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ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΟΜΔΝΟ :    ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΑΜ 

«ΑΦ’ ΤΦΖΛΟΤ» 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ  :  ΗΓΗΧΣΖ  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ              :    FLYLAB SRL 

ΣΤΠΟ                                    :    TUCANO 

ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ :    ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΖΟΛΟΓΖΔΧ :    SX-UCT 

ΣΟΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ          :    ΑΗΓΗΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ :  29.06.10 / 21:05h 

ΖΜΔΗΧΖ : Οη ρξφλνη είλαη ηνπηθνί   

  (ηνπηθή ψξα = UTC + 3h)    

 

 

Περίληυη 

Σελ 29/06/2010 ππεξειαθξφ αεξνζθάθνο (α/θ) κε ην νπνίν εθηειείην εθπαηδεπηηθή 

πηήζε, θαηέπεζε θαη ζπληξίβεη ζε αγξφθηεκα ζηα ζχλνξα ηεο πφιεο ηνπ Αηγίνπ. Απφ 

ηελ πηψζε ηξαπκαηίζζεθαλ ζαλάζηκα νη επηβαίλνληεο ηνπ α/θ, εθπαηδεπηήο θαη 

εθπαηδεπφκελνο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (ΔΓΑΑΠ) 

ελεκεξψζεθε γηα ην αηχρεκα απζεκεξφλ θαη κε ην ππ’ αξηζκ. ΔΓΑΑΠ/1032/30.06.10 

έγγξαθν νξίζζεθε νκάδα δηεξεχλεζεο κε επηθεθαιήο δηεξεπλεηή ηνλ Ησάλλε 

Παπαδφπνπιν θαη κέινο ηνλ δηεξεπλεηή  Νηθφιαν Πνπιηέδν.  

Με ηελ ΔΓΑΑΠ/1153/20.07.10 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο νξίζζεθε σο Σερληθφο 

χκβνπινο ν θ. Υξίζηνο Μπίζηαο, Υεηξηζηήο θαη Μεραληθφο α/θ.  
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1 Πραγμαηικά Γεγονόηα 

1.1 Ηζηορικό ηης Πηήζης  

Σελ 29/06/10 ζηηο 20:30 h πεξίπνπ, απνγεηψζεθε απφ ρψξν πξφρεηξα δηακνξθσκέλν 

γηα πξνζγεησ-απνγεηψζεηο ην ππεξειαθξφ α/θ SX - UCT ηχπνπ TUCANO 3D, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ) 

«ΑΦ’ ΤΦΖΛΟΤ» κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο πηήζεο. ην 

α/θ επέβαηλαλ ν εθπαηδεπηήο-ρεηξηζηήο, θαη έλαο καζεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ. Ο εθπαηδεπηήο ήηαλ  θαη ηδηνθηήηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

χκθσλα κε ηηο θαηαζέζεηο απηφπησλ καξηχξσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 30 

ιεπηψλ ην α/θ πεηνχζε ζηελ πεξηνρή ρσξίο λα εκθαλίδεη θάπνην πξφβιεκα. ηηο 

21:00h, ζχκθσλα κε ηελ θαηάζεζε ελφο εμ απηψλ, ην α/θ πέξαζε πάλσ απφ ην ζπίηη 

ηνπ θαη ελ ζπλερεία έθαλε ζηξνθή θαη επηρείξεζε δεχηεξε δηέιεπζε. Καηά ηελ 

δεχηεξε δηέιεπζε ηνπ α/θ, άθνπζε έλα «κπακ» θαη είδε ζηελ άθξε ηεο αξηζηεξήο 

πηέξπγαο «μεθηίδηα». Δλ ζπλερεία ην α/θ έζηξηςε  αξηζηεξά, «έβαιε κνχξε θάησ» 

(πήξε αξλεηηθή πξφλεπζε), θαη ράζεθε απφ ην νπηηθφ ηνπ πεδίν. Ο κάξηπξαο έηξεμε 

πξνο ην ζεκείν πνπ θάλεθε λα ράλεηαη ην α/θ θαη ζε κηθξή απφζηαζε ην βξήθε λα 

έρεη πέζεη πάλσ ζηα δέληξα  (Φση. 1 & 2). 

 

Φφη. 1 

 

Φφη. 2 

Οη άλδξεο ηεο Π.Τ. πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ κάξηπξα πνπ πξνζέηξεμε θαη 

θαηέθζαζαλ κεηά απφ δέθα ιεπηά ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο, βξήθαλ ηνπο 

επηβαίλνληεο δεκέλνπο κε ηηο δψλεο ηνπο πάλσ ζηα θαζίζκαηά ηνπο, ζαλάζηκα 

ηξαπκαηηζκέλνπο θαη ηνπο απεγθιψβηζαλ. Οη ζσξνί ησλ επηβαηλφλησλ κεηαθέξζεθαλ 

κε Ννζνθνκεηαθφ φρεκα ζην Ννζνθνκείν Αηγίνπ.  
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1.2 Σρασμαηιζμοί Προζώπφν 

Σξαπκαηηζκνί Πιήξσκα Δπηβάηεο/άιινη 

Θαλάζηκνη 2 --- 

νβαξνί  --- --- 

Διαθξνί / Καλείο -- / -- -- / -- 

 

1.3 Εημιές Αεροζκάθοσς 

Σν αεξνζθάθνο ππέζηε νιηθή θαηαζηξνθή. Ζ θπξία δηακήθεο δνθφο ηνπ α/θ ε νπνία 

δέρζεθε ηελ δχλακε πξφζθξνπζεο θαη ε βάζε ηνπ θηλεηήξα ππέζηεζαλ ζηξέβισζε. 

Σν ξηλαίν ζθέινο απνθνιιήζεθε θαη ηα θχξηα ζθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο 

ππέζηεζαλ θάκςε πξνο ηα πίζσ. Ο ζφινο ηνπ ζαιάκνπ ρεηξηζηνχ δηαιχζεθε θαη ην 

δεμηφ θάζηζκα απνθνιιήζεθε. Ζ έιηθα έζπαζε θαη απφ ηα ζηπιίδηα ησλ πηεξχγσλ 

άιια ζηξέβισζαλ θαη άιια απνθφπεθαλ.  

ηελ επάλσ επηθάλεηα ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο, απφ ηελ πθαζκάηηλε επηθάιπςε είρε 

κείλεη ηκήκα κήθνπο εβδνκήληα εθαηνζηψλ (0,70 cm), ελψ ην ππφινηπν θνκκάηη 

κήθνπο 4,30 m είρε απνζρηζζεί θαη έιεηπε. Ακθφηεξεο νη πηέξπγεο έθεξαλ ζρηζκέο 

θαη εθδνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πξφζθξνπζε.   

 

1.4 Άλλες Εημιές 

Εεκηέο πξνθιήζεθαλ ζηηο πνξηνθαιηέο πάλσ ζηηο νπνίεο θαηέπεζε ην α/θ. 

 

1.5 Πληροθορίες Προζφπικού  

1.5.1 Δκπαιδεσηής 

Άλδξαο ειηθίαο 50 εηψλ. 

Ο εθπαηδεπηήο θαηείρε:  

 Άδεηα Υεηξηζηή Τπεξειαθξψλ α/θ 3
σλ

 αμφλσλ, κεηαηφπηζεο θνξηίνπ θαη 

κεραλνθίλεησλ Αιεμίπησησλ πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο 
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Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) ζηηο 19/01/2007 κε απμ. αξηζκφ 0130 θαη ζε ηζρχ κέρξη 

18/01/2012. 

