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Η ∆ιερεύνηση του ατυχήµατος διενεργήθηκε από την Επιτροπή
∆ιερευνήσεως Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, σύµφωνα µε:
• Το ΑΝΝΕΧ 13
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ

I.C.P.Srl
ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
(SAVANNAH)
ΙΤΑΛΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Αγροτική περιοχή πλησίον του χωριού
Ολυµπιάδα Εορδαίας Πτολεµαΐδος,
Ν. Κοζάνης
14-4-2002 18:45
Όλοι οι αναφερόµενοι χρόνοι είναι
τοπικοί.
Τοπική ώρα = UTC+3

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Την 14-4-2002 και περί ώρα 18:45 η υπο ανωτέρω στοιχεία Υπερελαφρά Πτητική
Μηχανή (ΥΠΜ)/Υπερελαφρό Αεροπλάνο, απογειώθηκε µε δύο επιβαίνοντες, τον
χειριστή και έναν επιβάτη, από χώρο προσγειω-απογειώσεων πλησίον του χωρίου
Ολυµπιάδα Εορδαίας, για τοπική πτήση, µε σκοπό την επίδειξη της ΥΠΜ από τον
χειριστή και εισαγωγέα-έµπορο των µηχανών αυτών στον επιβάτη και σε φίλους του.
Αµέσως µετά την απογείωση και κατά την άνοδο της ΥΠΜ τα κύρια σκέλη της
ενεπλάκησαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια της ∆ΕΗ µε αποτέλεσµα την ανακοπή της
πορείας της, την πτώση και την συντριβή της στο έδαφος, καθώς και τον τραυµατισµό
των επιβαινόντων.
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1.1. Ιστορικό της πτήσεως
Την 14-4-2002 ο χειριστής, ο οποίος είναι εισαγωγέας και έµπορος ΥΠΜ, επρότεινε στον
µετέπειτα επιβάτη να του επιδείξει εν πτήσει το ιδιοκτησίας του υπερελαφρό αεροπλάνο
τύπου SAVANNAH που µόλις είχε εισάγει σε κιβώτιο από την Ιταλία και
συναρµολογήσει ο ίδιος. Προς τούτο θα εκτελούσαν πτήση από τον χώρο που χρησίµευε
για απογειω-προσγειώσεις ΥΠΜ µέχρι τις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση αεραθλητικού
κέντρου, το οποίο απέχει 8 km. Αφού επιβιβάσθηκαν και οι δύο στο υπερελαφρό, ο
χειριστής εκκίνησε τον κινητήρα και µετά από ολιγόλεπτη λειτουργία τροχοδρόµησε και
απογειώθηκε µε νεφοσκεπή καιρό, ορατότητα ελαφρά προς µέτρια περιορισµένη και
άνεµο µεταβλητό 8-12 kt.
Η απογείωση έγινε κανονικά και το υπερελαφρό µπήκε σε τροχιά ανόδου που ανεκόπη
σε απόσταση 20 µέτρων από το τέλος του διαδρόµου διότι ενεπλάκησαν τα κύρια σκέλη
του σε ηλεκτροφόρα καλώδια πυλώνων της ∆ΕΗ που διέρχονταν κάθετα του διαδρόµου
και σε ύψος 15 µέτρων. Συνέπεια της εµπλοκής αυτής ήταν η πτώση και συντριβή του
υπερελαφρού στο έδαφος και ο τραυµατισµός χειριστού και επιβάτου.
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1.2. Τραυµατισµοί Προσώπων
Από την πτώση υπέστη ελαφρές εκδορές στο σώµα του ο χειριστής και κάταγµα της
κνήµης ο συνεπιβαίνων.
1.3. Ζηµιές ΥΠΜ(υπερελαφρό αεροπλάνο)
Κατεστράφη ολοσχερώς
1.4. Άλλες ζηµιές
Καταστροφή των ηλεκτροφόρων καλωδίων της γραµµής.
1.5. Πληροφορίες χειριστού
Ο χειριστής κατά δήλωσή του έχει την παρακάτω εµπειρία σε ΥΠΜ και Ιπτάµενες
Αθλητικές Συσκευές (ΙΑΣ). Το 1989 άρχισε να ίπταται µε αλεξίπτωτο πλαγιάς και από το
