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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Στις 22 Μαΐου 2004 µέλη της Αερολέσχης Χίου προέβησαν σε δοκιµαστικές πτήσεις
Υπερελαφράς Πτητικής Μηχανής (ΥΠΜ) την συναρµολόγηση της οποίας είχαν
εκτελέσει οι ίδιοι. Κατά την διάρκεια των δοκιµαστικών πτήσεων και ύστερα από
πάροδο 02:30 h, ο χειριστής διαπίστωσε αδυναµία ελέγχου της ΥΠΜ ως προς την
άνοδο-κάθοδο µε ταυτόχρονη βύθισή της. Μη έχοντας άλλη επιλογή ο χειριστής
ενεργοποίησε το αλεξίπτωτο µε το οποίο ήταν εξοπλισµένη η ΥΠΜ. Από την
προσεδάφισή της, που ήταν σχετικά οµαλή, προεκλήθησαν ζηµιές µικρής έκτασης σ'
αυτήν.
Η Ε∆ΑΑΠ ενηµερώθηκε αυθηµερόν και µε την υπ’ αρ. πρωτ. Ε∆ΑΑΠ/582/24-52004 απόφαση του Προέδρου αυτής, συνεστήθη η προβλεπόµενη από το νόµο
2912/2001 άρθρο 8 οµάδα διερεύνησης αποτελούµενη από τους:
1. Παπαδόπουλο Ιωάννη, ∆ιερευνητή, επικεφαλής
2. Πουλιέζο Νικόλαο, ∆ιερευνητή, µέλος
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1.1. Ιστορικό της Πτήσης
Το 2003 µέλη της Αερολέσχης Χίου, κάτοχοι πτυχίου χειριστού ιδιωτικών
αεροπλάνων αγόρασαν από Έλληνα εισαγωγέα-αντιπρόσωπο, ΥΠΜ µοντέλου
SAVANNAH, συσκευασµένη σε κιβώτιο.
Η συναρµολόγηση η οποία διήρκησε περίπου ένα έτος έγινε από τους ιδίους. Στην
τοποθέτηση του κινητήρα και την συνδεσµολογία των οργάνων βοήθησε και ο
πωλητής της ΥΠΜ.
Την 22/05/04 η ΥΠΜ µεταφέρθηκε από τον χώρο της συναρµολόγησης σε
διαµορφωµένο χώρο που δραστηριοποιούνται τα µέλη της Αερολέσχης Χίου, που
ασχολούνται µε τον αεροµοντελισµό (µοντελοδρόµιο), προκειµένου να γίνουν
δοκιµαστικές πτήσεις.
Η µεταφορά έγινε µε διαµορφωµένο ρυµουλκούµενο όχηµα, χωρίς τις πτέρυγες οι
οποίες προσαρµόστηκαν στο σκάφος στον χώρο του µοντελοδροµίου.
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Πριν την αρχική πτήση έγινε έλεγχος της ΥΠΜ από τα άτοµα που την
συναρµολόγησαν και τον αντιπρόσωπο πωλητή που είχε µεταβεί στην Χίο
προκειµένου να συµµετάσχει στις δοκιµαστικές πτήσεις.
Ο έλεγχος έγινε από µνήµης και δεν χρησιµοποιήθηκε check-list παρόλο που υπάρχει
και παρέχεται από τον κατασκευαστή, µαζί µε την ΥΠΜ.
Η απογείωση (α/γ) για την πρώτη δοκιµαστική πτήση έγινε στις 16:00. Χειριστής της
ΥΠΜ ήταν ο πωλητής της και την δεξιά θέση κατείχε το µέλος της Αερολέσχης που
είχε τον κύριο ρόλο στην συναρµολόγηση αυτής.
Μετά από πτήση 50 min περίπου και δύο απο-προσγειώσεις, την δεξιά θέση στην
ΥΠΜ κατέλαβε άλλο µέλος της Αερολέσχης προκειµένου να εθιστεί και αυτός στην
χρήση της.
Οι πτήσεις συνεχίστηκαν για άλλα 50 min και στην συνέχεια το µέλος της
Αερολέσχης που είχε πετάξει πρώτο έκανε µόνος του πτήση µισής ώρας.
Η επόµενη πτήση έγινε µε επιβαίνοντες τα δύο µέλη της Αερολέσχης. Την αριστερή
θέση κατείχε ο χειριστής που είχε ιπταθεί και µόνος.
Αφού εκτέλεσαν µερικούς κύκλους πάνω από την περιοχή του µοντελοδροµίου και
ενώ ευρίσκονται στο δεξιό βασικό σκέλος και σε ύψος 500 ft, ο χειριστής διαπίστωσε
αδυναµία ελέγχου της ΥΠΜ ως προς την άνοδο-κάθοδο και ταυτόχρονη βύθισή της.
Ο συγκυβερνήτης έθεσε στοιχεία στον κινητήρα και δοκίµασε και αυτός το
χειριστήριο για να βεβαιωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται. Με την αύξηση των στοιχείων
του κινητήρα η βύθιση σταµάτησε προσωρινά, αλλά µετά συνεχίστηκε φέρνοντας την
ΥΠΜ σε ύψος 250 ft.
Τότε ο χειριστής µειώνοντας τα στοιχεία του κινητήρα ενεργοποίησε τον µηχανισµό
του αλεξιπτώτου της ΥΠΜ.
Παρόλο το µικρό ύψος η ανάπτυξη του αλεξιπτώτου ήταν επιτυχής και η ΥΠΜ
προσεδαφίστηκε σχεδόν οµαλά σε πλευρά λόφου που είναι 1,5 km βόρεια του
µοντελοδροµίου.
Από την προσεδάφιση, η οποία, λόγω της θέσης που είχε η ΥΠΜ σε σχέση µε το
αλεξίπτωτο έγινε µε τον ριναίο τροχό πρώτο προκλήθηκαν µικρές ζηµιές σε αυτήν.
∆εν υπήρξε τραυµατισµός των επιβαινόντων.
Κατά την κάθοδό της η ΥΠΜ πέρασε σε µικρή απόσταση επάνω από ηλεκτροφόρα
καλώδια της ∆ΕΗ.
1.2

