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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
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Ι∆ΙΩΤΗΣ
Ι∆ΙΩΤΗΣ

Ιπτάµενη Αθλητική Συσκευή,
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς
Βελιά Κεραίες Καλαβρύτων
7-6-2003, 14:35
Όλοι οι αναφερόµενοι χρόνοι είναι τοπικοί.
Τοπικός χρόνος=UTC+3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Την 7/6/03 και ώρα 14:35, κατά την διάρκεια της διαδικασίας απογειώσεως µε
αλεξίπτωτο πλαγιάς, από τον χώρο απογειώσεως Βελιά Κεραίες Καλαβρύτων ο χειριστής
απέτυχε να απογειωθεί επιτυχώς µε αποτέλεσµα να προκληθεί τραυµατισµός του.
Το συµβάν έλαβε χώρα κατά την πρώτη ηµέρα αγώνων δοκιµής του Παγκοσµίου
Κυπέλλου αλεξιπτώτου πλαγιάς 2003 στην περιοχή των Καλαβρύτων, νοµού Αχαΐας.
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1.1.

Ιστορικό της Πτήσεως

Η έναρξη της πτήσεως έγινε από τον χώρο απογειώσεως Βελιά Κεραίες, σε
υψόµετρο 1550 m ΑΣΘ, άνωθεν της πόλης των Καλαβρύτων
σε σηµείο µε
συντεταγµένες UTM 34S N χ:598462 - y:4207462.
Λόγω απαγορευτικής εντάσεως του ανέµου για πτήσεις αυτού του τύπου
Ιπτάµενης Αθλητικής Συσκευής (ΙΑΣ) η εκδήλωση καθυστέρησε πάνω από δύο(2) ώρες.
Οι διοργανωτές έδωσαν εντολή αναστολής πτήσεων και αναµονής για κατάλληλες
καιρικές συνθήκες.
Ο χειριστής, µε δική του πρωτοβουλία αποµακρύνθηκε από την οµάδα, ανέπτυξε
την ΙΑΣ στο έδαφος και ξεκίνησε διαδικασία απογειώσεως.
Κατά την διάρκεια του αναπτύξεως της πτέρυγας και ενώ ο χειριστής ήταν ακόµη
σε επαφή µε το έδαφος η αριστερή πλευρά της πτέρυγας κατέρρευσε σε ποσοστό 50%
του συνολικού εκπετάσµατος.
Ο χειριστής αντελήφθη την κατάρρευση αλλά αποφάσισε να συνεχίσει την
προσπάθεια για ανάκτηση του ελέγχου της αριστεράς κλειστής πλευράς της πτέρυγας.
Σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µια ριπή ανέµου τον ανάγκασε να απογειωθεί µε
την πτέρυγα σε αριστερό ασύµµετρο κλείσιµο και αριστερή στροφή. Στη συνέχεια το
αριστερό ήµισυ της πτέρυγας µπλέχθηκε µε τις αρτάνες της ίδιας πλευράς µε αποτέλεσµα
την παγίδευση µεγάλου τµήµατός της εντός των αρτανών.
Ο χειριστής χωρίς να δείχνει ότι έχει έλεγχο επί της πτέρυγος και ευρισκόµενος
συνεχώς σε αριστερή στροφή, προσέκρουσε στο έδαφος µε υψηλή ταχύτητα (περίπου 35
km/h) και σε απόσταση 50 m από το σηµείο εκκινήσεώς του.
∆εν επιχειρήθηκε ανάπτυξη εφεδρικού αλεξιπτώτου.
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1.2.

Τραυµατισµοί Προσώπων

Θάνατοι
Σοβαροί τραυµατισµοί
Ελαφροί / Κανείς
1.3.

Πλήρωµα
1
-

Επιβαίνοντες
-

Άλλοι
-

Ζηµιές ΙΑΣ.

Μετά από έλεγχο συµµετρίας και δοµικής ακεραιότητος της ΙΑΣ και των
παρελκοµένων στοιχείων αυτής, δεν διαπιστώθηκε καµία ζηµία ή καταστροφή τµήµατός
της.
1.4.

Άλλες ζηµιές.
∆εν υπήρξαν.

1.5.