1997 άρχισε µε ΥΠΜ διαφόρων τύπων. Έχει περίπου 400-500 ώρες εκ των οποίων οι 150
είναι σε µονοθέσια υπερελαφρά τύπου PHANTOM και οι υπόλοιπες σε διθέσια
SAVANNAH. Έχει εκπαιδευτεί στο αεραθλητικό κέντρο P.R.E.L. AEROSPORTING
CENTER, την λειτουργία του οποίου είχε εγκρίνει η ΥΠΑ µε σχετική απόφαση του
∆ιοικητού (Αρ.Πρωτ.ΥΠΑ/∆2/Α/9414/2047/21-2-98), από το οποίο έλαβε και σχετικό
πτυχίο. Επιπλέον αυτών ο χειριστής ήταν εισαγωγέας και έµπορος των ΥΠΜ τύπου
SAVANNAH στην Ελλάδα.
1.6. Πληροφορίες ΥΠΜ (υπερελαφρό αεροπλάνο)
Η ΥΠΜ εισήχθη από την Ιταλία στην Ελλάδα από τον ίδιο τον χειριστή
αποσυναρµολογηµένη. Η συναρµολόγηση έγινε από τον ίδιο χωρίς να κατέχει σχετική
εξουσιοδότηση προς τούτο από τους αρµόδιους φορείς ΥΠΑ και ΕΛΑΟ. Η εισαγωγή της
έγινε στις αρχές του 2002, είναι υπερελαφρό αεροπλάνο τύπου SAVANNAH µε
κινητήρα ROTAX 912 80 HP και βάρος 495 κιλών (kg).
Μητρώα, ηµερολόγια και γενικώς παραστατικά πτητικής δραστηριότητος της ΥΠΜ και
χειριστού δεν ετηρούντο. Η συντήρηση της ΥΠΜ εκτελείτο από τον ιδιοκτήτη χωρίς να
καταγράφεται και να ελέγχεται από αρµόδιο φορέα του κράτους.
1.7. Μετεωρολογικές Πληροφορίες
Κατά την ώρα του ατυχήµατος επικρατούσε νεφοσκεπής καιρός ένεκα της ασταθούς
ατµόσφαιρας µε κυρίαρχη την µεσαία νέφωση µε 5-6000 πόδια βάση και σποραδικές
αναπτύξεις κυρίως στην ορεινή ζώνη της περιοχής. Η ορατότητα ήταν κατά περιόδους
περιορισµένη 4-6 km λόγω ασθενούς υετού, µειωµένου φωτός ηµέρας (λίγο πριν τη
∆ύση). Ο άνεµος µεταβλητός 08012KT.
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1.8. Αεροναυτιλιακά Βοηθήµατα
∆εν έχει εφαρµογή
1.9. Επικοινωνίες
∆εν έχει εφαρµογή
1.10. Πληροφορίες Χώρου Προσγειω-απογειώσεων
Πρόκειται για χώρο προσγειω-απογειώσεων µη εγκεκριµένο από την ΥΠΑ να λειτουργεί
ως Πεδίο Προσγειώσεων, µήκους 180 µέτρων µε χωµάτινο τάπητα, όπου 20 µέτρα µετά
το τέλος του διαδρόµου διέρχονται κάθετα πυλώνες ύψους 15 µέτρων µε ηλεκτροφόρα
καλώδια της ∆ΕΗ.
1.11. Καταγραφείς Στοιχείων Πτήσεων-Συνοµιλιών.
∆εν έχει εφαρµογή
1.12. Πληροφορίες Συντριµµάτων και Προσκρούσεως
Ευρέθησαν ίχνη τριβής των τροχών µε τα σύρµατα της ∆ΕΗ.
1.13. Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες
Ο χειριστής υπέστη εκδορές και µώλωπες και ο επιβάτης κάταγµα στην δεξιά κνήµη.
1.14. Πυρκαγιά
∆εν έχει εφαρµογή
1.15. ∆ιαδικασίες Επιβιώσεως
ΟΙ επιβαίνοντες δεν έφεραν αλεξίπτωτο και κράνος. Από τα συντρίµµατα
απεγκλωβίστηκαν από παριστάµενους διότι δεν υπήρχαν σωστικά συνεργεία.
1.16. ∆οκιµές και Ερευνες
∆εν έχει εφαρµογή
1.17. Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Πληροφορίες
Ο χώρος προσγειω-απογειώσεων ανήκει στην Αερολέσχη Εορδαίας και δεν έχει ελεγχθεί
για έγκριση από την ΥΠΑ δεδοµένου ότι η ΕΛΑΟ δεν έχει εισηγηθεί σχετικά. Στον χώρο
αυτό δραστηριοποιούνται αεραθλητές µε ΥΠΜ και ΙΑΣ κατά παράβαση του σχετικού
κανονισµού της ΥΠΑ. Η παράβαση αυτή συνίσταται στα εξής:
•