Τραυµατισµοί Προσώπων

∆εν υπήρξε κανένας τραυµατισµός.
1.3

Ζηµιές ΥΠΜ

Από την επιτόπια εξέταση διαπιστώθηκε ότι:
Κατεστράφη το ριναίο σκέλος προσγείωσης καθώς και το σύστηµα στήριξης του
κυρίου σκέλους.
Το αριστερό κάτω τµήµα της καµπίνας, το πίσω µέρος της ατράκτου καθώς και ένα
φύλλο της έλικος έχουν υποστεί ελαφρά στρέβλωση.
Η βίδα σύνδεσης της κολώνας του χειριστηρίου µε τον σωλήνα ώθησης-έλξης της
επιφανείας ελέγχου ανόδου-καθόδου (elevator tube) είχε φύγει από την θέση στην
οποία θα έπρεπε να είναι κρατώντας συνδεδεµένα τα ανωτέρω. (Φωτ. 1)
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Φωτ. 1
Η βίδα σύνδεσης, ένας µεταλλικός σωλήνας ευθυγράµµισης ολίσθησης (κουζινέτο),
ένας πλαστικός δακτύλιος ευθυγράµµισης ολίσθησης, µια ροδέλα και ένα πυργωτό
παξιµάδι βρέθηκαν στο πάτωµα της καµπίνας. (φωτ. 2 & 3)

Φωτ. 2 (pin)
1.4

Φωτ. 3

Άλλες Ζηµιές

∆εν προκλήθηκαν άλλες ζηµιές.
1.5

Πληροφορίες Πληρώµατος

1.5.1 Χειριστής
Άνδρας ηλικίας 39 ετών.
Κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ιδιωτικών Αεροπλάνων.
Πιστοποιητικό Ισχύος Πτυχίου σε ισχύ έως την 13-9-04.
Πιστοποιητικό Υγείας Β' τάξης σε ισχύ έως την 24-6-05.
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Πτητική εµπειρία σε ελαφρά µονοκινητήρια αεροπλάνα, σύµφωνα µε δήλωσή του
170 h.
Σε ΥΠΜ ήταν η πρώτη του πτήση.
1.5.2 Συγκυβερνήτης
Άνδρας ηλικίας 39 ετών.
Κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ιδιωτικών Αεροπλάνων.
Πιστοποιητικό Ισχύος Πτυχίου σε ισχύ έως την 06.09.04
Πιστοποιητικό Υγείας Β' τάξης σε ισχύ έως την 06.09.05
Πτητική εµπειρία σε ελαφρά µονοκινητήρια αεροπλάνα, σύµφωνα µε δήλωσή του
110 h.
Σε ΥΠΜ ήταν η πρώτη του πτήση.
1.6

Πληροφορίες ΥΠΜ

1.6.1

Γενικά

Η ΥΠΜ εντάσσεται στην κατηγορία των υπερελαφρών αεροπλάνων.
Κατασκευάζεται από την Ιταλική εταιρεία ICP Srl και είναι πιστοποιηµένη από την
Γερµανική, Γαλλική και Ισραηλινή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Πωλείται συναρµολογηµένη ή σε µορφή kit, οπότε η συναρµολόγηση γίνεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Είναι µεταλλική (κράµα αλουµινίου) διθέσια, υψηλοπτέρυγη, φέρει σταθερό
τρίκυκλο σύστηµα προσγείωσης, λάστιχα τούντρας (φωτ. 4) και θέσεις για 2 άτοµα
σε παράλληλη οριζόντια διάταξη, µε χειριστήριο σε σχήµα Υ ανάµεσα στα
καθίσµατα και διπλούς µοχλούς ισχύος (µανέτες). Υπάρχουν δύο δεξαµενές καυσίµου
στα φτερά, συνολικής χωρητικότητας 72 lt και µία βοηθητική χωρητικότητας 8 lt
πίσω από τα καθίσµατα.
Φέρει κινητήρα ROTAX 912S 100 HP, έλικα µεταβλητού βήµατος IVOPROP και
είναι εφοδιασµένη µε βαλλιστικό αλεξίπτωτο τύπου BRS-5, το οποίο έχει την
δυνατότητα να κρατήσει ολόκληρη την ΥΠΜ και να την προσεδαφίσει οµαλά σε
περίπτωση ανάγκης.

