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ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΟΜΔΝΟ :   LIFE LINE AVIATION 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ  : PIRAEUS LEASING   

CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS S.A. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ              :   CESSNA AIRCRAFT COMPANY  

ΣΤΠΟ                                    :   CESSNA 500 

ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ :   ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΖΟΛΟΓΖΔΧ :   SX-FDB 

ΣΟΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ          :   ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ : 12 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2010 & 23:14 h 

ΣΗΜΔΙΩΣΗ : Οη ρξόλνη είλαη ηνπηθνί    

  (ηνπηθή ώξα = UTC + 3h)    

 

 

Περίληυη 

Τελ 12/08/10, θαηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο πξνζέγγηζεο γηα πξνζγείσζε ζηνλ Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Αζελώλ (ΓΑΑ), αεξνζθάθνο (α/θ) ηύπνπ Cessna 500, ρηύπεζε κε ην 

θάησ κέξνο ηεο αηξάθηνπ ηνλ ηζηό ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε παξαθνινύζεζεο ηνπ ILS 

ηνπ δηαδξόκνπ πξνζγείσζεο 03R. Γεπηεξόιεπηα κεηά ην ρηύπεκα ην α/θ 

πξνζγεηώζεθε θαη ηξνρνδξόκεζε ζηε ζέζε ζηάζκεπζεο  ηνπ ρσξίο λα παξνπζηάζεη 

θαλέλα πξόβιεκα. Από ην ρηύπεκα πξνέθπςαλ δεκηέο ηόζν ζην α/θ όζν θαη ζηελ 

θεξαία. 

Η Δπηηξνπή Γηεξεύλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ, ελεκεξώζεθε γηα ην 

ζπκβάλ θαη κε ην ππ’αξηζκ. ΔΓΑΑΠ/1348/16/08/10 έγγξαθν νξίζζεθε νκάδα 

δηεξεύλεζεο ηνπ αηπρήκαηνο απνηεινύκελε από ηνπο δηεξεπλεηέο Ι. Παπαδόπνπιν 

Δπηθεθαιήο θαη ηνλ Ν. Πνπιηέδν  κέινο. 
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1 Πραγμαηικά Γεγονόηα 

1.1 Ηζηορικό ηης Πηήζης  

Τελ 22:50 h ηεο 12/08/10, ην α/θ SX-FDB (Cessna 500) ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο 

«LIFE LINE AVIATION» απνγεηώζεθε από ηνλ Κξαηηθό Αεξνιηκέλα Μπθόλνπ, κε 

πξννξηζκό ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέιν». Η πηήζε ήηαλ «πηήζε 

αζζελνθόξνπ» (sanitary flight), θαζώο ην α/θ κεηέθεξε ζηαζεξνπνηεκέλν αζζελή θαη 

ζα δηεμαγόηαλ κε θαλόλεο πηήζεσο δηα νξγάλσλ (IFR). Σην α/θ εθηόο ηνπ 

πιεξώκαηνο (Κπβεξλήηεο - Σπγθπβεξλήηεο) επέβαηλαλ ν αζζελήο, ε ζύδπγνο ηνπ, 

ηαηξόο θαη λνζειεπηήο. 

Μεηά ηελ απνγείσζε ν Πύξγνο Διέγρνπ ηνπ Αεξνδξνκίνπ (ΠΔΑ) Μπθόλνπ 

κεηαβίβαζε ην α/θ ζηε Πξνζέγγηζε Αζελώλ, ε νπνία ην θαζνδήγεζε ζην ILS 

(Σύζηεκα Δλόξγαλεο Πξνζγείσζεο) ηνπ δηαδξόκνπ 03R ηνπ ΓΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζγεησζεί ζε απηόλ. Σε απόζηαζε 12 nm από ην αεξνδξόκην, ην α/θ έρνληαο 

εκπιεγκέλν ηνλ απηόκαην πηιόην θαη αθνινπζώληαο  ηηο ελδείμεηο  ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πήξε ηελ επζεία θαη ην ίρλνο θαζόδνπ πνπ νδεγεί ζην δηάδξνκν πξνζγείσζεο 

(established ILS). Σπλερίδνληαο ηελ πξνζέγγηζε, ν Σπγθπβεξλήηεο (Κ2)  άξρηζε λα 

εθηειεί ηνπο πξηλ ηελ πξνζγείσζε ειέγρνπο θαη ζε απόζηαζε 2.5 κε 3 nm, ηνπ 

δεηήζεθε από ηνλ Κπβεξλήηε (Κ1) ε ηνπνζέηεζε ησλ flaps ζηε ζέζε πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα πξνζγείσζε. Σύκθσλα κε ηα όζα δήισζε ν Κ1, ε ηαρύηεηα πνπ 

