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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 
 
 

Πρόεδρος 
 

Κυβ/της Α. Τσολάκης 
 

Μέλη 
 
 

Α. Κατσίφας                                  Γ. Κασσαβέτης 
τ.  Αρεοπαγίτης                                            Κυβερνήτης 
 
Κ. Αλεξόπουλος                             Γ. Γεώργας 

         ∆ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος  Μηχ. ΕΜΠ                Ταξίαρχος (ΜΤ) ΠΑ- ε.α. 
 
 
 

Γραµµατέας: Ι. Παπαδόπουλος 
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ  Ι∆ΙΩΤΗΣ   
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΗΣ  
ΤΥΠΟΣ  Ιπτάµενη Αθλητική Συσκευή, 

Αλεξίπτωτο Πλαγιάς  
ΤΟΠΟΣ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ανεµοδρόµιο Παναγίτσας, Άρνισσα Νοµού 

Πέλλης 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ 21-03-2004, 12:20    

 
Όλοι οι αναφερόµενοι χρόνοι είναι τοπικοί. 
Τοπικός χρόνος=UTC+3. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 

Το ατύχηµα συνέβη την  21-03-2004 και περί ώρα 12:20  στο Ανεµοδρόµιο της 
Παναγίτσας, ∆ήµου Άρνισσας, Νοµού Πέλλης. 

Με την υπ. αριθµ. Ε∆ΑΑΠ/500/04-05-2004 απόφαση του Προέδρου της Ε∆ΑΑΠ 
υπεύθυνος διερευνητής του ατυχήµατος ορίστηκε ο χειριστής υπερελαφρών Στ. Κεχαγιάς. 
 
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
1.1. Ιστορικό της Πτήσεως 
 

Την 21-03-2004 και περί ώρα  11:00  χειριστής  αλεξιπτώτου πλαγιάς, που 
πρόσφατα είχε περατώσει το στάδιο της αρχικής εκπαιδεύσεως, µετέβη µε άλλους 7 
µαθητές και τον εκπαιδευτή τους στην θέση "Κερασιά", προκειµένου να εκτελέσουν 
πτήση που θα κατέληγε στο ανεµοδρόµιο της Παναγίτσας, στην Άρνισσα του Νοµού 
Πέλλης. Την 12:00 και ενώ είχαν ελέγξει τα αλεξίπτωτα, τα καθίσµατα και τον εξοπλισµό 
τους, άρχισε η σταδιακή απογείωσή τους. 

Η πτήση διήρκεσε περί τα 20 λεπτά . Ο προαναφερόµενος  χειριστής εµφανίστηκε 
πρώτος πάνω από τον χώρο του ανεµοδροµίου την 12:19 και σε χαµηλό ύψος, περίπου 30 
µέτρων. Την χρονική εκείνη στιγµή το αλεξίπτωτο φάνηκε να χάνει ταχύτητα, να κλίνει η 
αριστερή του πλευρά και στην συνέχεια να πέφτει σε ανώµαλη κατάσταση από τα 20 
µέτρα µε αποτέλεσµα την πτώση του στο έδαφος. 

 
1.2.   Τραυµατισµοί Προσώπων 
 
 Πλήρωµα Επιβαίνοντες Άλλοι 
Θάνατοι 1 - - 
Σοβαροί τραυµατισµοί - - - 
Ελαφροί / Κανείς - - - 

 
 
1.3.     Ζηµιές ΙΑΣ. 

 
Καµία ζηµιά δεν βρέθηκε στο αλεξίπτωτο πλαγιάς και στο κάθισµα του χειριστή. 
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1.4.   Άλλες ζηµιές. 
 
∆εν προκλήθηκαν ζηµιές σε τρίτους. 

 
1.5. Πληροφορίες Χειριστή 

 
Ο χειριστής άρχισε την εκπαίδευσή του το 2003. 
Από την κατάθεση του εκπαιδευτή του δεν προκύπτουν στοιχεία για τις πτητικές 

γνώσεις του χειριστού, παρά µόνο ότι περάτωσε την εκπαίδευση και βρισκόταν στο 
στάδιο της αποκτήσεως πτητικής εµπειρίας. 

