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Άρνισσα Εδέσσης
Μακεδονία-Ελλάς

Η ∆ιερεύνηση του ατυχήµατος διενεργήθηκε από την Επιτροπή
∆ιερευνήσεως Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, σύµφωνα µε:

• Το ΑΝΝΕΧ 13
• Τον Νόµο 2912/2001
• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/56
Ο µοναδικός σκοπός της διερευνήσεως είναι η πρόληψη παροµοίων
ατυχηµάτων στο µέλλον.

Η Επιτροπή ∆ιερευνήσεως Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Πρόεδρος
Κυβ/της Α. Τσολάκης
Μέλη
Α. Κατσίφας

Γ. Κασσαβέτης

τ. Αρεοπαγίτης

Κυβερνήτης

Κ. Αλεξόπουλος

Γ. Γεώργας

Μηχ/γος-Ηλ/γος ΤΕΕ

Ταξίαρχος ΠΑ-Μετεωρολόγος ε.α.

Γραµµατέας: Ι. Παπαδόπουλος
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
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ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Αερολέσχη Χαλκιδικής
Αερολέσχη Χαλκιδικής
Mooney M-20
H.Π.Α.
Ελληνική
SX-ABW
Ιδιωτικό Αεροδρόµιο
Αερολέσχης Έδεσσας
ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ:
25-3-2001 - 13:50 UTC
Οι χρόνοι είναι σε ώρα UTC: τοπική + 2 ώρες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ατύχηµα, του αεροπλάνου SX-ABW ιδιοκτησίας της
Αερολέσχης Χαλκιδικής µε χειριστή άνδρα 58 ετών, συνέβη στην
περιοχή του ιδιωτικού αεροδροµίου της Αερολέσχης ΄Εδεσσας.
Συγκεκριµένα ο χειριστής απογείωσε το αεροπλάνο λίγο πριν αποκτήσει
την προβλεπόµενη ταχύτητα, µε αποτέλεσµα αυτό να περιέλθει σε
κατάσταση απωλείας στηρίξεως και να προσκρούσει στο έδαφος σε
παρακείµενη περιοχή. Του ατυχήµατος επελήφθη διερευνητής,
υπάλληλος της Υ.Π.Α., την επόµενη ηµέρα.
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1.1.

Ιστορικό της Πτήσης

Την 25-3-01 χειριστής, άνδρας 58 ετών, απογειώθηκε από το
αεροδρόµιο Μακεδονία µε αεροπλάνο ιδιοκτησίας της Αερολέσχης
Χαλκιδικής που είχε στοιχεία νηολόγησης SX-ABW και ήταν τύπου
Mooney M-20 για το ιδιωτικό αεροδρόµιο της Αερολέσχης Έδεσσας.
Στο αεροπλάνο εκτός του χειριστού επέβαιναν η σύζυγός του και µια
φίλη τους.
Πριν την απογείωση από την Χαλκιδική ο χειριστής επικοινώνησε
τηλεφωνικώς µε αρµοδίους της Αερολέσχης ΄Εδεσσας προκειµένου να
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λάβει πληροφορίες για τον τοπικό καιρό και την κατάσταση του
διαδρόµου προσγειώσεως, δεδοµένου ότι αυτός είναι χωµάτινος. Αφού
έλαβε θετικές απαντήσεις απογειώθηκε και µετά από πτήση χωρίς
προβλήµατα και µε άριστες τοπικές καιρικές συνθήκες προσγειώθηκε
στο αεροδρόµιο της Αερολέσχης. Την 15:00 UTC ώρα ο χειριστής
ετοιµάστηκε για επιστροφή. Αφού έκανε τους προβλεπόµενους ελέγχους
επιβιβάστηκαν αυτός και οι δύο επιβάτιδες στο αεροπλάνο, έγινε η
εκκίνηση του κινητήρα και το αεροπλάνο πήρε γραµµή για απογείωση
από τον διάδροµο 26. Όταν το αεροπλάνο άρχισε να κινείται
επιταχυνόµενο ο χειριστής ένοιωσε τράνταγµα προερχόµενο από τον
ριναίο τροχό, δεν ανησύχησε όµως, γιατί θεώρησε ότι τούτο ήταν
συνέπεια συντονισµού του ριναίου ένεκα του ανωµάλου εδάφους του
χωµάτινου διαδρόµου.
Λίγους κόµβους πριν την προβλεπόµενη ταχύτητα απογειώσεως, ο
χειριστής απογείωσε το αεροπλάνο. Το χαµηλοπτέρυγο Mooney M-20
αποκολλήθηκε από το έδαφος και άρχισε να εκτελεί οριζόντια πτήση σε
χαµηλό ύψος πάνω από τον διάδροµο στηριζόµενο στον αέρα
ενδεχοµένως λόγω πρόσθετης επίδρασης του ground effect. Ο χειριστής
φοβούµενος ότι αν συνέχιζε ευθεία υπήρχε πιθανότητα να προσκρούσει
σε εµπόδια(υψώµατα) που υπήρχαν στο τέλος του διαδρόµου άρχισε µια
ανοικτή αριστερή στροφή που είχε σαν αποτέλεσµα όµως το αεροπλάνο
να βρεθεί πάνω από χαµηλότερο από το διάδροµο και ανώµαλο έδαφος,
να αυξηθεί η απόσταση των φτερών του αεροπλάνου από το έδαφος και
τελικά να χαθεί το πλεονέκτηµα του ground effect. Στη συνέχεια το
αεροπλάνο έχασε την άντωσή του, βυθίστηκε και κτύπησε στο έδαφος.
Αποτέλεσµα της πτώσης ήταν η καταστροφή του αεροπλάνου, χωρίς οι
επιβαίνοντες να υποστούν τον παραµικρό τραυµατισµό.
1.2.