 Άδεηα Δθπαηδεπηή θαη Δμεηαζηή Τπεξειαθξψλ α/θ 3
σλ

 αμφλσλ, κεηαηφπηζεο 

θνξηίνπ θαη κεραλνθίλεησλ Αιεμίπησησλ, ζε ηζρχ κέρξη 08/01/2011. 

 Πηπρίνπ Υεηξηζηή Ηδησηηθψλ Αεξνπιάλσλ κε αξηζκφ 04331 πνπ εθδφζεθε απφ 

ηελ Τ.Π.Α. ζηηο 01/09/2000 θαη κεηαηξάπεθε ζε JAA κε αξηζκφ GR-003540 

ζηηο 06/08/2009 θαη ζε ηζρχ κέρξη 09/07/2011.  

 Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο, Σάμεο 2 πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ην JAR-FCL 3 

απφ εμνπζηνδνηεκέλν Ηαηξφ (ΑΜΔ 100005) ηεο  Τ.Π.Α. θαη ζε ηζρχ κέρξη 

08/04/2011. 

 Πεξηνξηζκέλν Πηπρίν Ραδηνηειεθσλίαο γηα πηήζεηο εμ’φςεσο εληφο ηνπ 

Διιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Τ.Π.Α. ζηηο 26/10/1998 κε 

απμ. αξηζκφ 2944. 

Ζ ζπλνιηθή πηεηηθή εκπεηξία  ηνπ ρεηξηζηή ππνινγίδεηαη ζηηο 2.500 ψξεο πεξίπνπ 

θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο κε ειαθξά θαη ππεξειαθξά α/θ. 

  

1.5.2 Δκπαιδεσόμενος  

Άλδξαο ειηθίαο 17 εηψλ. 

Δίρε εγγξαθεί ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. χκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ Τπεξειαθξψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ Αξ. Φχιινπ 1068/ 

04/08/2006) θαη ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ θάησ ησλ 18 εηψλ, ηελ αίηεζε ηνπ γηα εγγξαθή 

ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ζπλφδεπε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ παηέξα ηνπ.   

Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, έδσζε γξαπηέο εμεηάζεηο ηελ 

26/05/10 ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο κε βαζκφ επηηπρίαο 100% θαη έλα 

κήλα αξγφηεξα μεθίλεζε ηα πξαθηηθά καζήκαηα (πηήζεσλ). χκθσλα κε ηα φζα 

δειψζεθαλ απφ ηνλ παηέξα ηνπ είρε εθηειέζεη νθηψ ψξεο πηήζεο.  

εκείσζε: Λφγσ ηνπ φηη δελ παξαδφζεθαλ απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπ εθπαηδεπηή ηα 

αξρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, παξφηη δεηήζεθαλ επαλεηιεκκέλσο, νη ψξεο 
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πηήζεο ηνπ ρεηξηζηή ειήθζεζαλ απφ ην βηνγξαθηθφ πνπ είρε ππνβάιιεη ζηελ ΤΠΑ, 

θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ ηελ δήισζε ηνπ παηέξα ηνπ.  

 

1.5.3  Δλεγκηής καηαζκεσής  

                   Άλδξαο ειηθίαο 43 εηψλ. 

Καηείρε πηπρίν κεραληθνχ α/θ ηχπνπ ΗΗ, εζληθφ κε αξ. 2229 θαη θαηά EASA-PART 

66 κε αξ. 008739. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ θαη βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ Τπεξειαθξψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ) (ΦΔΚ Αξ. 

Φχιινπ1068/04.08.2006)  απέθηεζε ηελ κε αξηζκ. GR/ΔΚ/020  εμνπζηνδφηεζε ηεο 

ΤΠΑ λα εθηειεί θαζήθνληα Διεγθηή Καηαζθεπήο Τπεξειαθξψλ Αζιεηηθψλ 

Μεραλψλ (ΤΠΑΜ).  

Δίρε ιάβεη κέξνο ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ α/θ, πνπ έγηλε ζην πεδίν πξνζγείσζεο 

Μεζνινγγίνπ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ Διιάδα. Σελ 06/06/09 είρε ειέγμεη θαη 

ππνγξάςεη ζαλ Διεγθηήο  Καηαζθεπήο ΤΠΑΜ, ηελ επηζεψξεζε πιντκφηεηαο ηνπ 

α/θ, βάζεη ηεο νπνίαο εθδφζεθε απφ ηελ ΤΠΑ ην Πηζηνπνηεηηθφ Πηεηηθήο 

Ηθαλφηεηαο ηνπ α/θ. χκθσλα κε ηα φζα δήισζε, θαηά ηνλ έιεγρν ε  πθαζκάηηλε 

επηθάιπςε ηνπ α/θ ήηαλ κελ κεηαρεηξηζκέλε, αιιά ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε κε έλα 

κφλν κηθξφ ζρίζηκν 2 cm ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ην νπνίν θαιχθζεθε κε  θνιιεηηθή 

ηαηλία. Ο έιεγρνο ηεο αληνρήο ηεο έγηλε κε ηελ κέζνδν BETTSOMETER TEST  

ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην ηκήκα S ηεο CAA. Υξεζηκνπνίεζε γηα ηελ 

κέηξεζε ηελ εηδηθή ζπζθεπή ειέγρνπ (BETTSOMETER) πνπ ηνπ έδσζε ν ηδηνθηήηεο 

ηνπ α/θ θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εληφο ησλ νξίσλ. 

 

1.5.4  Τπεύθσνος Μητανικός 

Άλδξαο ειηθίαο 53 εηψλ. 

Ο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ πνπ ππεβιήζε 

ζηελ ΤΠΑ θαη ηελ έθζεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ΤΠΑ πνπ ελήξγεζαλ έιεγρν 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν, ήηαλ ν ππεχζπλνο 

κεραληθφο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ α/θ ηνπ θέληξνπ εθπαίδεπζεο. 
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Καηείρε πηπρίν κεραληθνχ α/θ ηχπνπ ΗΗ εζληθφ κε αξ. 1375 απφ ην 1987 θαη θαηά 

EASA-PART 66  κε αξ. 008003 απφ ην 2006. Ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ ΤΠΑ 

λα αζθεί ηα θαζήθνληα Διεγθηή Καηαζθεπήο Τπεξειαθξψλ Αζιεηηθψλ Μεραλψλ 

(ΤΠΑΜ). Καηείρε επίζεο πηπρίν ρεηξηζηνχ ηδησηηθψλ α/θ, αλεκφπηεξσλ θαη 

ειηθφπηεξσλ ηχπνπ  R22 θαη R44.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθεθε ηελ 12
ε
 

επηεκβξίνπ 2009 κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κέληξνπ, νη ππεξεζίεο ηνπ παξέρνληαλ ακηζζί. χκθσλα κε ηα 

φζα δήισζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 πνπ είδε γηα πξψηε θνξά ην α/θ ζην Μεζνιφγγη, 

είπε ζηνλ ηδηνθηήηε φηη γηα λα αξρίζεη ε ζπλεξγαζία ηνπο, ζα έπξεπε λα ηνπ θέξεη ηα 

αξρεία ζπληήξεζεο ηνπ α/θ θαη ηνπ θηλεηήξα θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

γηα λα εμεηάζεη ην α/θ. ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ ην α/θ ζα ήηαλ πηεηηθά ηθαλφ, ζα 

ππέγξαθε ηα βηβιία θαη ην α/θ ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί γηα εθπαηδεπηηθέο πηήζεηο. 