Φωτ. 4
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1.6.1.1

Χαρακτηριστικά σκάφους ΥΠΜ

Εκπέτασµα
Πτερυγική επιφάνεια
Μήκος
Ύψος
Βάρος κενό (Empty weight)
Μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOW)
∆οµική αντοχή
Ταχύτητα απώλειας στήριξης (stall)
Ταχύτητα προσεγγίσης
Ταχύτητα ελιγµών
Ταχύτητα πλεύσης
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδίου
Ταχύτητα Vne
∆ιαδροµή απογειώσης
Κατανάλωση καυσίµου µε 75% ισχύ
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίµου
Εµβέλεια
1.6.1.2

900 cm
12,96 m2
610 cm
210 cm
272 kg
450 kg
+6/-4 g
42 km/h
56 km/h
136 km/h
145-155 km/h
> 160-175 km/h
200 km/h
30-40 m
12-14 L/h
80 L
800 km

Χαρακτηριστικά Κινητήρος

Ο κινητήρας είναι 4-κύλινδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος/υδρόψυκτος αντιτιθέµενων
κυλίνδρων, αυτοµάτων υδραυλικών βαλβίδων, διπλού αναµικτήρος (καρµπυρατέρ),
µηχανικής αντλίας διαφράγµατος, ηλεκτρονικού διπλού συστήµατος ανάφλεξης και
ηλεκτρικού εκκινητή.
Ο κυβισµός του είναι 1352 cc, η ισχύς του είναι 100 HP (73,5 kW) στις 5800 rpm και
µπορεί να χρησιµοποιήσει ως καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη 90 οκτανίων ή αεροπορικό
καύσιµο 100 LL.
1.6.1.3

Χαρακτηριστικά Αλεξιπτώτου

Βαλλιστικό αλεξίπτωτο τύπου BRS-5, µοντέλο 1200 αποτελούµενο από κυλινδρικό
κάνιστρο που περιέχει το αλεξίπτωτο και µηχανισµό (πύραυλο) ενεργοποίησής του.
Τα χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω:
Μοντέλο 1200
545
235
14,6

ΣΥΣΤΗΜΑ
Μέγιστη αντοχή (kg)
Μέγιστη ταχύτητα επέκτασης(km/h)
Βάρος (kg)
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ
Αρτάνες (σχοινιά)
∆ιάµετρος (m)
Εµβαδόν (m2 )
Χρόνος επιθεώρησης (έτη)
ΠΥΡΑΥΛΟΣ
Πύραυλος στερεών καυσίµων
Ισχύς (Newton/sec)
Αναφλεκτήρας (µηχανική ανάφλεξη)

32
11,6
105
6
400 Series
429
∆ιπλός
5

Ώθηση (µέγιστη) (lb)
Χρόνος ανάφλεξης (sec)
Χρόνος για το τέντωµα των αρτανών (sec)
Χρόνος επιθεώρησης (έτη)
1.6.2

99
1,1
0,92
12

Συντήρηση

Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή, το πρόγραµµα
συντήρησης του υπερελαφρού α/φ περιλαµβάνει τις παρακάτω επιθεωρήσεις
− προ πτήσης,
− 25 ωρών,
− 100 ωρών / 6 µηνών,
− 200 ωρών / 12 µηνών,
− 600 ωρών,
− 1200 ωρών / 72 µηνών,
− 1500 ωρών
καθώς και γενική επισκευή κινητήρα στις 1500 ώρες.
Τόσο στην ηµερησία όσο και στην 25ωρη επιθεώρηση προβλέπεται έλεγχος των
χειριστηρίων πλοήγησης προκειµένου να διαπιστωθεί η ελευθερία κινήσεων, η
ύπαρξη βιδών και παξιµαδιών, η παρουσία ασφαλειών και η σωστή σύσφιγξη.
1.6.3. Σύστηµα ελέγχου επιφανειών ανόδου-καθόδου.
Το σύστηµα ελέγχου επιφανειών ανόδου-καθόδου αποτελείται από την κολώνα του
χειριστηρίου, τον σωλήνα ώθησης-έλξης των επιφανειών ανόδου-καθόδου και
συρµατόσχοινα που ενώνουν τον σωλήνα ώθησης-έλξης µε τις επιφάνειες ανόδουκαθόδου.
Η κολώνα του χειριστηρίου στο κάτω άκρο της φέρει µηχανισµό πρόσδεσης και
προσαρµογής (bell crank) που αφ' ενός την στηρίζει σε σταθερό τµήµα της
κατασκευής, αφ' ετέρου την συνδέει µε τον σωλήνα ώθησης-έλξης των επιφανειών
ανόδου-καθόδου. (Φωτ. 5)

Σηµείο πρόσδεσης
της κολώνας του
χειριστηρίου

Κολώνα
χειριστηρίου

Σηµείο πρόσδεσης
κολώνας
χειριστηρίου και
σωλήνα ώθησης έλξης

Σωλήνας ώθησης
- έλξης (elevator
tube)

Φωτ. 5
Η σύνδεση επιτυγχάνεται ως εξής:
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Ο σωλήνας ώθησης-έλξης που φέρει οπή λίγο πριν το άκρο του προσαρµόζεται εντός
του τµήµατος του µηχανισµού πρόσδεσης που έχει διατοµή σχήµατος "Π" και φέρει
οπές. Όταν η οπή του σωλήνα ώθησης-έλξης ευθυγραµµισθεί µε τις οπές του
µηχανισµού πρόσδεσης, ένας µεταλλικός σωλήνας ευθυγράµµισης-ολίσθησης
διαπερνά τις οπές και κρατά τα ανωτέρω ενωµένα. Στη συνέχεια, ειδική βίδα (ΑΝ415) διαπερνά τον σωλήνα και τίθεται επ' αυτής µεταλλική ροδέλα, πυργωτό παξιµάδι
και στην οπή που υπάρχει λίγο πριν το άκρο της βίδας µπαίνει κοπίλια (εφηλίς) για
ασφάλιση. Τοιουτοτρόπως η βίδα και ο σωλήνας ευθυγράµµισης ολίσθησης, εντός
του οποίου είναι η βίδα, ασφαλίζονται κρατώντας ενωµένα την κολώνα χειριστηρίου
µε τον σωλήνα ώθησης-έλξης. (Σχήµα 1, από ICP Srl Savannah Construction Manual)