 
1.6. Πληροφορίες IAΣ 

 
Στοιχεία νηολόγησης ∆εν υπάρχουν 
Τύπος Parapente small classic vision 
Αριθµός σειράς 97061800 UP 
Κατασκευάστρια χώρα Γαλλία 
Έτος κατασκευής/συναρµολόγησης 1997 
Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας AEROTESTS S52308/S52309 
Πτέρυγα  8,5 m 2  
Ελάχιστο βάρος χειριστή 64 kg 
Μέγιστο βάρος χειριστή 90 kg 
Ιδανικό βάρος αναβάτη χωρίς εξοπλισµό 70 kg 

Επιδόσεις 
Ταχύτητα ελιγµών 21 km/h 
Ταχύτητα απωλείας στηρίξεως 11 km/h 

 
Το αλεξίπτωτο πλαγιάς ήταν ιδιοκτησίας του χειριστού και το είχε αγοράσει 

πρόσφατα µεταχειρισµένο, ενώ το κάθισµα  το είχε δανεισθεί για την πτήση από τον  
εκπαιδευτή του. 

 
1.7       Μετεωρολογικές Πληροφορίες. 

 
Κατά την ώρα του ατυχήµατος ο καιρός  ήταν αίθριος µε πολύ καλή ορατότητα 

και ελάχιστο άνεµο, ο οποίος  θεωρείται  ιδανικός για εκπαιδευτικές πτήσεις των εν λόγω 
συσκευών. 

 
1.8       Αεροναυτιλιακά Βοηθήµατα. 

 
∆εν έχει εφαρµογή. 

 
1.9       Επικοινωνίες. 

 
∆εν έχει εφαρµογή. 
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1.10 Πληροφορίες Ανεµοδροµίου. 
 
Το ανεµοδρόµιο της Παναγίτσας έχει υψόµετρο 600 µέτρα από το επίπεδο της 

θάλασσας. ∆ιαθέτει διάδροµο 1200 µέτρων για απο-προσγειώσεις αεροσκαφών-
ανεµοπλάνων. 

Σε υψόµετρο 1200 µέτρα, στη θέση "Κερασιά", υπάρχει χώρος απογείωσης των 
ΙΑΣ "παραπέντε" και "αετών βουνού". Τα ανωτέρω είναι υπό την επίβλεψη και 
συντήρηση της Αερολέσχης Έδεσσας. 

 
1.11 Καταγραφείς Στοιχείων Πτήσεως-Συνοµιλιών. 

 
∆εν έχει εφαρµογή. 
 

1.12 Πληροφορίες Συντριµµάτων και Προσκρούσεως. 
 
∆εν υπάρχουν συντρίµµατα ή σηµάδια φθοράς στο αλεξίπτωτο έπειτα και από 

έλεγχο που διενεργήθηκε από το Αστυνοµικό Τµήµα  Άρνισσας και τον ∆ιερευνητή.  
 

1.13 Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες. 
 
Ο χειριστής υπέστη σοβαρές κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη τραχείας, 

συντριπτικά κατάγµατα άνω και κάτω άκρων και πνευµονο-θωρακικές κακώσεις. 
Εισήχθη στο Κέντρο Υγείας Άρνισσας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και στη 

συνέχεια µετεφέρθη στο νοσοκοµείο της Έδεσσας για νεκροτοµή - νεκροψία. 
 

1.14 Πυρκαγιά. 
 
∆εν έχει εφαρµογή. 
 

1.15 ∆ιαδικασίες Επιβιώσεως. 
 
Ο αυτόπτης µάρτυρας Κεχαγιάς Σταύρος και µετέπειτα υπεύθυνος ∆ιερευνητής, 

ειδοποίησε µε το κινητό του τηλέφωνο το 166, το οποίο και απέστειλε νοσοκοµειακό 
όχηµα για την µεταφορά του. 

Προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά όπως διαπιστώθηκε και 
από  δεύτερο µάρτυρα, ο χειριστής ήταν ήδη νεκρός από την βίαιη πρόσκρουση στο 
έδαφος. 