Σελ ζπληήξεζε ηνπ α/θ ζα ηελ εθηεινχζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηεο ΤΠΑ. Μέρξη ηελ εκέξα φκσο ηνπ αηπρήκαηνο δελ ηνπ είραλ 

πξνζθνκηζζεί ηα κεηξψα ζπληήξεζεο ηνπ α/θ. 

   

1.6 Πληροθορίες Αεροζκάθοσς 

Σν α/θ TUCANO ραξαθηεξίδεηαη σο Τπεξειαθξά Πηεηηθή Αεξαζιεηηθή Μεραλή 

θαηεγνξίαο Τπεξειαθξφ α/θ θαη είλαη θαηάιιειν γηα πηήζεηο εμ’ φςεσο ( VFR).  

 Δίλαη Ηηαιηθήο θαηαζθεπήο, δηζέζην, πςεινπηέξπγν κε δνθίδεο ζηήξημεο, 

επηρξσκησκέλν κεηαιιηθφ ζθειεηφ, δηπιφ ρεηξηζηήξην ειέγρνπ πηήζεο, ρεηξηζηήξην 

ειέγρνπ θηλεηήξα (καλέηα κε chock) θαη ηξίθπθιν ζηαζεξφ ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε 

ξηλαίν ηξνρφ. Δίλαη εμνπιηζκέλν κε πηηνζηαηηθά φξγαλα ειέγρνπ πηήζεο (πςφκεηξν, 

ηαρχκεηξν, αλφδνπ/θαζφδνπ, καγλεηηθή ππμίδα, ζηξνθφκεηξν, ελδείθηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ θαη λεξνχ θαζψο θαη ελδείθηε πνζφηεηαο θαπζίκνπ. Ο 

κεηαιιηθφο ζθειεηφο ησλ πηεξχγσλ θαιχπηεηαη απφ ζπλζεηηθφ χθαζκα  πνιπεζηέξα 

(Φση. 3).  
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Φφη. 3 

Σν α/θ TUCANO κε αξηζκφ ζεηξάο θαηαζθεπαζηή 356 θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2002. Πξψηνο ηδηνθηήηεο ήηαλ κηα Ηηαιηθή ζρνιή εθπαίδεπζεο 

ρεηξηζηψλ θαη κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, πνπ αγνξάζηεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη εηζήρζε ζηελ Διιάδα, είρε Ηηαιηθφ λενιφγην (Η-6624). 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 δηελεξγήζεθε ν αξρηθφο έιεγρνο απφ εμνπζηνδνηεκέλν ειεγθηή 

θαηαζθεπήο θαη ηελ 17/09/09, ην α/θ πήξε πηζηνπνηεηηθφ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο (αξ. 

πηζη.: EL-UL-042). ηηο 22/09/09 εγγξάθεθε ζηα κεηξψα α/θ Διιεληθνχ Νενινγίνπ 

κε ζηνηρεία λενιφγεζεο SX-UCT θαη δηαηέζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ΤΠΑΜ, «ΑΦ’ΤΦΖΛΟΤ». Γηα ην α/θ είρε 

εθδνζεί απφ ηελ ΤΠΑ Άδεηα ηαζκνχ ( Νν 1074) κε ηζρχ έσο ηελ 23/09/2012, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία έπξεπε λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αζχξκαην ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο ηχπνπ ICOM IC-A22Δ. 

Ήηαλ αζθαιηζκέλν γηα ηνπο επηβαίλνληεο θαη γηα δεκηέο πξνο ηξίηνπο, απφ ηελ VFS 

HEINZ GRÜMMER GMBH, κε αξηζκφ ζπκβνιαίνπ 4008 0004973, κε εκεξνκελία 

έλαξμεο 15/09/2009 θαη ηζρχ κέρξη 15/09/2010.  
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Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ α/θ ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Μέγηζην βάξνο απνγείσζεο : 450 kg 

Μέγηζην βάξνο θελφ θνξηίνπ                   : 220 kg 

Μέγηζην βάξνο επηβαηλφλησλ  : 230 kg   

Δθπέηαζκα :  10.17 m 

Μήθνο  : 6.30 m  

Ύςνο  : 2.25  m 

Πηεξπγηθή επηθάλεηα   : 16,99 m
2
 
 

Σαρχηεηα ηαμηδηνχ (4.000RPM)  : 100 km/h 

Μέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα : 140 km/h 

Σαρχηεηα απψιεηαο ζηήξημεο : 52 km/h 

Μήθνο δηαδξφκνπ απνγείσζεο : 70 m 

Μήθνο δηαδξφκνπ πξνζγείσζεο : 70 m 

 

1.6.1 Κινηηήρας 

Σν α/θ έθεξε θηλεηήξα ηχπνπ ROTAX 582, (s/n 6025781), δχν  θπιίλδξσλ, δχν 

ρξφλσλ αλάθιεμεο, κε δηπιή ειεθηξνληθή αλάθιεμε, δχν αλακεηθηήξσλ,  πδξφςπθην, 

ηζρχνο 65 ίππσλ ζηηο 6.500 rpm. 

Τύπος τρησιμοποιούμενοσ κασσίμοσ: Ακφιπβδε βελδίλε απηνθηλήηνπ κε 

πεξηεθηηθφηεηα ιηπαληηθνχ ειαίνπ γηα δίρξνλνπο θηλεηήξεο, αλαινγίαο 20%. 

  

1.6.2 Έλικα   

Σν α/θ έθεξε μχιηλε έιηθα δπν πηεξπγίσλ, δηακέηξνπ 169 cm, ηχπνπ GT-2/169/VVT-

FW75SRPC ηεο εηαηξείαο GT PROPELLERS.  
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1.6.3 σνηήρηζη Αεροζκάθοσς 

Σν α/θ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ Διιάδα, κεηαθέξζεθε κε ηξέηιεξ ζην 

αεξνδξφκην ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ζπλαξκνινγήζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ηνλ Διεγθηή 

Καηαζθεπήο θαη άιινπο θίινπο.  

Απφ ηα αξρεία ηνπ α/θ πνπ ηεξνχληαη ζηελ ΤΠΑ, βξέζεθε ε αξρηθή  Δπηζεψξεζε 

Πιντκφηεηαο (06/06/09), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν Διεγθηή 

Καηαζθεπήο θαη απφ ηνλ Ηδηνθηήηε.  