Η ΕΛΑΟ στην οποία η ΥΠΑ έχει εκχωρήσει την αρµοδιότητα της εφαρµογής του
κανονισµού περί Τεχνικής Εκµετάλλευσης ΥΠΜ και ΙΑΣ δεν έχει προβεί σε καµία
ενέργεια υλοποίησης του.
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•

Οι αεραθλητικές εκδηλώσεις µε ΥΠΜ και ΙΑΣ εκτελούνται από άτοµα που δεν έχουν
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ικανότητας, µέλη ή µη Αερολεσχών, δεν είναι
ασφαλισµένοι αυτοί και τα πτητικά µέσα που χρησιµοποιούν, καθώς και ότι τα µέσα
αυτά δεν είναι καταγεγραµµένα στο σχετικό Μητρώο και πιστοποιηµένα.

•

Τέλος παρ' όλο ότι ο συγκεκριµένος χώρος δεν είναι εγκεκριµένος απ' την ΥΠΑ για
χρήση του ως Πεδίο Προσγειώσεων διεξάγονται επίσηµες αεραθλητικές εκδηλώσεις
εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

1.18. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Η ΕΛΑΟ έχει κατ' επανάληψη ειδοποιηθεί για το θέµα της εφαρµογής του σχετικού
κανονισµού της ΥΠΑ και από τον πρόεδρο της Αερολέσχης Εορδαίας (κατά δήλωση
του), χωρίς όµως να υπάρξει αποτέλεσµα µε συνέπεια να δραστηριοποιούνται αεραθλητές
στον χώρο αυτό παρανόµως.
Το υπερελαφρό αεροπλάνο τύπου SAVANNAH που είναι Ιταλικής κατασκευής και
προελεύσεως, είναι κανονικό αεροπλάνο αλλά χαρακτηρίζεται υπερελαφρό λόγω του
µικρού βάρους 495kg, µε όριο χαρακτηρισµού των υπερελαφρών τα 500kg. Εισήχθη
στην Ελλάδα µη συναρµολογηµένο και συναρµολογήθηκε από τον χειριστή και
ιδιοκτήτη.
Ο χειριστής ήταν και αντιπρόσωπος της εταιρίας SAVANNAH στην Ελλάδα και µέσω
εταιρίας συγγενικού του προσώπου έχει πωλήσει (κατά δήλωσή του) περίπου 11
αεροπλάνα αυτού του τύπου σε Έλληνες αεραθλητές µε τον παρακάτω τρόπο. Μετά την
εισαγωγή η συναρµολόγηση γινόταν από τον εισαγωγέα στην έδρα του, χωρίς σχετική
πιστοποίηση από κρατικό φορέα και η παράδοση γινόταν στην έδρα του αγοραστού.
Η πτήση-µεταφορά πραγµατοποιείτο από τον ίδιο τον εισαγωγέα χωρίς προηγούµενη
υποβολή σχεδίου πτήσεως, χωρίς ασύρµατο και χωρίς ο χειριστής να κέκτηται επισήµου
πιστοποιητικού χειριστού κατά παράβαση της υπ αριθµ.ΥΠΑ/∆2/∆/17591/6614
απόφασης του ∆ιοικητού της ΥΠΑ (ΦΕΚ 558/Β/15-5-2001) µε θέµα “Κανονισµός
Τεχνικής Εκµετάλλευσης Ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών Μηχανών και Ιπταµένων
Αθλητικών Συσκευών” που αφορά:
α) Εκπόνηση προδιαγραφών κατασκευής και συντήρησης ΥΠΜ και ΙΑΣ.
β) Υιοθέτηση προδιαγραφών ξένων κρατών κατασκευής ΥΠΜ και ΙΑΣ εφ όσον κρίνει
ότι εξασφαλίζουν το επιθυµητό επίπεδο ασφαλείας.
γ) Ορισµό προϋποθέσεων λειτουργίας σχολών ΥΠΜ και ΙΑΣ.
δ) Εκπόνηση προγράµµατος εκπαιδεύσεως
εκπαιδευτών.

