηζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο αιεμηπηώησλ πιαγηάο:
α) γηα ηελ αλαγθαηόηεηα άκεζεο ρξήζεο ηνπ εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ ζε
παξόκνηεο θαηαζηάζεηο.
β) γηα ηνλ ηξόπν πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
απηνπεξηζηξνθήο (πεξηδίλεζεο).
γ) γηα ηελ ιήςε όισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αθνξνύλ ην αιεμίπησην (ηνλ
εμνπιηζκό, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηνπο ρώξνπο α/γ θαη π/γ θαη ηελ ρξήζε ηνπ
εθεδξηθνύ αιεμηπηώηνπ) θαη
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δ) γηα ηελ αλάγθε πξόζζεηεο θαη ζπρλήο εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ηνπ εθεδξηθνύ
αιεμηπηώηνπ, ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θαη ηεο ηαθηηθήο απνζπζθεπαζίαο
θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ. Να ηνληζηεί όηη ην εθεδξηθό αιεμίπησην απνηειεί ην
κόλν ζσζηηθό κέζν γηα ην αιεμίπησην πιαγηάο.
4.1.2 2007-09. Ζ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο
ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλαθέξνκελα ζηελ παξάγξαθν 2.5 ηνπ παξόληνο.
ΑΘΖΝΑ, 28/03/2007

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Αθξηβόο Σζνιάθεο

Κ. Αιεμόπνπινο
Γ. Γεώξγαο

Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γ. Καζζαβέηεο
Α. Καηζίθαο

Η. Παπαδόπνπινο
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