Πληροφορίες Χειριστή

Άνδρας 26 ετών, Γάλλος υπήκοος, αεραθλητής, µέλος της Γαλλικής εθνικής
οµάδος αλεξιπτώτου πλαγιάς.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα µητρώα αθλητών της Γαλλικής
Οµοσπονδίας, µε την βοήθεια του αρχηγού της Οµάδος του, διαπιστώθηκε ότι ο
χειριστής:
¾ Είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα αθλητών της Γαλλικής Οµοσπονδίας
Ελευθέρας Πτήσεως (FFVL).
¾ Είναι κάτοχος αδείας της παραπάνω Οµοσπονδίας.
¾ ∆ιέθετε ασφαλιστήριο συµβόλαιο τόσον προσωπικό όσον και για την ΙΑΣ
αλλά και έναντι τρίτων.
¾ Κατά δήλωση του αρχηγού της Οµάδος του, έχει µεγάλη εµπειρία.
Αναφέρθηκε ότι εργάζεται ως πιλότος δοκιµών (test pilot) στην Γαλλική
εταιρία κατασκευής αλεξιπτώτων πλαγιάς AERODYNE.
1.6.

Πληροφορίες IAΣ

Η Πτέρυγα (Canopy) είναι κατασκευής AERODYNE, µοντέλο BLASTER M
(Medium), Περιοχή Βάρους Πτήσεως 90-105 kg.
Η ζώνη είναι κατασκευή της CORTELLA Competition, βάρους 5 kg.
Περιελάµβανε προστασία πλάτης µε κατάλληλο αφρώδες υλικό (air back protector)
πάχους 12 cm. Οι κρίκοι συνδέσεως (καραµπίνερ) ήταν κατάλληλοι και εντός
προδιαγραφών. ∆εν υπήρχε εφεδρικό αλεξίπτωτο αναρτηµένο επί της ζώνης.
Υπήρχαν αναρτηµένα επί της ζώνης όργανα ενδείξεως υψοµέτρου, βαθµού
ανόδου-καθόδου, καταγραφής ίχνους και διάρκειας πτήσεως (βαρογράφος, GPS, Data
logger), δεν κρίθηκε αναγκαίο όµως να εξεταστούν λόγω της µικρής διάρκειας της
πτήσεως (περίπου είκοσι (20) sec).
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1.7

Μετεωρολογικές Πληροφορίες.

Την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ο άνεµος στην περιοχή της απογειώσεως
αναφέρεται διευθύνσεως ΒΑ µε ταχύτητα 18-25 kt µε ριπές.
1.8

Αεροναυτιλιακά Βοηθήµατα.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.9

Επικοινωνίες.
∆ιέθετε συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας.

1.10

Πληροφορίες χώρου Π/Γ.

Το σηµείο πτώσεως ευρίσκεται σε απόσταση 50 µέτρων και υψοµετρικής
διαφοράς επίσης 50 µέτρων από το τέλος της εξέδρας απογειώσεως. Είναι πλαγιά όρους
µεγάλης κλίσεως µε χαµηλούς θάµνους και βράχους και η πρόσβαση σ' αυτό
χαρακτηρίζεται δύσκολη.
1.11

Καταγραφείς Στοιχείων Πτήσεως-Συνοµιλιών.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.12

Πληροφορίες Συντριµµάτων και Προσκρούσεως.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.13

Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες.

Σύµφωνα µε την εκτίµηση δύο παρόντων ιατρών στον χώρο της διοργανώσεως, ο
χειριστής έφερε κακώσεις στην σπονδυλική στήλη και υπήρχε πιθανότητα εσωτερικών
τραυµάτων. Γι' αυτό τον λόγο ακινητοποιήθηκε.
Εκλήθη από τους διοργανωτές ελικόπτερο από το αεροδρόµιο της Ελευσίνας, στο
οποίο επέβαινε ιατρός του ΕΚΑΒ και ο χειριστής διακοµίστηκε στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο του Ρίου.
Ύστερα από εκτεταµένες εξετάσεις διαπιστώθηκε µετατραυµατικό σοκ και
επιφανειακές εκδορές και ο χειριστής ύστερα από παραµονή δυο ηµερών στο
νοσοκοµείο αναχώρησε.
∆εν υπάρχουν ιατρικές πληροφορίες για προϋπάρχουσες ασθένειες ή παθήσεις
που θα καθιστούσαν την εκτέλεση πτήσεων επικίνδυνες για τον ίδιο ή τρίτους.
∆εν υπάρχουν µαρτυρίες ή ενδείξεις ότι ο χειριστής ήταν κατά την διάρκεια του
περιστατικού υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων φαρµακευτικών ουσιών.
∆εν αναφέρθηκε τραυµατισµός άλλου ατόµου.
1.14

Πυρκαγιά.
∆εν έχει εφαρµογή.
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1.15

∆ιαδικασίες Επιβιώσεως.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.16

∆οκιµές και Έρευνες.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.17

Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Πληροφορίες.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.18

Συµπληρωµατικές Πληροφορίες.
∆εν έχει εφαρµογή.