χκθσλα κε απηή, θαίλεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη πνπ 

αθνξνχλ ηελ γεληθή θαηάζηαζε θαη ηελ πιντκφηεηα ηνπ α/θ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

επηζεψξεζε ήηαλ ε πξψηε θαη κνλαδηθή γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ηελ 

εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ α/θ ζηελ Διιάδα θαη βάζεη απηήο εθδφζεθε ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Πηεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ α/θ απφ ηελ Τ.Π.Α.  ηελ θαηάζηαζε 

Δπηζεψξεζεο αλαθέξεηαη φηη ππήξραλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ηα Μεηξψα ζπληήξεζεο, 

φηη νη ζπλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ α/θ ήηαλ 145:00 h, φηη ην α/θ δελ είρε θαλέλα 

ηζηνξηθφ αηπρήκαηνο, νχηε κεγάισλ επηζθεπψλ θαη φηη έγηλε δχγηζε ηνπ α/θ ζηηο 

06/06/2009. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ α/θ έρεη εθδψζεη πξφγξακκα επηζεψξεζεο – ζπληήξεζεο ηνπ 

θηλεηήξα πνπ αλαγξάθεη ζηηο πφζεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξέπεη λα εθηειείηαη θαη  

ζε πνηα κέξε ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο επηθάιπςεο ηνπ α/θ ν 

θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη: ζηάζκεπζε ηνπ α/θ ζε θιεηζηφ ρψξν (ππφζηεγν ζηέγαζεο 

α/θ) - ιφγσ ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο  ζηελ νπνία εθηίζεηαη φηαλ ζηαζκεχεη ζε 

αλνηρηφ ρψξν - έιεγρν ζε θάζε πηήζε θαη αιιαγή ηνπ θάζε 6 κε 8 ρξφληα. Χζηφζν ε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ πθάζκαηνο θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ ρξήζε, ηηο ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο εθηίζεηαη θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ζ θαθή ρξήζε θαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

εθηίζεηαη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ. Δπεηδή δελ βξέζεθαλ 

(αλαδεηήζεθαλ θαη δελ πξνζθνκίζζεθαλ) ηα κεηξψα ηνπ α/θ, δελ είλαη γλσζηέο νη 

ψξεο πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ α/θ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξηζθφηαλ ζηε 

Διιάδα, νχηε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ ηπρφλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηφ.  
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1.7 Μεηεφρολογικές πληροθορίες  

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο απηφπησλ καξηχξσλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ: άπλνηα, θαιή νξαηφηεηα, 

ζεξκνθξαζία 26ºC.  ηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ θαη ζην ζεκείν πνπ ζπλέβε ην 

αηχρεκα, δελ ππήξραλ κεγάινη νξεηλνί φγθνη γηα πηζαλή εθδήισζε έληνλσλ θαη 

απξφβιεπησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη oη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ζπλέβαιαλ ζην αηχρεκα. 

 

1.8 Αερονασηιλιακά Βοηθήμαηα 

Γελ έρεη εθαξκνγή. 

 

1.9 Δπικοινφνίες 

Γελ είρε  θαηαηεζεί  ρέδην Πηήζεο  θαη δελ ππήξμε θακία επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

α/θ θαη θάπνηνπ επίγεηνπ ζηαζκνχ. 

 

1.10 Πληροθορίες Αεροδρομίοσ 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ πνπ ππεβιήζε 

ζηελ ΤΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απηφ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ην εθπαηδεπηηθφ 

θέληξν ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ δηάδξνκν θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ 

πξνζγείσζεο ηεο Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ. Πξνο ηνχην ν ηδηνθηήηεο ηεο ρνιήο                  

«ΑΦ΄ ΤΦΖΛΟΤ» θαη ν Πξφεδξνο ηεο Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ, είραλ ππνγξάςεη 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο θαη δηάζεζεο πξνο ρξήζε ηνπ πεδίνπ πξνζγείσζεο 

Μεζνινγγίνπ. 

 Ζ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΤΠΑ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί άδεηα 

ιεηηνπξγίαο αλαγξάθεη: «Οη εθπαηδεπηηθέο πηήζεηο ζα εθηεινχληαη απφ ην πεδίν 

πξνζγείσζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ».  

 Σν πεδίν Μεζνινγγίνπ  είλαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΤΠΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηα α/θε ηεο Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ θαη ησλ κειψλ ηεο, ρσξίο ην 
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δηθαίσκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο.  Όια ηα α/θ πνπ επηρεηξνχλ απφ ην πεδίν ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ζπζθεπέο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. 

χκθσλα κε ηηο θαηαζέζεηο ελφο Δθπαηδεπηή θαη ελφο Βνεζνχ Δθπαηδεπηή ηεο 

ρνιήο, ην α/θ ηνπο δπν ηειεπηαίνπο κήλεο ζηάζκεπε θαη επηρεηξνχζε ζην Αίγην 

(πεξηνρή Σέκελε) απφ πξφρεηξα δηακνξθσκέλε ρσκάηηλε επηθάλεηα κε ζπληεηαγκέλεο 

38° 13´ 42´´ B , 22° 07´ 08´´ A,  κήθνπο 350 κέηξσλ, αλαηνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,  

παξάιιειε κε ηνλ πνηακφ ειηλνχληα θαη πςφκεηξν 20 κέηξα απφ ηε Μέζε ηάζκε 

Θαιάζζεο.  ην ρψξν δελ ππήξραλ θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 

α/θ. (Φση. 4) 

 

Φφη. 4 

      

1.11 Καηαγραθείς ηοιτείφν Πηήζης 

Γελ έρεη εθαξκνγή. 
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1.12 Πληροθορίες σνηριμμάηφν και Πρόζκροσζης  

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν θαηέιεμε ην α/θ είλαη επίπεδν πεξηβφιη κε πνξηνθαιηέο, 150 

κέηξα δπηηθά ηεο νδνχ Αηγίνπ - Καιαβξχησλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο:  

38° 13´ 52´´ B , 22° 05´ 40´´ A θαη απέρεη απφ ην  ρψξν απνγείσζεο 2,200 m πεξίπνπ, 

ζηελ δηεχζπλζε ησλ 280º.  

Σν α/θ πξνζέθξνπζε κε ηελ αξηζηεξή πηέξπγα θαη ην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ, αξρηθά 

ζηα δέλδξα θαη ζηε ζπλέρεηα  ζρεδφλ θάζεηα  κε ην έδαθνο. Ζ πηέξπγα δίπισζε θαη 

πεξηζηξάθεθε πξνο ηα πίζσ, ν ζάιακνο ρεηξηζηψλ δηαιχζεθε, ην δεμηφ θάζηζκα ζην 

νπνίν βξηζθφηαλ δεκέλνο ν ρεηξηζηήο απνθνιιήζεθε απφ ηε βάζε ηνπ. Έλα πηεξχγην 

ηεο έιηθαο έζπαζε απφ ηελ πξφζθξνπζε θαη  έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη  απφ ηελ 

πθαζκάηηλε επηθάιπςε ηνπ α/θ πεξηειίρζεθε  ζηνλ άμνλά ηεο.    

Σκήκαηα  απφ ηελ επηθάιπςε ηνπ α/θ βξέζεθαλ ζε απφζηαζε ηξηψλ κέηξσλ απφ ην 

ζεκείν πξφζθξνπζεο. Σν α/θ παξέκεηλε ζην ζεκείν ηεο πξψηεο επαθήο ζε πνξεία 

130º.  

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπληξηκκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Οκάδα Γηεξεχλεζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηελ αξηζηεξή πηέξπγα έιεηπε ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο 

πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο ηεο επάλσ επηθάλεηαο απηήο, ην νπνίν θαη αλαδεηήζεθε 

ζηελ πεξηνρή αιιά δελ βξέζεθε. Ζ ππφινηπε πθαζκάηηλε επηθάιπςε ηνπ α/θ ήηαλ 

θζαξκέλε θαη επηζθεπαζκέλε ζε πνιιά ζεκεία. Ζ θάησ επηθάλεηα είρε δέθα 

κπαιψκαηα. Ζ δεμηά πηέξπγα είρε νθηψ κπαιψκαηα (ηέζζεξα επάλσ, ηέζζεξα θάησ) 

δχν εθ ησλ νπνίσλ είραλ δηαζηάζεηο 0.70cm x 0.20cm. (Φση. 5 & 6)  

 

Φφη. 5 

 

Φφη. 6 
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ην α/θ δελ ήηαλ εγγεγξακκέλα ηα ζηνηρεία λενιφγεζεο ηνπ θαη δελ βξέζεθε ν 

ππξνζβεζηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα είλαη εθνδηαζκέλν. 