είραλ ήηαλ 140 kt θαη επεηδή κε ηελ αλάπηπμε ησλ flaps ππήξμε κηα ηάζε ηνπ α/θ γηα 

ballooning, απέκπιεμε ηνλ απηόκαην πηιόην θαη αλέιαβε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ α/θ 

δηαηεξώληαο ηνλ βαζκό θαζόδνπ πνπ είρε δώζεη ν απηόκαηνο πηιόηνο. Ο Κ2, πνπ 

ζπλέρηδε ηνπο πξηλ ηελ πξνζγείσζε ειέγρνπο, αληηιήθζεθε από  ηoλ HSI θαη ηνλ 

Flight Director όηη ηελ ζηηγκή εθείλε ε βειόλα έλδεημεο ηνπ ίρλνπο θαζόδνπ ήηαλ έλα 

dot επάλσ από ην θέληξν ηνπ νξγάλνπ. Τειεηώλνληαο ηνπο ειέγρνπο ν Κ2, θνίηαμε ηo 

νπηηθό βνήζεκα έλδεημεο ίρλνπο θαζόδνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ (PAPIs) θαη αλέθεξε ζηνλ 

Κ1 όηη είραλ ηέζζεξα (4) θόθθηλα θαη όηη ήηαλ ρακειόο. Γεπηεξόιεπηα κεηά ν Κ2 

επεζήκαλε μαλά ζηνλ Κ1 “είσαι πολύ χαμηλός, πιο μέσα” θαη ηξάβεμε ειαθξά ηα 

ρεηξηζηήξηα. Ταπηόρξνλα ν Κ1, έβαιε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ζηνπο θηλεηήξεο θαη 

ακέζσο κεηά αθνύζζεθε ηζρπξόο κεηαιιηθόο ζόξπβνο από ην εκπξόο αξηζηεξό κέξνο 

ηνπ α/θ. Τν πιήξσκα πνπ όπσο δήισζε εθείλε ηελ ζηηγκή δελ είρε θαηαιάβεη πνπ 

είραλ ρηππήζεη, αθνύ έιεγμε όηη νη ηξνρνί ήηαλ θαηεβαζκέλνη θαη αζθαιηζκέλνη θαη 
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όηη νη θηλεηήξεο ιεηηνπξγνύζαλ θαλνληθά, πξνρώξεζε ζηε πξνζγείσζε ηνπ α/θ. 

Μεηά ηελ ζηάζκεπζε ηνπ α/θ δηαπηζηώζεθε όηη είρε ζπάζεη ε αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

θέιπθνπο πξνζηαζίαο ηνπ ξαληάξ (radom) θαη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηεο 

αηξάθηνπ ππήξρε κεγάιε ζηξέβισζε θαζώο θαη ζρίζηκν από ην ξύγρνο έσο ηελ 

πόξηα επηβαηώλ. Κνκκάηηα από θόθθηλν γπαιί πνπ βξέζεθαλ ζηε ζρηζκέλε άηξαθην 

νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πξόζθξνπζε είρε γίλεη ζε θσο εκπνδίνπ θάπνηνπ 

ηζηνύ πνπ ππήξρε πξηλ ην θαηώθιη ηνπ δηαδξόκνπ θαη ν Κ1 ελεκέξσζε άκεζα ην 

ΠΔΑ ηνπ ΓΑΑ. Από ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε δηαπηζηώζεθε όηη ην α/θ είρε 

πξνζθξνύζεη ζηελ θνξπθή ηνπ ύςνπο έμε (6) κέηξσλ, ηζηνύ ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ILS ηνπ δηαδξόκνπ 03R (FFM/ILS/O3R) πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηελ πξνέθηαζε ηνπ δηαδξόκνπ θαη αθξηβώο πίζσ από ηελ ζπζηνηρία 

ησλ θεξαηώλ ηνπ ILS/LOC/21L. 

 

1.2 Σρασμαηιζμοί Προζώπφν 

Γελ ππήξμαλ ηξαπκαηηζκνί. 

 

1.3 Εημιές Αεροζκάθοσς 

Σεκαληηθέο δεκηέο ππέζηε ην ξηλαίν ζπγθξόηεκα θαη ην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηεο 

αηξάθηνπ από ην ξύγρνο ηνπ α/θ έσο ηελ πόξηα επηβαηώλ (θση.1 & 2). 

