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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
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Σοβαρό Συμβάν Αεροσκάφους Diamond DV 20 Katana με Νηολόγιο SX-KVA
στον Κρατικό Αερολιμένα Κοζάνης LGKZ την 14η Φεβρουαρίου 2020
Η Διερεύνηση του Σοβαρού Συμβάντος διενεργήθηκε από την Επιτροπή
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, σύμφωνα με:




Το Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγο
Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010
Τον Νόμο 2912/2001

“Σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία,
τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010 και τον Ν. 2912/2001, η διερεύνηση αεροπορικών
ατυχημάτων και συμβάντων δεν έχει σκοπό στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Ο
μοναδικός σκοπός της διερεύνησης και της έκθεσης είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και
συμβάντων.
Κατά συνέπεια, η χρήση αυτής της έκθεσης για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την
πρόληψη των ατυχημάτων στο μέλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένες
ερμηνείες.”
Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Πρόεδρος
Ιωάννης Κονδύλης
Κυβερνήτης Αεροσκαφών, Διερευνητής

Μέλη
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ακριβός Τσολάκης
Κυβερνήτης Αεροσκαφών, Διερευνητής

Γρηγόριος Φλέσσας
Κυβερνήτης Αεροσκαφών

Χρήστος Βάλαρης
Ταξίαρχος (E.A.) ε. α. Π. Α.

Χαράλαμπος Τζώνος-Κομίλης
Κυβερνήτης Αεροσκαφών, Διερευνητής

Γραμματέας: Κ. Κατσουλάκης
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ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ

: EGNATIA AVIATION LTD

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

: EGNATIA AVIATION LTD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

: DIAMOND AIRCRAFT INDUSTIES

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

: DIAMOND DV 20 KATANA CS-VLA

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

: ΑΥΣΤΡΙΑ

EΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

: SX-KVA

ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ LGKZ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

: 14 Φεβρουαρίου 2020, 07:45 UTC

Σημείωση

:

Οι χρόνοι είναι UTC (Τοπική = UTC + 2)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ΜΟΝΟΣ (SOLO) και κατά την διάρκεια της
προσγείωσης στον διάδρομο 32 του Κρατικού Αερολιμένα Κοζάνης, ο μαθητευόμενος χειριστής
έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να εξέλθει δεξιά εκτός διαδρόμου. Το
αεροσκάφος υπέστη μικρής έκτασης ζημιές. Ο χειριστής εξήλθε του αεροσκάφους αβλαβής.

Φωτ. 1: Το αεροσκάφος εκτός διαδρόμου.
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Πραγματικά Γεγονότα
Ιστορικό της Πτήσης

Ο μαθητευόμενος χειριστής έκανε την πρώτη εκπαιδευτική πτήση στην σχολή Egnatia Aviation
στις 22 Οκτωβρίου 2019.
Την ημέρα του συμβάντος στις 14 Φεβρουαρίου 2020 είχε συμπληρώσει 56 ώρες πτήσεων από
τις οποίες οι 44 ώρες 36 λεπτά με την παρουσία εκπαιδευτή και τις υπόλοιπες 11 ώρες 24 λεπτά
σε πτήσεις ΜΟΝΟΣ (SOLO).
Δεν υπάρχει αναφορά, πριν την πτήση, για κακή λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος του
αεροσκάφους.
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Τραυματισμοί προσώπων
Τραυματισμοί

Πλήρωμα

Επιβάτες

Άλλοι

Θανάσιμοι

0

0

0

Σοβαροί

0

0

0

Ελαφρείς/Ουδείς

0/1

0/0

0/0

Σύνολο

1

0

0

Ζημιές Αεροσκάφους
Κατά την φάση της προσγείωσης το αεροσκάφος εξήλθε δεξιά του ασφάλτινου διαδρόμου στο
χερσαίο έδαφος. Το ακροπτερύγιο της αριστερής πτέρυγας ήρθε σε επαφή με το έδαφος και στο
αριστερό χείλος προσβολής, διαπιστώθηκε ρωγμή μήκους 22 χιλιοστών (22mm). Δεν
διαπιστώθηκαν άλλες ζημίες.

Φωτ. 2: Αριστερή πτέρυγα με την ρωγμή μήκους 22 χιλιοστών (22 mm).
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Φωτ. 3: Δεξιά πτέρυγα χωρίς ζημία.

Φωτ. 4: Ζημιές στο αριστερό ακροπτερύγιο.
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Άλλες ζημιές
Δεν προκλήθηκαν άλλες ζημίες ή ζημίες προς τρίτους.
Πληροφορίες Πληρώματος
Ήταν εκπαιδευτική πτήση ΜΟΝΟΣ (SOLO).
1.5.1 Χειριστής-Κυβερνήτης
Πτυχίο / Αριθμός

LAPL: EL 13478

Εκδούσα αρχή

ΕΛΛΑΣ Υ.Π.Α.
Τάξη 1 / Class 1

Πιστοποιητικό Ισχύος Πτυχίου (ΠΙΠ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 21 Μαΐου 2019
Ημερομηνία λήξης: 21 Μαΐου 2021
Κατηγορία Class 1