 

1.13 Ηαηρικές Πληροθορίες 

Απφ ηελ πηψζε ηξαπκαηίζζεθαλ ζαλάζηκα ακθφηεξνη νη επηβαίλνληεο ηνπ α/θ. 

 

1.14 Πσρκαγιά 

Γελ εθδειψζεθε ππξθαγηά.  

 

1.15 Γιαδικαζίες Δπιβίφζης  

Σν α/θ κεηά ηελ πξφζθξνπζή ηνπ ζην έδαθνο αθηλεηνπνηήζεθε. Καη νη δχν 

επηβαίλνληεο βξέζεθαλ δεκέλνη ζηα θαζίζκαηά ηνπο.  Σν θάζηζκα ηνπ εθπαηδεπηή 

είρε απνθνιιεζεί απφ ηε βάζε ηνπ. Οη άλδξεο ηεο  Π.Τ. αλ θαη έθζαζαλ ζην ρψξν 

ηνπ αηπρήκαηνο δέθα ιεπηά κεηά ηελ πηψζε ηνπ α/θ, πεξηνξίζζεθαλ ζηνλ 

απεγθισβηζκφ ησλ ζπκάησλ. 

 

1.16 Γοκιμές και Έρεσνες 

Σκήκα απφ ηελ πθαζκάηηλε επηθάλεηα ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο πνπ παξέκεηλε επί ηνπ 

α/θ, ζηάιζεθε γηα εμέηαζε ζε εηδηθφ θέληξν ζηελ Απζηξία. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο θαη ηελ αλαθνξά ηνπ θέληξνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ 

πθάζκαηνο ήηαλ πνιχ θαθή, ην χθαζκα ήηαλ ρξεζηκνπνηεκέλν πάλσ απφ ην 

θαλνληθφ θαη κε θαηάιιειν γηα πηήζε.   

 

1.17 Οργανφηικές και Γιοικηηικές Πληροθορίες 

Σν εθπαηδεπηηθφ θέληξν Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ, «ΑΦ’  

ΤΦΖΛΟΤ»  είλαη ηδησηηθή ρνιή Δθπαίδεπζεο Υεηξηζηψλ Τπεξειαθξψλ α/θ θαη 

αλήθεη ζηνλ επηβαίλνληα ζην α/θ Δθπαηδεπηή-ρεηξηζηή. Απέθηεζε ηελ κε αξηζκ. GR-
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UL-012 Άδεηα Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ απφ ηελ ΤΠΑ ζηηο 26/11/2009 κε εκεξνκελία 

ιήμεο ηελ 25/11/2010 

χκθσλα κε ηνλ πξαγκαηνπνηεζέληα έιεγρν πνπ έγηλε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ρνιήο ζηελ νδφ ηξάβσλνο 7 ζην Αίγην, ζην πεδίν πξνζγείσζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ, 

θαη ηελ ζπληαρζείζα Έθζεζε απφ ηνπο δηελεξγήζαληεο ηνλ έιεγρν ππαιιήινπο ηεο 

ΤΠΑ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αληίζηνηρεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, ε ρνιή θάιππηε ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εμνπιηζκφ, πηεηηθά κέζα, 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα) γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εθπαηδεπηηθφ θέληξν.  Γηα ηελ θάιπςε ηεο πηεηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

ζρνιή δηέζεηε ην α/θ SX-UCT, πνπ αλήθε ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζρνιήο. Οη  

εθπαηδεπηηθέο πηήζεηο ζα εθηεινχληαλ απφ ην πεδίν πξνζγείσζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ.  

Με ην ΤΠΑ/Γ2/Γ/5437/17.05.2010 έγγξαθν εγθξίζεθε ε έληαμε ζηε ζρνιή θαη 

δεχηεξνπ α/θ κε ζηνηρεία SX-UAX.  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ ΤΠΑ/Γ2/Γ  πξνθχπηεη φηη, ε ζρνιή  έσο ηελ 

19/05/10 είρε ηειεηψζεη  ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη είρε παξαπέκςεη  γηα γξαπηέο 

εμεηάζεηο ζηελ ΠΟΑ δχν ζεηξέο καζεηψλ. Ο  εθπαηδεπφκελνο πνπ επέβαηλε ηνπ α/θ 

ήηαλ καζεηήο ηεο δεχηεξεο ζεηξάο.  

 

1.18 σμπληρφμαηικές Πληροθορίες  

1.18.1 Γηλώζεις ασηόπηφν μαρηύρφν. 

Όινη νη απηφπηεο κάξηπξεο ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 

ιεπηψλ πεξίπνπ, ην α/θ πεηνχζε ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, φηαλ θάπνηα ζηηγκή θάλεθε 

ζε θάπνηνπο φηη έζεξλε πίζσ ηνπ θάηη ζαλ αεξνπαλφ, ελψ ζε θάπνηνπο άιινπο φηη 

ππήξραλ θάηη «μεθηίδηα» ζηελ άθξε ηνπ αξηζηεξνχ θηεξνχ θαη ζηε ζπλέρεηα έθαλε 

αξηζηεξή ζηξνθή θαη βχζηζε. 

Έλαο εμ απηψλ (γλσζηφο ηνπ εθπαηδεπηή) δειψλεη φηη ην α/θ είρε εθηειέζεη κία 

δηέιεπζε πάλσ απφ ην ζπίηη ηνπ, έθαλε ζηξνθή θαη επέζηξεςε γηα δεχηεξε δηέιεπζε. 

ηε δεχηεξε δηέιεπζε ηνπ α/θ,  άθνπζε έλα δπλαηφ “κπάκ” θαη είδε ηα μεθηίδηα ζηελ 

άθξε ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο.  Άιινο κάξηπξαο  δειψλεη φηη ζε ζπδεηήζεηο πνπ είρε, 

ηνπ δειψζεθε φηη ην α/θ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ πάλσ απφ ηνλ νπνίν είρε 
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εθηειέζεη ηελ πξψηε δηέιεπζε, έθαλε θάζνδν,  ελ ζπλερεία άλνδν θαη κεηά ζπλέβε ην 

αηχρεκα.  

          

1.18.2 Κανονιζμός Τπερελαθρών  Πηηηικών Αεραθληηικών Μητανών. 

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχζε ην α/θ, ήηαλ ν  Καλνληζκφο 

Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ), ηεο Τπεξεζίαο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ηελ 04/08/06 (ΦΔΚ 1068/04/08/06). 

χκθσλα κε απηφλ: 

α) Γηα φιεο ηηο πηήζεηο απαηηείηαη ππνβνιή ζρεδίνπ πηήζεο. 

β) Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ΤΠΑΜ ρξεζηκνπνηνχληαη Διεγθηέο θαηαζθεπήο ΤΠΑΜ, νη 

νπνίνη δηελεξγνχλ ηνπο αξρηθνχο ειέγρνπο θαη ελ ζπλερεία ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ειέγρνπο θαηάζηαζεο ΤΠΑΜ. 

γ) Οη ειεγθηέο θαηαζθεπήο έρνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα θαηαγξάθνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη 

ηα απνηειέζκαηα απηψλ θαη λα εηζεγνχληαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο δηνξζσηηθά κέηξα. 