 
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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1.19     Χρήσιµη και Αποτελεσµατική Τεχνική ∆ιερευνήσεως 
 

∆εν έχει εφαρµογή 
 

2 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Βάσει του Κανονισµού Τεχνικής Εκµετάλλευσης Ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών 
Μηχανών (ΥΠΜ) και Ιπτάµενων Αθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ), τόσο οι εκπαιδευταί όσο 
και οι χειρισταί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε άδεια  χειριστού που να έχει εκδοθεί από 
την ΕΛ.Α.Ο.. Ο Κανονισµός αυτός όµως δεν εφαρµόζεται από την ΕΛ.Α.Ο.. Το 
αποτέλεσµα είναι οι πτήσεις αυτές να γίνονται ανεξέλεγκτα. Στην προκειµένη περίπτωση 
ούτε ο εκπαιδευτής ούτε ο εκπαιδευόµενος χειριστής που εκτελούσε  πτήση ΜΟΝΟΣ  
είχαν τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό άδειες. Επίσης ο εκπαιδευόµενος  και 
θανάσιµα τραυµατισθείς  χειριστής δεν διέθετε κανένα έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει 
την πτητική πείρα του. 
Ο Κανονισµός προβλέπει ότι κάθε µαθητής πριν αρχίσει εκπαίδευση καταχωρείται στα 
µητρώα  µαθητών του εκπαιδευτικού κέντρου, στο οποίο εκπαιδεύεται και της ΕΛ.Α.Ο., 
για την απόκτηση αδείας µαθητή. Επίσης προβλέπει ότι µετά το πέρας της εκπαιδεύσεως 
παραπέµπεται για εξετάσεις ενώπιον επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του 
Προέδρου της ΕΛ.Α.Ο., για απόκτηση αδείας χειριστή, πράγµα που δεν είχε γίνει για τον 
εµπλακέντα στο ατύχηµα χειριστή.  
Ο χειριστής εξ όσων προκύπτουν από µαρτυρίες και όχι από έγγραφα τεκµήρια είχε µόλις 
περατώσει το στάδιο  της αρχικής εκπαιδεύσεως και ευρίσκετο στο στάδιο αποκτήσεως 
πτητικής εµπειρίας, πετώντας  ΜΟΝΟΣ. 
Κατά την εν λόγω πτήση ο χειριστής  προσπέρασε το προτιθέµενο σηµείο προσγειώσεως.  
Στην προσπάθειά του να προσγειωθεί στο συγκεκριµένο σηµείο έβαλε µεγάλη κλίση µε 
αποτέλεσµα να κλείσει η αριστερή πλευρά του αλεξιπτώτου, να επέλθει απώλεια 
στηρίξεως και το αλεξίπτωτο να καταπέσει στο έδαφος  µε αποτέλεσµα τον ακαριαίο 
θάνατο του χειριστού. 
Περιθώριο για την ανάκτηση της αριστερής πλευράς του αλεξιπτώτου δεν υπήρχε, λόγω 
του χαµηλού ύψους πτήσεως. 
 
 
3.     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

3.1 ∆ιαπιστώσεις 
 
3.1.1 Το αλεξίπτωτο πλαγιάς ήταν πτητικά πλώιµο. 
 
3.1.2 Οι µετεωρολογικές συνθήκες ήταν κατάλληλες για πτήσεις των εν λόγω 

πτητικών συσκευών.  
 

3.1.3 Ο χειριστής βρισκόταν στο στάδιο αποκτήσεως πτητικής εµπειρίας και δεν 
διέθετε την προβλεπόµενη άδεια.  

 
3.1.4 Η ΕΛ.Α.Ο. δεν τηρεί στοιχεία για την πτητική πείρα των εκπαιδευοµένων και 

δεν προβαίνει στην προβλεπόµενη από τον Κανονισµό εξέταση για την 
χορήγηση αδείας. 
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3.2   Αίτια 

Εσφαλµένος χειρισµός (µεγάλη κλίση) του αλεξιπτώτου σε χαµηλό ύψος µε 
συνέπεια το κλείσιµο της αριστερής πλευράς του, την απώλεια στηρίξεως και την 
πρόσκρουσή του στο έδαφος. 

 
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 ΕΛ.Α.Ο..  
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

  
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

Ι. Παπαδόπουλος 