Σχήµα 1
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Ο ανωτέρω µηχανισµός κρατά σταθερά την κολώνα του χειριστηρίου ως προς τους
κατακόρυφο και εγκάρσιο άξονα της ΥΠΜ, επιτρέπει όµως την κίνηση ως προς τον
διαµήκη άξονα αυτής.
Τοιουτοτρόπως κινήσεις του χειριστηρίου (εµπρός - πίσω) µεταφέρονται στον
σωλήνα ώθησης-έλξης και εν συνεχεία µε συρµατόσχοινα στις επιφάνειες ελέγχου
ανόδου-καθόδου κινώντας αυτές αντίστοιχα (κάτω – επάνω).
1.7

Μετεωρολογικές Πληροφορίες

Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από τον Μετεωρολογικό Σταθµό Αεροδροµίου
Χίου η ορατότητα ήταν τουλάχιστον 10 km, ο άνεµος από 180°, έντασης 6 kt,
θερµοκρασία 23 °C, σηµείο δρόσου 8 °C και QNH 1015.
1.8

Αεροναυτιλιακά Βοηθήµατα

∆εν έχει εφαρµογή.
1.9

Επικοινωνίες

Η ΥΠΜ ήταν εφοδιασµένη µε συσκευή VHF και έτσι υπήρχε επικοινωνία µε άλλα
µέλη της Αερολέσχης που βρίσκονταν στο χώρο απο-προσγείωσης και έκαναν
ακρόαση της συχνότητας του αεροδροµίου Χίου.
1.10

Πληροφορίες Χώρου Απογειώσεων - Προσγειώσεων

Ο χώρος στον οποίο έγιναν οι απογειώσεις και προσγειώσεις της ΥΠΜ είναι αυτός
που χρησιµoποιείται ως χώρος δραστηριότητος των αεροµοντελιστών της
Αερολέσχης Χίου. (Βλέπε παράρτηµα)
Βρίσκεται σε απόσταση 13,6 km βορείως του αεροδροµίου Χίου (38° 27,603΄ Β,
26° 08,999΄ Α) και έχει παραχωρηθεί από τον ∆ήµο Χίου στην Αερολέσχη.
Πρόκειται για ορεινή βραχώδη περιοχή την οποία η Αερολέσχη µε εκβραχισµούς και
επιχωµατώσεις διαµόρφωσε και δηµιούργησε διάδροµο µήκους 240 m και πλάτους
20 m, µέρος της επιφάνειας του οποίου καλύπτεται από άσφαλτο.
Ο προσανατολισµός του διαδρόµου είναι Βορράς-Νότος (01/19).
1.11

Καταγραφείς Στοιχείων Πτήσης

∆εν έχει εφαρµογή.
1.12. Πληροφορίες Συντριµµάτων και Πρόσκρουσης
Ο χώρος προσεδάφισης της ΥΠΜ ευρίσκεται σε απόσταση 1,5 km περίπου από τον
χώρο απογείωσής της και πρόκειται για πλευρά λόφου µε µεγάλη κλίση. (Βλέπε
παράρτηµα)
Λόγω του ότι η στάση που πήρε η ΥΠΜ µετά την ανάπτυξη του θόλου του
αλεξιπτώτου δεν ήταν οριζόντια, αλλά µε κλίση προς τα εµπρός, η επαφή µε το
έδαφος έγινε πρώτα µε το ριναίο σκέλος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το µεγαλύτερο
µέρος της κινητικής ενέργειας της ΥΠΜ να απορροφηθεί από αυτό και να προκληθεί
η θραύση του.
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1.13. Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες
∆εν έχει εφαρµογή.
1.14. Πυρκαγιά
∆εν έχει εφαρµογή.
1.15. ∆ιαδικασίες Επιβίωσης
Η προσεδάφιση της ΥΠΜ έγινε µε µικρή ταχύτητα και οι χειριστές που ήταν δεµένοι
µε ζώνες τεσσάρων σηµείων δεν έπαθαν τίποτα.
4.4 ∆οκιµές και Έρευνες
∆εν έχει εφαρµογή.
1.17. Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Πληροφορίες
Η Αερολέσχη Χίου ιδρύθηκε το 1979. Σκοπός της σύµφωνα µε το καταστατικό της
«είναι η συγκέντρωση των φίλων της Αεροπορίας και η συµφώνως προς τας
κατευθύνσεις της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και της Εθνικής
Αερολέσχης της Ελλάδος παντοειδής δράσις δια την διάδοσιν του αεροπορικού
πνεύµατος και του αεραθλητισµού».
Έχει στην ιδιοκτησία της ένα αεροπλάνο PIPER 140 και είναι ενταγµένα σ’ αυτήν
ένα αεροπλάνο Beechcraft και η συγκεκριµένη ΥΠΜ.
Τα αεροπλάνα της
σταθµεύουν και επιχειρούν στον Κρατικό Αερολιµένα Χίου.
Στις δραστηριότητές της περιλαµβάνονται πτήσεις πυρανίχνευσης τα καλοκαίρια,
περιφρούρησης των συνόρων, έρευνας για λαθροµετανάστες, έρευνας και διάσωσης
και ελέγχου θαλάσσιας ρύπανσης.
Έχει τµήµα αεροµοντελισµού, οι δραστηριότητες του οποίου αναπτύσσονται σε
χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον ∆ήµο Χίου, στον οποίο έγιναν και οι
δοκιµαστικές πτήσεις της ΥΠΜ.
1.18. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Ο κανονισµός τεχνικής εκµετάλλευσης ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών Μηχανών
και Ιπταµένων Αθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ) (ΥΠΑ/∆2/∆/17591/6614/15-5-01, ΦΕΚ
558/Β/2001) προβλέπει στο άρθρο 9 ότι η Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία
(ΕΛ.Α.Ο.) συγκροτεί επιτροπή προδιαγραφών αποτελούµενη :
α. από Αεροναυπηγό-Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή απόφοιτο της Σχολής
Ικάρων/Μηχανικό ή πτυχιούχο Μηχανικό Αεροσκαφών Πολιτικής ή Πολεµικής
Αεροπορίας µε πενταετή εµπειρία,
β. από πτυχιούχο Χειριστή Πολιτικής ή Πολεµικής Αεροπορίας,
γ. από εκπαιδευτή / εξεταστή µε άδεια της ΕΛ.Α.Ο. για την κατηγορία που
αφορούν οι προδιαγραφές,
δ. µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί προσωρινά ή µόνιµα άτοµα µε εξειδικευµένες
γνώσεις,
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έργο της επιτροπής είναι :
α) Η εκπόνηση προδιαγραφών κατασκευής και συντήρησης ΥΠΜ και ΙΑΣ.
β) Η υϊοθέτηση προδιαγραφών κατασκευής ξένων κρατών, εφόσον κρίνει ότι
εξασφαλίζεται το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας.
γ) Ο ορισµός προϋποθέσεων λειτουργίας σχολών ΥΠΜ και ΙΑΣ.
δ) Η εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης για την κάθε κατηγορία ΥΠΜ και ΙΑΣ.
ε) Ο ορισµός εξεταστέας ύλης για κάθε κατηγορία, µαθητών και εκπαιδευτών.
στ) Η εκπόνηση κανόνων εκµετάλλευσης πεδίων προσγείωσης ΥΠΜ και ΙΑΣ.
ζ) Η εκπόνηση κανόνων εκµετάλλευσης περιοχών δραστηριοτήτων ΙΑΣ.
η) Η έκδοση Πιστοποιητικών Τύπου ΥΠΜ και αποδοχή Πιστοποιητικών ξένων
κρατών.
Ο ίδιος κανονισµός στα άρθρα 14, 15, 16, 17 και 19 αναφέρεται αντιστοίχως σε
Ελεγκτές Κατασκευής ΥΠΜ, Κατασκευή ΥΠΜ, Άδεια Πτήσεων, Αριθµό
Αναγνώρισης (καταγραφή σε µητρώο) και πεδία προσγείωσης.
1.19. Χρήσιµη και Αποτελεσµατική Τεχνική ∆ιερευνήσης
∆εν έχει εφαρµογή.
2.

ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 Κατασκευή ΥΠΜ
Η ΥΠΜ αγοράστηκε από το εξωτερικό υπό µορφή συνόλου (kit) και
συναρµολογήθηκε από της αγοραστές της. Για την συναρµολόγησή χρειάσθηκε
µεγάλο χρονικό διάστηµα, (περίπου ένα έτος), λόγω του ότι ο ένας εκ των
αγοραστών, που είναι µηχανικός του εµπορικού ναυτικού και εξοικειωµένος µε
τεχνικά θέµατα, απουσίαζε τον περισσότερο χρόνο, λόγω της εργασίας του. Στην
τοποθέτηση του κινητήρα και την συνδεσµολογία των οργάνων βοήθησε και ο
πωλητής της ΥΠΜ.
Βάσει του κανονισµού, αυτό επιτρέπεται εφ’ όσον υποβληθούν στην ΕΛ.Α.Ο.
Πιστοποιητικό Τύπου ΥΠΜ και Πιστοποιητικό Εργοστασίου Κατασκευής.
Οι αγοραστές δεν έστειλαν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά στη ΕΛ.Α.Ο. αλλά και η
ΕΛ.Α.Ο. δεν είχε συγκροτήσει Επιτροπή Προδιαγραφών, η οποία θα απεδέχετο τα
Πιστοποιητικά.
Μετά την συναρµολόγηση οι αγοραστές, σύµφωνα µε δήλωσή τους, επικοινώνησαν
µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ/∆2) για έλεγχο της ΥΠΜ. Η
ΥΠΑ/∆2 τους παρέπεµψε στην ΕΛ.Α.Ο. λόγω αρµοδιότητος.
Πράγµατι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό η ΕΛ.Α.Ο. θα έπρεπε να ορίσει ελεγκτή
κατασκευής, ο οποίος θα προέβαινε σε έλεγχο της κατασκευής και αν τα
αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά θα έδινε άδεια για δοκιµαστική πτήση σε
εγκεκριµένο πεδίο π/γ από τον ιδιοκτήτη της, εφ’ όσον αυτός είναι κάτοχος αδείας
χειριστή ΥΠΜ µε εµπειρία 100 h ή από εξεταστή χειριστή ΥΠΜ που θα όριζε η ίδια.
Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής πτήσης θα κατεγράφοντο από τον χειριστή και θα
αξιολογούντο σε συνεργασία µε τον Ελεγκτή Κατασκευής.
Όταν ο Ελεγκτής Κατασκευής έκρινε ότι η κατασκευή πληροί τις προϋποθέσεις
ασφαλούς λειτουργίας και οι δοκιµαστικές πτήσεις είχαν αποδείξει την ασφαλή
συµπεριφορά της ΥΠΜ, θα εισηγείτο στην ΕΛ.Α.Ο. την έκδοση της Άδειας
Πτήσεων της ΥΠΜ.
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Η ΕΛ.Α.Ο. δεν είχε ορίσει Ελεγκτές Κατασκευής και δεν θα µπορούσε να προβεί στις
παραπάνω ενέργειες. Έτσι όταν οι αγοραστές µετά την απάντηση της ΥΠΑ/∆2 ήλθαν
σε επαφή µε την ΕΛ.Α.Ο. τους ενηµέρωσαν, όπως ισχυρίζονται, ότι ο Κανονισµός
δεν τηρείται.
Τοιουτοτρόπως οι δοκιµαστικές πτήσεις ξεκίνησαν χωρίς κανέναν επίσηµο
λεπτοµερή έλεγχο της κατασκευής παρά µόνον τον γενικό έλεγχο που έκαναν από
µνήµης στο χώρο απογείωσης τα άτοµα που συναρµολόγησαν την ΥΠΜ και ο
πωλητής της.
Αν και στο Εγχειρίδιο Συντήρησης του κατασκευαστή αναγράφεται, ότι τόσο στην
ηµερήσια όσο και στην 25ωρη επιθεώρηση προβλέπεται έλεγχος των χειριστηρίων
πλοήγησης, προκειµένου να διαπιστωθεί η ελευθερία κινήσεων, ο έλεγχος ύπαρξης
βιδών και παξιµαδιών, η παρουσία ασφαλειών και η σωστή σύσφιγξη, στον γενικό
έλεγχο που έγινε στον χώρο απογείωσης δεν ελέγχθηκε η ασφάλιση (ύπαρξη
κοπίλιας) σε δύο συνδέσεις του συστήµατος ελέγχου επιφανειών ανόδου-καθόδου.
2.2 ∆οκιµαστική Πτήση
Την 22/5/04 η ΥΠΜ µεταφέρθηκε από τον χώρο της συναρµολόγησης σε
διαµορφωµένο χώρο που χρησιµοποιείται ως µοντελοδρόµιο από τα µέλη της
Αερολέσχης Χίου, προκειµένου να γίνουν δοκιµαστικές πτήσεις. Η µεταφορά έγινε
µε ειδικά διαµορφωµένο ρυµουλκό όχηµα, για να φέρει την άτρακτο και τα δύο
φτερά της ΥΠΜ.