Δθηφο απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο, ε ΤΠΑ κπνξεί λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο θαη κε 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηελ εξγαζία ησλ Διεγθηψλ Καηαζθεπήο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε 

απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

δ) Ζ ΤΠΑ έρεη ην δηθαίσκα κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο λα πξνβεί 

απξνεηδνπνίεηα θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε ειέγρνπο θαηαζθεπήο, ηερληθήο 

θαηάζηαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ΤΠΑΜ.  Σα φξγαλα ειέγρνπ ηεο ΤΠΑ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ησλ 

θαλνληζκψλ ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, 

λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο άκεζεο δηαθνπήο ησλ 

πηήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΤΠΑΜ.  

 

1.18.3 Κανονιζμός λειηοσργίας ηοσ εκπαιδεσηικού κένηροσ. 

Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, ν νπνίνο ζπληάρζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ε ΤΠΑ θαη είρε ππνβιεζεί ζηελ ΤΠΑ 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν, αλαγξάθεη φηη : 
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Α. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ:  “Επιμελείηαι ώζηε η επιθεώπηζη ηυν 

αεποζκαθών να γίνεηαι ζςζηημαηικά και ενηόρ σπονικών οπίυν από ηοςρ μησανικούρ 

και ηα απμόδια όπγανα ηηρ ΥΠΑ.” 

B. O Τπεχζπλνο Μεραληθφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ: “είναι ςπεύθςνορ για ηην 

καλή καηάζηαζη ηυν πηηηικών μέζυν ηος κένηπος”, “Διαηηπεί και ενημεπώνει ηα 

μηηπώα ηυν ΥΠΑΜ με δική ηος εςθύνη”  “είναι ςπεύθςνορ, για ηην άπηια ζςνηήπηζη 

ηυν ΥΠΑΜ και ηυν λοιπών βοηθηηικών μέζυν πος έσοςν ζσέζη με ηιρ πηήζειρ, για ηην 

επίηεςξη ςτηλού βαθμού διαθεζιμόηηηαρ καθώρ και πηηηικήρ εηοιμόηηηαρ ηυν ΥΠΑΜ 

και ηην αζθάλεια πηήζευν.”    

2 Ανάλσζη 

2.1 Ζ Πηήζη 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο φισλ ησλ απηφπησλ  καξηχξσλ ην α/θ γηα κηζή πεξίπνπ 

ψξα πεηνχζε ζηε πεξηνρή ηεο πφιεο ηνπ Αηγίνπ θαλνληθά ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

Σν πξφβιεκα παξνπζηάζζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα δεχηεξεο δηέιεπζεο πάλσ απφ 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Καηά ηελ δεχηεξε δηέιεπζε, απηφπηεο κάξηπξαο δήισζε φηη 

άθνπζε δπλαηφ “κπάκ” θαη είδε “μεθηίδηα” ζηελ αξηζηεξή πηέξπγα.  Άιινο κάξηπξαο 

δήισζε φηη ην α/θ έζεξλε θάηη ζαλ αεξνπαλφ. Οη θαηαζέζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απνπζία ηνπ ζπλφινπ ηεο πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο απφ ην επάλσ κέξνο ηεο 

αξηζηεξήο πηέξπγαο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επηηφπηαο εμέηαζεο ηνπ α/θ, ππνδειψλνπλ 

ζρίζηκν θαη  απνθνπή ηεο πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο ηνπ επάλσ κέξνπο ηεο αξηζηεξήο 

πηέξπγαο. 

Καηά ηελ δεχηεξε δηέιεπζε θαη ζχκθσλα κε ηελ δήισζε ηξίηνπ κάξηπξα, ππήξμε  

θάζνδνο γηα ρακειή δηέιεπζε θαη ελ ζπλερεία απφηνκε άλνδνο γηα ηελ αλάθηεζε 

χςνπο.  

Τπάξρεη πηζαλφηεηα θαηά ην ζηάδην ηεο αλφδνπ ε πηέξπγα ηνπ α/θ λα θνξηίζηεθε 

ηδηαίηεξα, (αχμεζε ηεο γσλίαο πξνζβνιήο θαη αχμεζε ηεο ππνπίεζεο ζηελ επάλσ 

επηθάλεηα ηεο πηέξπγαο) θαη ε πθαζκάηηλε επηθάιπςε ηνπ επάλσ κέξνπο ηεο πνπ 

θζείξεηαη θαη πεξηζζφηεξν, λα ζθίζζεθε θαη ηκήκα ηεο λα απνθφπεθε (ζφξπβνο – 

μεθηίδηα –αεξνπαλφ).    Ζ απνπζία  επηθάιπςεο ηνπ  επάλσ κέξνπο ηεο αξηζηεξήο 

πηέξπγαο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αεξνδπλακηθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ, 

ηνλ κεδεληζκφ ησλ αεξνδπλακηθψλ δπλάκεσλ ππνπίεζεο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 
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επάλσ επηθάλεηα κηαο πηέξπγαο θαη ελ ζπλερεία ηελ απψιεηα ζηήξημήο ηεο. Με 

θαλνληθή παξαγσγή άλησζεο ζηελ δεμηά πηέξπγα θαη κεδεληθή άλησζε ζηελ 

αξηζηεξή, ην α/θ πεξηήιζε ζε θαηάζηαζε αξηζηεξήο πεξηζηξνθήο πεξί ηνλ δηακήθε 

άμνλα θαη απφηνκε θάζνδν, “βνπηψληαο” κε ην ξχγρνο πξνο ην έδαθνο.  

Δμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε επηθάιπςε δηαπηζηψλνπκε 

ζχκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φηη: Σν α/θ θαηαζθεπάζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2002. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 πνπ έγηλε ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ Διιάδα, ε πθαζκάηηλε 

επηθάιπςε ησλ πηεξχγσλ ήηαλ ήδε επηά (7) εηψλ. Ο ειεγθηήο πνπ έθαλε ηνλ έιεγρν 

θαηαζθεπήο ηνπ α/θ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 θαη αλέγξαςε ζην έληππν επηζεψξεζεο  

πιντκφηεηαο  ηνπ α/θ ηελ θαηάζηαζε ηεο πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο σο ηθαλνπνηεηηθή, 

δήισζε φηη ε επηθάιπςε ήηαλ κελ κεηαρεηξηζκέλε αιιά ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, κε 

έλα κφλν κηθξφ ζρίζηκν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά πνπ ην θάιπςαλ κε ηαηλία. 

πλεξγάηεο ηεο ζρνιήο (βνεζφο εθπαηδεπηή) φκσο, δήισζε φηη θαηά ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ α/θ  (Ηνχλην 2009) ε επηθάιπςε ήηαλ ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε. 

ηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη ε ελαπνκέλνπζα  πθαζκάηηλε επηθάλεηα 

ησλ θηεξψλ είρε δεθανθηψ (18) κπαιψκαηα. 

 Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ην α/θ βξηζθφηαλ ζην πεδίν 

πξνζγείσζεο ηεο Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ θαη ζηεγαδφηαλ ζην ππφζηεγν ηεο 

Αεξνιέζρεο. Απφ ηνλ Απξίιην έσο ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο ην α/θ είρε κεηαθεξζεί 

ζην Αίγην θαη ζηάζκεπε ζηελ χπαηζξν, ζε πξφρεηξα δηακνξθσκέλν γηα πξνζγεην-

απνγεηψζεηο ρψξν, κε απνηέιεζκα ε ειηθίαο νθηψ (8) θαη πιένλ εηψλ πθαζκάηηλε 

επηθάιπςε ηνπ α/θ λα επηβαξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αθνχ ήηαλ εθηεζεηκέλε ζε 

βξνρή, πγξαζία, άλεκν θαη ηδηαίηεξα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία ηνπ ειίνπ. 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο θαη ηελ αλαθνξά ηνπ θέληξνπ, ε 

θαηάζηαζε ηνπ πθάζκαηνο ήηαλ πνιχ θαθή, ήηαλ θαηαπνλεκέλν θαη κε θαηάιιειν 

γηα πηήζε. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη πξάγκαηη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε 

πθαζκάηηλε επηθάιπςε ηνπ α/θ ήηαλ πνιχ επηβαξεκέλε, αθνχ βξηζθφηαλ πάλσ ζην 

α/θ νθηψ ρξφληα θαη έμε κήλεο, ρσξίο λα έρεη αληηθαηαζηαζεί φπσο πξνηείλεη ν 

θαηαζθεπαζηήο, θαη ελψ είρε ππνζηεί πνιιέο επηδηνξζψζεηο (κπαιψκαηα) θαη ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ην α/θ ζηάζκεπε ζηελ χπαηζξν.    
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Αλ θαη νη ψξεο πνπ πέηαμε ην α/θ δελ είλαη γλσζηέο, αθνχ ηα κεηξψα ηνπ  

αλαδεηήζεθαλ θαη δελ πξνζθνκίζζεθαλ, απφ ην γεγνλφο φηη είραλ ηειεηψζεη ηελ 

ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ηεο ζρνιήο δχν ζεηξέο καζεηψλ (νθηψ καζεηέο ε ζεηξά) - ε 

πξψηε ηνλ Μάξηην θαη ε δεχηεξε ηνλ Μάην  ηνπ 2010 -  θαη ην δεχηεξν α/θ ηεο 

ζρνιήο εληάρζεθε ζε απηή ηελ 17/05/10, πξνθχπηεη φηη ε εθπαίδεπζε αέξνο γηα φζνπο 

καζεηέο πξνρψξεζαλ ζε απηή, γηλφηαλ κέρξη ηελ 17/05/10  απνθιεηζηηθά κε ην  α/θ 

πνπ ππέζηε ην αηχρεκα.  

Όπσο  πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα (ζπάζηκν κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο έιηθαο θαηά ηελ 

πξφζθξνπζε θαη πεξηέιημε ηκήκαηνο ηεο πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο πεξί ηνλ άμνλά 

ηεο), θαηά ηελ θάζνδν ν θηλεηήξαο ηνπ α/θ ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά αιιά ήηαλ 

αδχλαηνλ λα θξαηήζεη ην α/θ ζηνλ αέξα.  

 

2.2 Κανονιζμός Τπερελαθρών  Πηηηικών Αεραθληηικών Μητανών.  

Ο Καλνληζκφο αλέθεξε φηη:  

α) «Οι Ελεγκηέρ καηαζκεςήρ ΥΠΑΜ, διενεπγούν ηοςρ απσικούρ ελέγσοςρ και εν 

ζςνεσεία ηοςρ πποβλεπόμενοςρ ελέγσοςρ καηάζηαζηρ ΥΠΑΜ».  

Γελ αλέθεξε φκσο απφ πνηφλ πξνβιέπνληαη θαη πνηνί είλαη απηνί νη έιεγρνη. 

β) «Οι ελεγκηέρ καηαζκεςήρ έσοςν  ηην ςποσπέυζη να καηαγπάθοςν ηοςρ ελέγσοςρ και 

ηα αποηελέζμαηα αςηών και να ειζηγούνηαι ζηοςρ εμπλεκομένοςρ διοπθυηικά μέηπα». 

Αθνχ δελ πξνζδηνξηδφηαλ πνηνη είλαη θαη απφ πνχ πξνβιέπνληαη νη έιεγρνη, δελ 

δηελεξγείην  απφ ηνπο ειεγθηέο θαηαζθεπήο θαλέλαο έιεγρνο πέξαλ ηνπ αξρηθνχ.  

γ) «Εκηόρ από ηιρ εηήζιερ εκθέζειρ, η ΥΠΑ μποπεί να διενεπγεί ηακηικούρ και μη 

ηακηικούρ ελέγσοςρ ζηην επγαζία ηυν Ελεγκηών Καηαζκεςήρ για ηην πιζηή ηήπηζη 

αςηού ηος κανονιζμού και ηυν διαδικαζιών ελέγσος». 

 Γελ δηεπθξηληδφηαλ απφ πνηφλ ζπληάζζνληαη εηήζηεο εθζέζεηο θαη ηη αθνξνχλ θαη δελ 

ππήξραλ ηέηνηεο εθζέζεηο, νχηε νη δπλεηηθνί έιεγρνη ηεο ΤΠΑ ζηελ εξγαζία ησλ 

Διεγθηψλ. 
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2.3 Κανονιζμός λειηοσργίας ηοσ εκπαιδεσηικού κένηροσ. 

Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ πξνέβιεπε φηη : 

A. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ:  “Επιμελείηαι ώζηε η επιθεώπηζη ηυν 

αεποζκαθών να γίνεηαι ζςζηημαηικά και ενηόρ σπονικών οπίυν από ηοςρ μησανικούρ 

και ηα απμόδια όπγανα ηηρ ΥΠΑ.” 

Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ ήηαλ ν ηδηνθηήηεο απηνχ πνπ ήηαλ θαη 

εθπαηδεπηήο ζηελ πηήζε ηνπ αηπρήκαηνο.  

Β. O Τπεχζπλνο Μεραληθφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ: “είναι ςπεύθςνορ για ηην 

καλή καηάζηαζη ηυν πηηηικών μέζυν ηος κένηπος”, “Διαηηπεί και ενημεπώνει ηα 

μηηπώα ηυν ΥΠΑΜ με δική ηος εςθύνη”  “είναι ςπεύθςνορ, για ηην άπηια ζςνηήπηζη 

ηυν ΥΠΑΜ και ηυν λοιπών βοηθηηικών μέζυν πος έσοςν ζσέζη με ηιρ πηήζειρ, για ηην 

επίηεςξη ςτηλού βαθμού διαθεζιμόηηηαρ καθώρ και πηηηικήρ εηοιμόηηηαρ ηυν ΥΠΑΜ 

και ηην αζθάλεια πηήζευν.” 

Ο κεραληθφο φκσο πνπ δειψζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη δηεπζπληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ σο ππεχζπλνο κεραληθφο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ α/θ θαη ν νπνίνο  δηακέλεη 

ζηε Εάθπλζν δήισζε φηη δελ ηνπ πξνζθνκίζζεθαλ πνηέ ηα κεηξψα ηνπ α/θ, νχηε είρε 

θιεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζρνιήο γηα έιεγρν απηνχ θαη δελ γλψξηδε φηη ε ζρνιή 

είρε αξρίζεη ηελ πηεηηθή δξαζηεξηφηεηα.    

 

3 σμπεράζμαηα 

3.1 Γιαπιζηώζεις  

3.1.1  Ο εθπαηδεπηήο θάιππηε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο θαη 

ππνινγίδεηαη φηη είρε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ πεξίπνπ 2.500 ψξεο πηεηηθήο 

εκπεηξίαο, ρσξίο λα ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηηο ψξεο πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη κε ην ζπγθεθξηκέλν α/θ. 