για

κάθε κατηγορία

µαθητών και

στ) Εκπόνηση κανόνων εκµεταλλεύσεως Πεδίων Προσγείωσης ΥΠΜ και ΙΑΣ.
ζ) Έκδοση Πιστοποιητικών Τύπου ΥΠΜ και ΙΑΣ και αποδοχή Πιστοποιητικών ξένων
κρατών.
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η) ∆ιατήρηση µητρώου καταγραφής ΥΠΜ και ΙΑΣ και έκδοση αδείας πτήσεως των
µηχανών και των χειριστών τους.
θ) Έλεγχο από την ΥΠΑ και έγκριση µε βάση τον κανονισµό όλων των παραχωρηθεισών
στην ΕΛΑΟ αρµοδιοτήτων.
Μέχρι σήµερα οι απαιτήσεις του κανονισµού δεν έχουν υλοποιηθεί από την ΕΛΑΟ και
αυτή δεν έχει ελεγχθεί από την ΥΠΑ.
1.19. Χρήσιµη και Αποτελεσµατική Τεχνική ∆ιερευνήσεως
∆εν έχει εφαρµογή.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Την 14-4-02 ο χειριστής και ιδιοκτήτης του υπερελαφρού αεροπλάνου καθώς και ο
επιβάτης απεφάσισαν να ιπταθούν µε το ως είρηται πτητικό µέσο προκειµένου να γίνει
επίδειξη των χαρακτηριστικών του στον δεύτερο.
Χωρίς την παραµικρή προετοιµασία της πτήσεως, όσον αφορά την ορατότητα, τον
πνέοντα άνεµο, την επιλογή του διαδρόµου, το απαιτούµενο µήκος και τα εµπόδια , τα
οποία υπήρχαν περί τα 200 µέτρα από της αρχής του διαδρόµου τον οποίο επέλεξαν για
απογείωση, επιβιβάστηκαν του αεροπλάνου.
Αµέσως εκκίνησαν τον κινητήρα, πήραν γραµµή και απογειώθηκαν. Μετά την
αποκόλληση από το έδαφος και σε µικρό σχετικά ύψος τα κύρια σκέλη του υπερελαφρού
προσέκρουσαν στα διερχόµενα από το σηµείο εκείνο εναέρια καλώδια της ∆ΕΗ µε
αποτέλεσµα το αεροσκάφος να υποστεί σοβαρές ζηµιές, να καταπέσει επί του εδάφους
και να καταστραφεί ολοσχερώς.
Χωρίς να αποκαλύπτεται απ' τις καταθέσεις των δύο επιβαινόντων τι ακριβώς συνέβη
κατά τη διάρκεια της απογειώσεως, αποτελεί γεγονός ότι η διαδροµή απογειώσεως είναι
σαφώς µεγαλύτερη της συνήθους, εξ' ού και η εµπλοκή του αεροπλάνου στα σύρµατα της
∆ΕΗ, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 200m από την αρχή του διαδρόµου. Οι δύο
πιθανότερες εκδοχές της παρατεταµένης τροχοδροµήσεως πριν την απογείωση είναι οι
εξής:
α. Ούριος άνεµος εντάσεως πέραν των 10-15 kt.
β. ∆υσκολία στην µετατροπή των µιλίων σε χιλιόµετρα, γνωστού όντος ότι το ταχύµετρο
του συγκεκριµένου υπερελαφρού α/φους έδειχνε µίλια και όχι χιλιόµετρα, όπως τα
προηγούµενα. ∆εν αποκλείεται λοιπόν ο χειριστής να καθυστέρησε την απογείωση
αναµένοντας να ιδή τον ενδείκτη της ταχύτητος στη συνήθη θέση, η οποία όµως είναι
πολύ πέραν του διαβαθµισµένου σε µίλια ταχυµέτρου.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3.1. ∆ιαπιστώσεις
Η ΥΠΜ(υπερελαφρό αεροπλάνο):
•
•
•