Στο µοντελοδρόµιο τοποθετήθηκαν τα φτερά, έγινε ο
προαναφερόµενος από µνήµης έλεγχος και ξεκίνησαν οι δοκιµαστικές πτήσεις.
Μετά από πτήση 2:30 h και περίπου δέκα απο-προσγειώσεις ο χειριστής στην
διάρκεια της πτήσης διαπίστωσε αδυναµία ελέγχου της ΥΠΜ ως προς την άνοδο –
κάθοδο.
Κατά τον έλεγχο που έγινε µετά το ατύχηµα διαπιστώθηκε ότι η κοπίλια ασφάλισης
δεν είχε τοποθετηθεί ούτε στην ειδική βίδα που προσδένει και στηρίζει την κολώνα
του χειριστηρίου επί του σκάφους, ούτε στην ειδική βίδα που συνδέει την κολώνα του
χειριστηρίου µε τον σωλήνα ώθησης – έλξης. Αποτέλεσµα αυτού ήταν το πυργωτό
περικόχλιο χωρίς την κοπίλια ασφάλισης, που θα το συγκρατούσε σταθερό και θα το
εµπόδιζε να ξεβιδωθεί, λόγω των κραδασµών να αρχίσει βαθµιαία να ξεβιδώνεται και
κάποια στιγµή βγήκε εντελώς από την βίδα συγκράτησης. Στην συνέχεια ο σωλήνας
ευθυγράµµισης ολίσθησης εντελώς ελεύθερος από την πλευρά που είχε φύγει το
περικόχλιο υποχώρησε, βγήκε από τις οπές του µηχανισµού πρόσδεσης και του
σωλήνα ώθησης, αποσυνδέοντας τα ανωτέρω, µε αποτέλεσµα ο χειριστής να χάσει
τον έλεγχο της ΥΠΜ.
Η τελευταία κίνηση του χειριστηρίου, κατά την οποία ήταν ακόµη συνδεδεµένος µε
αυτό ο σωλήνας ώθησης – έλξης, ήταν µπροστά για αρνητική πρόνευση (pitch down)
της ΥΠΜ. Τοιουτοτρόπως, φεύγοντας ο συνδετικός σωλήνας από την σύνδεση µε
την κολώνα χειριστηρίου, ο σωλήνας ώθησης που είχε σπρωχθεί πίσω πέφτοντας –
αφού τίποτε δεν τον συγκρατούσε – εγκλωβίστηκε πίσω από το βάθρο του
καθίσµατος χωρίς την δυνατότητα να ξαναέλθει εµπρός, θέτοντας την ΥΠΜ σε
συνεχή βύθιση. Αν ο σωλήνας ώθησης δεν είχε εγκλωβισθεί πίσω από το βάθρο του
καθίσµατος και κινείτο ελεύθερα εµπρός – πίσω, οι επιφάνειες ελέγχου ανόδου –
καθόδου θα ευθυγραµµίζοντο και η ΥΠΜ θα µπορούσε να εκτελέσει οριζόντια πτήση
και πιθανόν να προσγειώνετο, ανάλογα µε την ικανότητα και εµπειρία του χειριστού.
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Με την ΥΠΜ σε βύθιση και δεδοµένου του χαµηλού ύψους που πετούσε, η
σύγκρουσή της µε το έδαφος ήταν αναπόφευκτη. Συνεπώς η χρήση του αλεξιπτώτου
της ΥΠΜ ήταν η µόνη ενδεδειγµένη και σωτήρια όπως αποδείχθηκε λύση.
2.3 Χρήση Αλεξιπτώτου
Η εταιρία κατασκευής του βαλλιστικού αλεξιπτώτου, µε το οποίο ήταν εξοπλισµένη η
ΥΠΜ εκδίδει σχέδια, στα οποία δεικνύει τον τρόπο και τα σηµεία της ΥΠΜ στα
οποία προσδένονται οι ιµάντες του αλεξιπτώτου.
Για ΥΠΜ µοντέλο SAVANNAH δεν είχαν εκδοθεί σχέδια και χρησιµοποιήθηκαν τα
σχέδια που είχαν εκδοθεί για το υπερελαφρό αεροπλάνο ZENAIR CH 701. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα οι εµπρόσθιοι ιµάντες να είναι µεγαλύτεροι κατά 20 cm από τους
οπίσθιους και η ΥΠΜ, όταν αναπτύχθηκε ο θόλος του αλεξιπτώτου, να µην
παραµένει οριζόντια, αλλά να έχει κλίση προς τα εµπρός. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση που ο χώρος προσεδάφισης είχε µεγάλη κλίση, η εµπρόσθια κλίση που
είχε η ΥΠΜ εξελίχθηκε σε πλεονέκτηµα, διότι απεφεύχθη η πρόσκρουση και η
θραύση του πίσω µέσους της ατράκτου που θα συνέβαινε αν η ΥΠΜ αιωρείτο
οριζοντίως.
2.4 Χώρος Απογειώσης – Προσγειώσης
Ο χώρος στον οποίο έγιναν οι απογειώσεις και προσγειώσεις της ΥΠΜ βρίσκεται σε
απόσταση 13,6 km ή 7,36 ΝΜ από το αεροδρόµιο της Χίου.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό τεχνικής εκµετάλλευσης ΥΠΜ (άρθρο 19), τα πεδία