 3.1.2 Σν α/θ είρε πηζηνπνηεηηθφ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ είρε εθδνζεί ηελ 17/09/09 

απφ ηελ ΤΠΑ βάζεη ηεο δήισζεο θαη ηεο επηζεψξεζεο πιντκφηεηαο πνπ είρε 

δηελεξγήζεη ν ειεγθηήο θαηαζθεπήο ΤΠΑΜ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 θαη είρε 

λενινγεζεί παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία λενιφγεζεο δελ είραλ αλαγξαθεί επ’ 

απηνχ. 
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3.1.3 Σν ζχλνιν ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ α/θ, ε φπνηα ζπληήξεζε έγηλε θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ επηζεσξήζεσλ ζηα κεηξψα ηνπ α/θ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ιφγσ έιιεηςεο ησλ ζρεηηθψλ κεηξψσλ (αλαδεηήζεθαλ θαη 

δελ πξνζθνκίζζεθαλ). 

3.1.4 Ο αλαθεξφκελνο ζην νξγαλφγξακκα ηεο ζρνιήο θαη ζηελ έθζεζε ησλ 

ππαιιήισλ ηεο ΤΠΑ πνπ ελήξγεζαλ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν, σο ππεχζπλνο Μεραληθφο ηεο ρνιήο, 

νπδέπνηε επηζεψξεζε ην α/θ ηνπ αηπρήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ θπζηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ην ηζηνξηθφ, ηα κεηξψα θαη ηελ πηεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαζψο 

φπσο δήισζε δελ ηνπ πξνζθνκίζζεθαλ πνηέ ηα κεηξψα ηνπ α/θ.  

3.1.5  Αλ θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη ε έθζεζε 

ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΤΠΑ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, αλαγξάθνπλ: “Οι εκπαιδεςηικέρ πηήζειρ θα εκηελούνηαι από ηο 

πεδίο πποζγείυζηρ ηος Μεζολογγίος”, απφ ηνλ  Απξίιην ηνπ 2010 ην α/θ είρε 

κεηαθεξζεί ζην Αίγην θαη ζηάζκεπε ζηελ χπαηζξν, ζε πξφρεηξα δηακνξθσκέλν 

γηα πξνζγεην-απνγεηψζεηο ρψξν. 

3.1.6    Γηα ηελ πηήζε δελ είρε ππνβιεζεί ζρέδην πηήζεο. 

3.1.7 Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε πθαζκάηηλε επηθάιπςε ηνπ α/θ ήηαλ 

πνιχ επηβαξεκέλε, αθνχ βξηζθφηαλ πάλσ ζην α/θ  νθηψ ρξφληα θαη έμε 

κήλεο, ρσξίο λα έρεη αληηθαηαζηαζεί φπσο πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Δπηπιένλ είρε ππνζηεί πνιιέο επηδηνξζψζεηο (κπαιψκαηα) θαη ην ηειεπηαίν  

δηάζηεκα ην α/θ ζηάζκεπε ζηελ χπαηζξν.  Ζ έθζεζε ηνπ θέληξνπ πνπ ην 

εμέηαζε ην ραξαθηεξίδεη κε θαηάιιειν γηα πηήζε (overstressed, not flyable).  

3.1.8 Ζ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο πνπ εμνπζηνδφηεζε ηνλ ειεγθηή 

θαηαζθεπήο ηνπ α/θ, πηζηνπνίεζε ηελ πηεηηθή ηθαλφηεηα απηνχ θαη ελέθξηλε 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, δελ θαηφξζσζε:  

            α) λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγθηή θαηαζθεπήο 

            β) λα εληνπίζεη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ φξσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ζρεηηθά κε : 
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 Σελ ππνρξέσζε ηνπ Γηεπζπληνχ Δθπαίδεπζεο ψζηε ε επηζεψξεζε ησλ 

αεξνζθαθψλ λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη εληφο ρξνληθψλ νξίσλ απφ ηνπο 

κεραληθνχο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΤΠΑ 

 Σελ απνπζία ηνπ δεισζέληνο ππεχζπλνπ κεραληθνχ θαη ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην α/θ. 

 Σελ πηεηηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ρψξν κε πηζηνπνηεκέλν θαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν. 

3.1.9  Ζ θαηά ην ζηάδην ηεο αλφδνπ ηνπ α/θ απμεκέλε θφξηηζε ησλ πηεξχγσλ 

πξνθάιεζε ην ζρίζηκν θαη ηελ απνθνπή ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο επάλσ 

επηθάλεηαο ηεο πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αεξνδπλακηθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ, ηνλ 

κεδεληζκφ ησλ αεξνδπλακηθψλ δπλάκεσλ ππνπίεζεο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

επάλσ επηθάλεηα κηαο πηέξπγαο θαη ελ ζπλερεία ηελ απψιεηα ζηήξημήο ηεο.  

Με θαλνληθή παξαγσγή άλησζεο ζηελ  δεμηά πηέξπγα θαη κεδεληθή άλησζε 

ζηελ αξηζηεξή, ην α/θ πεξηήιζε ζε θαηάζηαζε αξηζηεξήο πεξηζηξνθήο πεξί 

ηνλ δηακήθε άμνλα θαη απφηνκε θάζνδν, “βνπηψληαο” κε ην ξχγρνο πξνο ην 

έδαθνο.  

 

3.2 Αίηια 

Απψιεηα ησλ αεξνδπλακηθψλ δπλάκεσλ ζηήξημεο ηνπ α/θ πνπ πξνήιζε απφ ηελ  

απνθνπή ηεο πθαζκάηηλεο επηθάιπςεο ηεο επάλσ επηθάλεηαο ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο 

ιφγσ κεησκέλεο αληνρήο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε πηεξπγηθή θφξηηζε πνπ 

δέρζεθε ην α/θ θαηά ηελ  απφηνκε άλνδν. 

 

3.3 σμβάλλονηες Παράγονηες 

 Ακθηζβεηνχκελε πνηφηεηα εξγαζηψλ ηνπ ειεγθηή θαηαζθεπήο ηεο ΤΠΑΜ, 

 Παξάιεηςε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ γηα ζπζηεκαηηθή θαη 

εληφο ρξνληθψλ νξίσλ επηζεψξεζε ηεο ΤΠΑΜ απφ κεραληθνχο θαη ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο ΤΠΑ, 

 Παληειήο απνπζία ηνπ δεισζέληνο ππεχζπλνπ κεραληθνχ, 
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 Αδπλακία ηεο ΤΠΑ λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγθηή 

θαηαζθεπήο ηνπ α/θ θαη λα εληνπίζεη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ φξσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

4 σζηάζεις Αζθαλείας  

4.1 Προς Τπηρεζία Πολιηικής Αεροπορίας  

 2011 – 10   Ζ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο λα κεξηκλήζεη : 

 α) Γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο θαη ηδηαίηεξα ε Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο ΤΠΑ λα πξνβεί 

άκεζα ζηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ λένπ Καλνληζκνχ 

Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αζιεηηθψλ Μεραλψλ, ζε φιεο ηηο ζρνιέο 

εθπαίδεπζεο πνπ έρεη δψζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ 

επαλάιεςε απηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

             β) Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ησλ ειεγθηψλ 

θαηαζθεπήο  ΤΠΑΜ. 

Διιεληθφ, 22 Ηνπλίνπ 2011 
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