1.19

Χρήσιµη και Αποτελεσµατική Τεχνική ∆ιερευνήσεως
∆εν έχει εφαρµογή

2

ΑΝΑΛΥΣΗ

Την εν λόγω ηµέρα του ατυχήµατος, οι διοργανωτές της εκδήλωσης είχαν αναστείλει την
διεξαγωγή των πτήσεων αναµένοντας βελτίωση των καιρικών συνθηκών, επειδή στην
περιοχή απογειώσεων επικρατούσε άνεµος µεταβαλλόµενης εντάσεως (18 – 25 kt) και
διευθύνσεως (ριπαίος άνεµος).
Ο χειριστής αγνοώντας την εντολή αναστολής των πτήσεων και πιθανώς επιδεικνύοντας
υπερβολική εµπιστοσύνη στις ικανότητές του λόγω της µεγάλης του εµπειρίας
αποµακρύνθηκε από την οµάδα για να επιχειρήσει απογείωση.
Για να επιτευχθεί οµοιόµορφη ανάπτυξη του θόλου της πτέρυγας η θέση της πτέρυγας
αναφορικά µε την διεύθυνση του πνέοντος ανέµου θα πρέπει να είναι κάθετη.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση (όπως φαίνεται και από την αλληλουχία των παρακάτω
εικόνων που προέρχονται από βιντεοσκόπηση της πτήσης από παρευρισκόµενο θεατή) ο
θόλος της πτέρυγας αναπτύχθηκε στιγµιαία (εικ. 1), αλλά λόγω των συχνών αλλαγών
διευθύνσεως και εντάσεως του ανέµου η αριστερή πλευρά της κατάρρευσε (ποσοστό 50%
του συνολικού εκπετάσµατος) (εικ 2).
Ο χειριστής παρόλο που αντελήφθη την κατάρρευση της αριστερής πλευράς δεν
επιχείρησε µε την χρήση των χειριστηρίων ολική κατάρρευση της πτέρυγας και διακοπή
της απογειώσεως αλλά προσπάθησε να αποκαταστήσει την ανάπτυξη της αριστερής
πλευράς (εικ. 3).
Κατά την διάρκεια της προαναφερόµενης προσπάθειας, ριπή ανέµου δηµιούργησε
αντωτικές δυνάµεις στην ήδη ανεπτυγµένη δεξιά πλευράς της πτέρυγας που ανάγκασαν
τον χειριστή να αποκολληθεί από το έδαφος (εικ. 4). Στην συνέχεια η πτέρυγα µπήκε σε
αριστερή στροφή και το µη ανεπτυγµένο ήµισύ της (αριστερό) παγιδεύτηκε στις αρτάνες
της ίδιας πλευράς αδυνατώντας να αναπτυχθεί (εικ. 5). Ο χειριστής χωρίς να µπορέσει να
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ανακτήσει τον έλεγχο της πτέρυγας παρασύρθηκε έως ότου προσέκρουσε στο έδαφος
(εικ. 6).

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 6

3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1

∆ιαπιστώσεις
3.1.1

Οι καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την απογείωση αυτού του τύπου
ΙΑΣ, λόγω υψηλής ταχύτητας ανέµου και ριπών.
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3.1.2

Ο χειριστής δεν συνεµορφώθη στις εντολές των διοργανωτών και του
αρχηγού της οµάδος του για αναµονή βελτιώσεως των καιρικών συνθηκών.

3.1.3

Ο χειριστής δεν ζήτησε από παρευρισκόµενο προσωπικό της διοργανώσεως
να του παράσχει βοήθεια σε περίπτωση δυνατού ανέµου (στιγµιαία ακύρωση
για προετοιµασία και σταθεροποίηση της πτέρυγος).

3.1.4 Αν και είχε ακόµη επαφή µε το έδαφος µόλις αντελήφθη το πρόβληµα της
εµπλοκής, αντί µέσω των χειριστηρίων να επιχειρήσει ολική κατάρρευση της
πτέρυγος και έτσι να διακόψει την απογείωση, αυτός προσπάθησε να
αποκαταστήσει την πτέρυγα.
3.1.5

3.2

Ο χειριστής επέδειξε υπερβολική εµπιστοσύνη στις ικανότητές του.

Αίτια

Εµµονή στην εκτέλεση της πτήσεως παρά τις απαγορευτικές καιρικές συνθήκες και
τις αντίθετες εντολές των διοργανωτών.
4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Να εφαρµοσθούν οι συστάσεις :
2003-43 Η ΕΛΑΟ να προβεί στην υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισµού Τεχνικής
Εκµεταλλεύσεως Ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών Μηχανών και Ιπτάµενων
Αθλητικών Συσκευών.
2003-44 Η ΥΠΑ να επιβλέψει την εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού από την ΕΛΑΟ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβός Τσολάκης

Κ. Αλεξόπουλος
Γ. Γεώργας
Γ. Κασσαβέτης
Α. Κατσίφας

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. Παπαδόπουλος
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