προσγείωσης ΥΠΜ πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 10ΝΜ από
τα πλησιέστερα όρια των διαδρόµων των αεροδροµίων.
Επίσης, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Αεροναυτιλιακών Πληροφοριών Ελλάδος (AIP
Greece, Vol I, RAC 3.1.9) η Ζώνη Ελέγχου (CTR) του αεροδροµίου της Χίου είναι
10 ΝΜ µε ανώτερο όριο ύψους τα 5000 ft.
Συνεπώς, η χρήση του ανωτέρω χώρου σαν πεδίο προσγείωσης ΥΠΜ και οι πτήσεις
από αυτό την στιγµή µάλιστα που δεν υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία µε τον έλεγχο
εναερίου κυκλοφορίας του αεροδροµίου είναι αντικανονική και επισφαλής για την
ασφάλεια των πτήσεων και αν εφαρµόζετο ο κανονισµός δεν θα είχε επιτραπεί η
χρήση του.
3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1. ∆ιαπιστώσεις
3.1.1. Η ΥΠΜ συναρµολογήθηκε και έγινε χρήση της χωρίς να περάσει έλεγχο από
κρατικό ή εξουσιοδοτηµένο φορέα.
3.1.2. Η έλλειψη ελέγχου είχε ως συνέπεια τον µη εντοπισµό σφάλµατος που
πραγµατοποιήθηκε κατά την συναρµολόγηση της ΥΠΜ (µη τοποθέτηση κοπίλιας
ασφάλισης) και την έναρξη των πτήσεων µε επισφαλή συνδεσµολογία κολώνας
χειριστηρίου και σωλήνα ώθησης – έλξης των επιφανειών ανόδου-καθόδου της
ΥΠΜ.
3.1.3. Τα αποτελέσµατα της επισφαλούς συνδεσµολογίας εµφανίστηκαν ύστερα από
πτήση 02:30 h όταν απεσπάσθη ο σωλήνας ευθυγράµµισης ολίσθησης που συγκρατεί
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συνδεδεµένα την κολώνα του χειριστηρίου µε τον σωλήνα ώθησης-έλξης των
επιφανειών ανόδου-καθόδου καθιστώντας την πτήση ανεξέλεγκτη. Επιπλέον ο
εγκλωβισµός του σωλήνα ώθησης-έλξης πίσω από την εγκάρσια επιφάνεια του
βάθρου του καθίσµατος ανάγκασε την ΥΠΜ σε βύθιση.
3.1.4. Κρατικός φορέας αρµόδιος για έλεγχο και εποπτεία της ιδιωτικής αεροπορίας
είναι η ΥΠΑ αφού στο άρθρο 2 του ν.δ. 1127/72 «Περί ιδιωτικής αεροπορίας»
αναφέρεται ότι «… εις την ΥΠΑ ανήκει η άσκησις της προσηκούσης εποπτείας επί
συλλόγων, λεσχών, οµάδων και ατόµων ασχολουµένων µε θέµατα ιδιωτικής
αεροπορίας, αεροπορικού αθλητισµού και αεροπορικού τουρισµού.».
3.1.5. Ο ∆ιοικητής της ΥΠΑ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του και σύµφωνα µε το
άρθρο 2, παρ. 3 του ανωτέρω νοµοθετικού διατάγµατος, δια της
ΥΠΑ/∆2/∆/17591/6614/03.05.01 απόφασής του εξέδωσε κανονισµό τεχνικής
εκµετάλλευσης ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών Μηχανών και Ιπτάµενων
Αθλητικών Συσκευών στον οποίο όριζε την Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία
(ΕΛ.Α.Ο.) υπεύθυνη για την εφαρµογή του (άρθρο 4, παρ. 4.3).
3.1.6. Η ΕΛ.Α.Ο. παρόλο που πριν την έκδοση του προαναφερόµενου κανονισµού
είχε δεχθεί την ανάληψη των παραχωρουµένων σ’ αυτή αρµοδιοτήτων και συµµετείχε
στην σύνταξή του, µετά την έκδοση του κανονισµού, για νοµικούς και οικονοµικούς
λόγους όπως επικαλείται σε επιστολή της αδυνατεί να τον εφαρµόσει.
3.1.7. Αν και από την έκδοση του κανονισµού µέχρι σήµερα έχουν συµβεί µε ΥΠΜ
και ΙΑΣ, δώδεκα ατυχήµατα µε τέσσερις θανάτους και επτά τραυµατισµούς και σε
όλα έχουν εκδοθεί από την Ε∆ΑΑΠ συστάσεις ασφαλείας προς τις ΥΠΑ και
ΕΛ.Α.Ο. για εφαρµογή του κανονισµού, µέχρι σήµερα τούτο δεν έχει
πραγµατοποιηθεί και οι ΥΠΜ και οι ΙΑΣ πετούν ανεξέλεγκτα.