Τραυµατισµοί Προσώπων

Τραυµατισµοί
Θάνατοι
Σοβαροί τραυµατισµοί
Ελαφρείς/καθόλου
1.3.

Πλήρωµα
1

Επιβαίνοντες
2

Άλλοι
-

Ζηµιές Αεροσκάφους

Το αεροπλάνο υπέστη σοβαρότατες ζηµιές και είναι ασύµφορο να
επισκευαστεί.
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1.4.

΄Αλλες Ζηµιές

Προκλήθηκαν µικρές ζηµιές
συγκεκριµένα στην περίφραξη.
1.5.

σε

αµπελοκαλλιέργεια

και

Πληροφορίες Χειριστή

Ο χειριστής απέκτησε πτυχίο Μονοκινητηρίων αεροσκαφών ξηράς
την 9-2-1986 και ως την ηµέρα του ατυχήµατος είχε κατά δήλωσή του
πτητική εµπειρία 350 ωρών.
1.6 Πληροφορίες Αεροσκάφους
Στοιχεία νηολόγησης
Τύπος
Αριθµός σειράς
Χώρα κατασκευής
Έτος κατασκευής
Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας

SX-ABW
Mooney M-20
1155 Α
ΗΠΑ
1957
10-5-2001

1.7. Μετεωρολογικές Πληροφορίες
Ο καιρός ήταν αίθριος µε ασθενείς ανέµους
διευθύνσεων, στην περιοχή του αεροδροµίου Άρνισσας.