∆εν είχε πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.
∆εν ήταν εγγεγραµµένη στα σχετικά µητρώα ΥΠΜ.
∆εν ήταν ασφαλισµένη.
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Ο χειριστής:








∆εν είχε πτυχίο χειριστού ΥΠΜ.
∆εν ήταν ασφαλισµένος.
∆εν ήταν εξουσιοδοτηµένος από αρµόδια κρατική αρχή για συντήρηση ΥΠΜ.
Ήταν εισαγωγέας ΥΠΜ τις οποίες εµπορεύετο στην Ελλάδα.
Συναρµολογούσε ο ίδιος τις ΥΠΜ και στη συνέχεια πετώντας τις παρέδιδε στους
πελάτες ανά την Ελλάδα χωρίς υποβολή σχεδίου πτήσεως και ασύρµατο.
Ως πρόεδρος της Αερολέσχης παραβίαζε τον σχετικό κανονισµό της ΥΠΑ περί
εκµεταλλεύσεως ΥΠΜ και ΙΑΣ.
∆εν εκτίµησε σωστά τις καιρικές συνθήκες ήτοι τον άνεµο και την περιορισµένη
ορατότητα, ώστε να επιλέξει τον κατάλληλο διάδροµο εν γνώσει του ότι σχεδόν στο
τέλος του διαδρόµου απογειώσεως διήρχοντο σύρµατα της ∆ΕΗ.

Χώρος προσγειω-απογειώσεων:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Είχε χωµάτινο τάπητα.
Είχε προηγηθεί διάβρωση του λόγω βροχής.
Είχε µήκος 180 µέτρων
∆εν ήταν εγκεκριµένο από την ΥΠΑ.
∆ιέθετε µόνο ανεµούριο.
∆εν διέθετε σωστικά συνεργεία.
∆εν είχε υποδοµή επικοινωνιών µε τις ΥΠΜ και ΙΑΣ.
Είχε εµπόδια (εναέρια καλώδια ∆ΕΗ) που διήρχοντο κάθετα και σε απόσταση 20
µέτρων από το τέλος του διαδρόµου.

Ο επιβάτης:
•
•

Είχε γνώσεις χειριστού ΥΠΜ, δεδοµένου ότι είχε υποστεί σχετική εκπαίδευση σε
ΥΠΜ στη σχολή PREL χωρίς να αποκτήσει ποτέ πτυχίο.
∆εν είχε εκπαιδευτεί στη συγκεκριµένη ΥΠΜ.

3.2. Αίτια.
Παράλειψη λήψεως υπ' όψιν των παραµέτρων του ανέµου και των εγγύς του διαδρόµου
κειµένων εµποδίων κατά την σχεδίαση της πτήσεως µε αποτέλεσµα το α/φος να
προσκρούσει στα ηλεκτροφόρα σύρµατα της ∆ΕΗ και να συντριβεί επί του εδάφους.
3.3. Συµβάλλοντες Παράγοντες
3.3.1. Παραβίαση του κανονισµού της ΥΠΑ όσον αφορά την εκµετάλλευση των ΥΠΜ
και ΙΑΣ.
3.3.2. Παράνοµη χρησιµοποίηση µη εγκεκριµένου απ' την ΥΠΑ πεδίου προσγειώσεων.
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1-2003-43 Η ΕΛΑΟ να προβεί στην υλοποίηση του κανονισµού της ΥΠΑ περί
εκµεταλλεύσεως ΥΠΜ και ΙΑΣ.
4.2-2003-44 Η ΥΠΑ να επιβλέψει την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού από την ΕΛΑΟ
και σε συνεργασία µε τις αστυνοµικές αρχές να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση µε
εγκεκριµένων πεδίων προσγειώσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβός Τσολάκης

Κ. Αλεξόπουλος
Γ. Γεώργας
Γ. Κασσαβέτης

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. Κατσίφας

Ι. Παπαδόπουλος
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