Πιστοποιητικό Υγείας ισχύος μέχρι

Ημερομηνία λήξης: Class 1: 21/05/2020

Ώρες πτήσεως: Σύνολο & Στον τύπο

Σύνολο 56 ώρες

Πληροφορίες Αεροσκάφους
Το διθέσιο αεροσκάφος SX-KVA τύπου DV20 Catana είναι κατασκευασμένο στην Αυστρία από
την Diamond Aircrafts και χρησιμοποιείται ευρύτατα από σχολές χειριστών για την βασική τους
εκπαίδευση.
1.6.1 Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες Αεροσκάφους

Κινητήρες και Προπέλλες

Manufacturer

DIAMOND AIRCRAFTS

Κατασκευαστής

ROTAX

Τύπος

DV20

Τύπος κινητήρα

ROTAX 912-S3

Αριθμός Σειράς

20215

Κατασκευής Προπέλλας

MT-PROPELLER

Έτος κατασκευής

2012

Τύπος Προπέλλας

MTV-21-A/175-05
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1.6.2 Στοιχεία συντήρησης.
Από το μητρώο του αεροσκάφους προκύπτει ότι η εταιρία ακολουθούσε το πρόγραμμα
συντήρησης του κατασκευαστή. Το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στις 30
Ιανουαρίου 2020 και δεν υπήρχαν ενδείξεις δυσλειτουργίας πριν από το σοβαρό συμβάν.
1.6.3 Σύστημα προσγείωσης
Το αεροσκάφος DV20 Catana, διαθέτει τρίσκελο σταθερό σύστημα προσγείωσης.
Δεν υπήρχαν ενδείξεις δυσλειτουργίας πριν το συμβάν.
Μετεωρολογικές πληροφορίες
LGKZ 14750z 00000KT 9999 FEW025 SCT070 06/03 Q1020 RMK SCT 170
Αεροδρόμιο Κοζάνης 14/02/2020 ώρα 07:50 UTC: Άνεμος άπνοια, ορατότητα πάνω από 10
χιλιόμετρα, λίγα νέφη στα 2500 πόδια, διάσπαρτα νέφη στα 7000 πόδια, θερμοκρασία 6 0C σημείο
δρόσου 3 0C, βαρομετρική πίεση 1020 hPa, σημείωση: διάσπαρτα νέφη στα 17000 πόδια.
Αεροναυτικές πληροφορίες
Δεν έχει εφαρμογή.
Επικοινωνίες
Δεν αναφέρθηκε οποιαδήποτε δυσκολία.
Πληροφορίες Αεροδρομίου
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε δυσκολία.
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Αποτυπωτές Πτήσης
Το αεροσκάφος δεν διαθέτει αποτυπωτές πτήσεων.
Πληροφορίες Συντριμμάτων και Πρόσκρουσης
Δεν έχει εφαρμογή.
Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες
Το ιατρικό πιστοποιητικό του χειριστή ήταν σε ισχύ.
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Πυρκαγιά
Δεν έχει εφαρμογή.
Διαδικασίες Επιβίωσης
Δεν έχει εφαρμογή.
Δοκιμές και Έρευνες
1.16.1 Ατυχήματα που οφείλονται σε απώλεια ελέγχου
Ανάλυση, γενικής αεροπορίας, εκπαιδευτικών ατυχημάτων απώλειας ελέγχου (NTSB)
Αν και οι μαθητευόμενοι χειριστές περνούν πολλές ώρες σε εξάσκηση ελιγμών για τη βελτίωση
της ικανότητα χειρισμού και την πρόληψη ατυχημάτων, σχεδόν το ήμισυ όλων των ατυχημάτων
αεροσκαφών γενικής αεροπορίας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πτήσεων.
Μεταξύ αυτών, η απώλεια ελέγχου είναι ο συχνότερα αναφερόμενος αιτιώδης παράγοντας και η
πιο συχνή πρώτη εμφάνιση σε μια αλυσίδα αιτιωδών γεγονότων.
Σε ανάλυση της βάσης δεδομένων ατυχημάτων το NTSB διαπίστωσε ότι υπάρχουν σημαντικοί
παράγοντες που συμβάλλουν στην απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια ατυχημάτων κατά την
πτήση. Αναλύθηκαν οι ακόλουθοι αιτιώδεις παράγοντες: Τοποθεσία, φάση πτήσης, εμπειρία
μαθητή και εκπαιδευτή, συγκεκριμένα διαδικαστικά λάθη κατά περίπτωση, και μετεωρολογικές
συνθήκες.
Με προηγούμενες γνώσεις και δεδομένα που έχουν παρατηρηθεί, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει
ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων απωλειών ελέγχου, συμβαίνουν κατά την διάρκεια ελιγμών
απώλειας στήριξης και περιδινήσεων και έλλειψης ελέγχου διεύθυνσης κατά τη φάση της
απογείωσης και προσγείωσης.
Το 95% των συμβάντων και ατυχημάτων σε εκπαιδευτικές πτήσεις οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος
(NTSB, 2009). Οι περιβαλλοντικές αιτίες ατυχημάτων (λόγω οριακού καιρού) είναι σπάνιες στις
εκπαιδευτικές πτήσεις, καθώς η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πτήσεων πραγματοποιούνται με
καλές μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης (NTSB, 2009). Τα αίτια που σχετίζονται με
δυσλειτουργία αεροσκαφών αντιπροσωπεύονται μόνο στο 13% των εκπαιδευτικών πτήσεων και
αποτελούνται από αιτίες όπως αστοχία κινητήρα ή δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης
κ.λπ. (NTSB, 2010). Το γεγονός ότι το 95% των ατυχημάτων εκπαιδευτικών πτήσεων αποδίδεται
σε ανθρώπινο σφάλμα είναι σημαντικό και μας λέει ότι το κλειδί για την πρόληψη ατυχημάτων
είναι η αναγνώριση αυτών των σφαλμάτων κατά την αρχική εκπαίδευση. "Από τα 1.228
ατυχήματα το 2006 με αιτία ή παράγοντα ανθρώπινης απόδοσης, η συχνότερα αναφερόμενη αιτία
/ παράγοντας ήταν ο χειρισμός και ο έλεγχος των αεροσκαφών (71%)" (NTSB, 2010).
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Από τα ατυχήματα που κατηγοριοποιούνται στον παράγοντα ανθρώπινου σφάλματος, η
περίπτωση της απώλειας ελέγχου είναι η πλέον συνήθης (NTSB, 2010). Επιπλέον, η "απώλεια
ελέγχου κατά την πτήση" και η "απώλεια ελέγχου στο έδαφος", ήταν οι δύο πιο συχνά
αναφερόμενες αλυσίδες περιστατικών που συνέβαλαν στο ατύχημα (NTSB, 2010).
Το Σχήμα 1 απεικονίζει τους πιο κοινούς αιτιώδεις παράγοντες που εμπλέκονται στα ατυχήματα
απώλειας ελέγχου. Οι παράγοντες που αναφέρονται στο Σχήμα 1, ενώ είναι πολυάριθμοι, είναι
μόνο οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες που συμβαίνουν στα ατυχήματα που μελετήθηκαν για αυτήν
την έρευνα.