διαφόρων

1.8. Αεροναυτικές Πληροφορίες
∆εν έχει εφαρµογή
1.9. Επικοινωνίες
∆εν έχει εφαρµογή
1.10. Πληροφορίες Αεροδροµίου
Η ίδρυση και λειτουργία του ιδιωτικού αεροδροµίου της
Αερολέσχης Έδεσσας έχει εγκριθεί µε την ΥΠΑ/Ε2/Α/29643/5468/7-876 απόφαση.
Ο διάδροµος προσγείωσης-απογείωσης έχει µήκος 750 m, πλάτος
20 m και η επιφάνειά του είναι χωµάτινη.
Η συντήρηση του αεροδροµίου βαρύνει την Αερολέσχη Έδεσσας.
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Ο έλεγχος και η επίβλεψη του αεροδροµίου σύµφωνα µε την
ανωτέρω απόφαση θα ενασκείτο από την ΥΠΑ δια του Κρατικού
Αερολιµένα Θεσσαλονίκης.
1.11. Αποτυπωτές Οµιλίας
∆εν έχει εφαρµογή
1.12. Πληροφορίες Συντριµµάτων και Πρόσκρουσης
Από την µελέτη των συντριµµάτων συνάγεται ότι ο κινητήρας και
ο ριναίος τροχός δεν είχαν βλάβη.
1.13. Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες.
∆εν υπήρξε θάνατος ή τραυµατισµός. ∆εν απαιτήθηκε ιατρική ή
νοσοκοµειακή βοήθεια.
1.14. Πυρκαϊά
∆εν εκδηλώθηκε
1.15. ∆ιαδικασίες Επιβίωσης
Οι επιβαίνοντες ήταν προσδεµένοι µε τις ζώνες ασφαλείας τριών
σηµείων όπως προβλέπεται. Μετά την συντριβή του αεροπλάνου
απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίµµια µόνοι τους.
1.16. ∆οκιµές και Έρευνες
∆εν έχει εφαρµογή
1.17. Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Πληροφορίες
∆εν έχει εφαρµογή
1.18. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
∆εν έχει εφαρµογή
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Την 25-3-01 χειριστής, άνδρας 58 ετών, απογειώθηκε από το
αεροδρόµιο Μακεδονία µε αεροπλάνο ιδιοκτησίας της Αερολέσχης
Χαλκιδικής που είχε στοιχεία Νηολόγησης SX-ABW και ήταν τύπου
Mooney M-20 για την Παναγίτσα ΄Αρνισσας Εδέσσης. Στο αεροπλάνο
εκτός του χειριστού επέβαιναν η σύζυγός του και µια φίλη τους.
Πριν την απογείωση ο χειριστής επικοινώνησε τηλεφωνικώς µε
αρµοδίους της Αερολέσχης ΄Εδεσσας προκειµένου να λάβει
πληροφορίες για τον τοπικό καιρό και την κατάσταση του διαδρόµου
προσγειώσεως, δεδοµένου ότι αυτός είναι χωµάτινος. Αφού έλαβε
θετικές απαντήσεις απογειώθηκε και µετά από πτήση χωρίς προβλήµατα
και µε άριστες τοπικές καιρικές συνθήκες προσγειώθηκε στo
αεροδρόµιο της Αερολέσχης.
Την 15:00 UTC ώρα ο χειριστής
ετοιµάστηκε για επιστροφή.
Αφού έκανε τους προβλεπόµενους
ελέγχους επιβιβάστηκαν αυτός και οι δύο επιβάτιδες στο αεροπλάνο,
έγινε η εκκίνηση του κινητήρα και το αεροπλάνο πήρε γραµµή για
απογείωση από τον διάδροµο 26. Όταν το αεροπλάνο άρχισε να κινείται
επιταχυνόµενο ο χειριστής ένοιωσε τράνταγµα προερχόµενο από τον
ριναίο τροχό, δεν ανησύχησε όµως, γιατί θεώρησε ότι τούτο ήταν
συνέπεια συντονισµού του ριναίου ένεκα του ανωµάλου εδάφους του
χωµάτινου διαδρόµου απογειώσεως.
Λίγους κόµβους πριν την προβλεπόµενη ταχύτητα απογειώσεως, ο
χειριστής απογείωσε το αεροπλάνο. Το χαµηλοπτέρυγο Mooney M-20
αποκολλήθηκε από το έδαφος και άρχισε να εκτελεί οριζόντια πτήση σε
χαµηλό ύψος πάνω από τον διάδροµο στηριζόµενο στον αέρα
ενδεχοµένως λόγω πρόσθετης επίδρασης του ground effect. Ο χειριστής
φοβούµενος ότι αν συνέχιζε ευθεία υπήρχε πιθανότητα να προσκρούσει
σε εµπόδια(υψώµατα) που υπήρχαν στο τέλος του διαδρόµου άρχισε µια
ανοικτή αριστερή στροφή που είχε σαν αποτέλεσµα όµως το αεροπλάνο
να βρεθεί πάνω από χαµηλότερο από το διάδροµο και ανώµαλο έδαφος,
να αυξηθεί η απόσταση των φτερών του αεροπλάνου από το έδαφος και
τελικά να χαθεί το πλεονέκτηµα του ground effect.
Σύµφωνα µε τα γεγονότα και την κατάθεση του χειριστού οι
βεβιασµένες ενέργειές του (απογείωση µε ταχύτητα µικρότερη της
προβλεπόµενης και πρόωρη αριστερή στροφή) δηµιούργησαν ελάττωση
της άντωσης και αύξηση της οπισθέλκουσας, λόγω της µικρής ταχύτητας
και της αριστερής στροφής και έτσι η πτώση του αεροπλάνου προέκυψε
από απώλεια στηρίξεως. Μετά την πτώση µέλη της Αερολέσχης
΄Εδεσσας παρείχαν βοήθεια στους επιβαίνοντες και στην συνέχεια
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ενηµέρωσαν τους εµπλεκόµενους
Αερολέσχες κ.λ.π.) για το γεγονός.

φορείς

(Αστυνοµία,

Υ.Π.Α.,

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3.1. ∆ιαπιστώσεις
• Το αεροπλάνο ήταν πτητικώς κατάλληλο.
• Οι τοπικές µετεωρολογικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές.
• Ο χειριστής είχε το πτυχίο του σε ισχύ.
• ∆εν υπάρχουν ενδείξεις µηχανικής βλάβης και βλάβης του ριναίου.
• Η περιγραφή του ατυχήµατος από τον χειριστή και τα αποτελέσµατα
της διερεύνησης οδηγούν στην απώλεια στήριξης του αεροπλάνου
µετά την απογείωση.
3.2. Αίτια
Αιτία του ατυχήµατος είναι η απώλεια στηρίξεως του αεροπλάνου,
συνέπεια κακής τεχνικής απογειώσεως.
4 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1 ΄Ελεγχος από την ΥΠΑ κατά τακτά χρονικά διαστήµατα της τήρησης
των προϋποθέσεων που τίθενται στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικών αεροδροµίων.
4.2 Στελέχωση των ιδιωτικών αεροδροµίων µε έµπειρο προσωπικό του
εκµεταλλευόµενου φορέα, για παροχή επικουρικής βοήθειας προς τους
χειριστές, όταν υφίσταται πτητική δραστηριότητα.

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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