3.2. Αίτια
Σφάλµα κατά την συναρµολόγηση της ΥΠΜ, το οποίο δεν εντοπίστηκε λόγω
έλλειψης ελέγχου κατασκευής της, ένεκα του οποίου επήλθε κατά την πτήση απώλεια
ελέγχου της ως προς την άνοδο-κάθοδο.
4.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.1-2004-40. Οι κάτοχοι ΥΠΜ που είναι εφοδιασµένες µε αλεξίπτωτο να βεβαιωθούν
ότι ο τρόπος και τα σηµεία πρόσδεσης των ιµάντων του αλεξιπτώτου έχουν
προσδιορισθεί από την εταιρεία κατασκευής ειδικά για τον τύπο της ΥΠΜ που
κατέχουν.
4.1-2004-41. Η εταιρία κατασκευής των ΥΠΜ να εξετάσει την δυνατότητα
τοποθέτησης οδηγού εντός του οποίου θα κινείται ο σωλήν έλξης – ωθήσης, ώστε σε
περίπτωση αποσυνδέσής του από την κολώνα του χειριστηρίου να µην υπάρχει ο
κίνδυνος εγκλωβισµού του ο οποίος δεν επιτρέπει την οριζόντια πτήση της ΥΠΜ.
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4.2-2004-42. Η ΕΛ.Α.Ο. που βάσει του καταστατικού της ως σκοπό έχει να
υποστηρίζει µε κάθε πρόσφορο µέσο τον Αεραθλητισµό, λόγω της πολύπλευρης
προσφοράς του στους τοµείς Νεολαίας, Τουρισµού, Κρατικής Σχεδίασης, Εκτάκτων
Αναγκών και Εθνικής Αµύνης, να καλλιεργεί, αναπτύσσει και διαδίδει το αεροπορικό
πνεύµα και την αεραθλητική ιδέα µε κάθε διατεθέµενο µέσο, να προετοιµάζει έµψυχο
αεροπορικό δυναµικό, να ασκεί, ως Ανώτατη Αεραθλητική Αρχή της χώρας, την
αεραθλητική εξουσία στην χώρα, σύµφωνα µε της νόµους του κράτους, να συµβάλει
στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, να εκπονεί, ανανεώνει, δηµοσιεύει και
διαδίδει κανόνες και αγωνιστικούς κανονισµούς, να ελέγχει την συντήρηση και
χρήση του αεραθλητικού υλικού, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για εφαρµογή
του υπάρχοντος κανονισµού τεχνικής εκµετάλλευσης ιδιωτικών υπερελαφρών
πτητικών µηχανών και ιπταµένων αθλητικών συσκευών και σε περίπτωση
αντικειµενικής αδυναµίας εφαρµογής του να υποβάλλει συγκεκριµένες προτάσεις
στην ΥΠΑ.
4.3-2004-43. Η ΥΠΑ, στην οποία ανήκει η άσκηση εποπτείας επί συλλόγων, λεσχών,
οµάδων και ατόµων ασχολουµένων µε θέµατα ιδιωτικής αεροπορίας, αεροπορικού
αθλητισµού και αεροπορικού τουρισµού (Ν∆ 1127/72, αρθρ. 2) και η οποία δια της
ΥΠΑ/∆2/∆/17591/6614/03-05-01 απόφασης του ∆ιοικητού της, εξέδωσε κανονισµό
τεχνικής εκµετάλλευσης ιδιωτικών υπερελαφρών πτητικών µηχανών και ιπτάµενων
αθλητικών συσκευών, για την εφαρµογή του οποίου ορίζει υπεύθυνη την ΕΛ.Α.Ο., να
εξετάσει τους λόγους που επικαλείται αυτή για την µη εφαρµογή του εν λόγω
κανονισµού και σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας εφαρµογής του, να
αναθεωρήσει τον υπάρχοντα κανονισµό και σε συνεργασία µε την ΕΛ.Α.Ο. να
προβεί στην έκδοση νέου πρακτικά εφαρµόσιµου κανονισµού.
4.4-2004-44. Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, στο οποίο ανήκει η
πολιτική για την ανάπτυξη και διάδοση της αεροπορικής ιδέας, ενθάρρυνσης και
κατεύθυνσης της ιδιωτικής αεροπορίας (Ν∆ 1127/72, άρθρο 2) να µεριµνήσει για
την σύσταση του Συµβουλίου Ιδιωτικής Αεροπορίας που προβλέπεται στο άρθρο
3 του ν. 1127/72.
Αθήνα 29.12.2004

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβός Τσολάκης

Κ. Αλεξόπουλος
Γ. Γεώργας

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Κασσαβέτης
Α. Κατσίφας

Ι. Παπαδόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Χώρος Απογείωσης και Προσεδάφισης

Χώρος
προσεδάφισης

Κρατικός
Αερολιµένας
Χίου

Μοντελοδρόµιο
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