Σχήμα 1. Συχνότητα των αναφερόμενων αιτιωδών παραγόντων στην απώλεια ελέγχου. Συνήθως
αναφέρονται πολλοί παράγοντες για ένα μόνο ατύχημα.

Οργανωτικές και Διοικητικές Πληροφορίες
Δεν έχει εφαρμογή.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
"ΦΙΛΙΠΠΟΣ” (KZI/LGKZ)
Ο Εθνικός Αερολιμένας της Κοζάνης "Philippos" βρίσκεται 4 χλμ. από την πόλη της Κοζάνης,
προς το νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης και λειτουργεί από το 1950. Οι εγκαταστάσεις του
αεροδρομίου καλύπτουν 400 m2. Η Egnatia Aviation δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο της
Κοζάνης από το 2018.
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Χρήσιμες ή αποτελεσματικές τεχνικές διερεύνησης
Δεν χρειάστηκαν.
2

ΑΝΑΛΥΣΗ

Με την έλλειψη καταγραφών πτήσης δεν μπορούν να αναλυθούν οι λόγοι της απώλειας ελέγχου
κατά την προσγείωση.
3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διαπιστώσεις

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι:
1)

Δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος.

2)

Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και δεν συνέβαλαν στο σοβαρό περιστατικό.

3)

Δεν αναφέρθηκε πρόβλημα εναερίου κυκλοφορίας και δεν υπήρχε άλλη κυκλοφορία στο

αεροδρόμιο πριν το συμβάν, που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσγείωση του ελαφρού
αεροσκάφους.
Αιτία(ες)
Το συμβάν αποδίδεται σε απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους, οφειλόμενο στην περιορισμένη
πτητική εμπειρία του εκπαιδευομένου χειριστή.
4

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.
2021-12: Στην έννοια της προαγωγής ασφάλειας πτήσεων και της πρόληψης ατυχημάτων,
συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισάγει στην εκπαίδευση
εδάφους, ώρες εκπαίδευσης σχετικά με παρελθόντα περιστατικά και ατυχήματα, κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικών πτήσεων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει την επίγνωση
κατάστασης των μαθητευομένων χειριστών.
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Οι αποσταθεροποιημένες προσεγγίσεις έχουν αναγνωριστεί ως κύριος συμβάλλων παράγοντας
σοβαρών συμβάντων και ατυχημάτων κατά την προσέγγιση και προσγείωση.
2021-13: Συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισαγάγει αυστηρά
κριτήρια σταθεροποιημένων προσεγγίσεων, σύμφωνα με την εμπειρία του μαθητευομένου
χειριστή, καθώς αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και η επανακύκλωση να
είναι πάντα η εναλλακτική επιλογή.
Νέα Φιλαδέλφεια, 26 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Κονδύλης

Ακριβός Τσολάκης
Γρηγόριος Φλέσσας
Χρήστος Βάλαρης
Χαράλαμπος Τζώνος-Κομίλης
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