 

 

Φφη. 1 

 

Φφη. 2 
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1.4 Άλλες Εημιές 

Καηαζηξνθή ηνπ αινπκηλέληνπ ηζηνύ ηνπ δίπνινπ FFM, ηνπ δηπινύ θσηόο εκπνδίνπ 

θαζώο θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ θηγθιηδώκαηνο ηεο εμέδξαο γηα ην Fly–Check (θση. 

3). 

 

Φφη. 3 

 

1.5 Πληροθορίες Πληρώμαηος  

1.5.1 Κσβερνήηης (Κ1) 

Άλδξαο, ειηθίαο 63 εηώλ. 

Πηπρίν                          : Φεηξηζηή Δλαεξίσλ Γξακκώλ (JAR-FCL ATPL(A) κε 

αξηζκό GR 001380 πνπ εθδόζεθε από ηελ Υπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΥΠΑ) 

Ιθαλόηεηα επί ηύπνπ     : SEP, MEP/Land, PA31/42, Cessna 500/550/560 

Δηδηθόηεηα                    : IR(A) SP/SE, SP/ME, MP 

Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο  :                        JAR-FCL-3, ηάμε 1 θαη 2 πνπ εθδόζεθε από ηελ ΥΠΑ, ζε 

ηζρύ κέρξη ηελ 18/09/10. 
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Πηεηηθή εκπεηξία          : Σύλνιν 9,500 h, εθ ησλ νπνίσλ 4,000 h ζε α/θ Πνιεκηθήο  

Αεξνπνξίαο  

Σηνλ ηύπν                      : 350 h 

Τηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο:           88,6 h 

Τηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο:          22 h 

Τηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο  :           0 h 

Τηο ηειεπηαίεο  24 h   :            0 h    

 

Τελ 12
ε
 Απγνύζηνπ είρε επηζηξέςεη από θαλνληθή άδεηα έληεθα (11) εκεξώλ,  είρε 

αλαιάβεη ππεξεζία ζηηο 12:00 h θαη ε βάξδηα ηνπ ηειείσλε ζηηο 24:00 h.  

Σηελ εηαηξεία εξγάζζεθε αξρηθά από ην 2000 έσο ην 2002. Τν 2005 πξνζιήθζεθε εθ 

λένπ θαη από ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ηνπ είραλ αλαηεζεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή 

Πηεηηθήο Δθκεηάιιεπζεο (ΓΠΔ) θαη Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Ήηαλ επίζεο 

εθπαηδεπηήο θαη εμεηαζηήο. Απέθηεζε ηελ ηθαλόηεηα επί ηνπ ηύπνπ Cessna 

500/550/560 ην Ννέκβξην ηνπ 2008. Τνλ Μάην ηνπ 2009 είρε πεξάζεη ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε ηεο εηαηξίαο ζηελ Οινθιεξσκέλε Αμηνπνίεζε Πιεξώκαηνο (Crew 

Resource Management – CRM) θαη ζηηο 17/09/09 ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν Ιθαλόηεηαο 

Πηπρίνπ θαη Ιθαλόηεηαο Αεξνκεηαθνξέα  LPC/OPC. 

 

1.5.2 σγκσβερνήηης (Κ2)  

Άλδξαο, ειηθίαο 48 εηώλ. 

Πηπρίν                          : ρεηξηζηή Δλαεξίσλ Γξακκώλ (JAR-FCL ATPL(A) κε 

αξηζκό GR 002793 πνπ εθδόζεθε από ηελ ΥΠΑ . 

Ιθαλόηεηα επί ηύπνπ    :                    SEP,MEP/Land, PA31/42,Cessna 500/550/560 

Δηδηθόηεηα                    : IR(A)SP/SE, SP/ME, MP 

Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο :                        JAR-FCL-3, ηάμε 1 θαη 2 πνπ εθδόζεθε από ηελ ΥΠΑ, ζε 

ηζρύ κέρξη ηελ 10/02/11θαη 10/02/12. 
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Πηεηηθή εκπεηξία        : Σύλνιν 7000 h, εθ ησλ νπνίσλ νη 6500 h ζε α/θ Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. 

Σηνλ ηύπν                 :                       450 h 

Τηο ηειεπηαίεο 90  εκέξεο:         180.3 h 

Τηο ηειεπηαίεο 30  εκέξεο:         65.9 h 

Τηο ηειεπηαίεο 07  εκέξεο:         10 h 

Τηο ηειεπηαίεο 24  h    :         2,2  h 

Τελ 12
ε
 Απγνύζηνπ ύζηεξα από αλάπαπζε 12 h είρε αλαιάβεη ππεξεζία ζηηο 12:00 h 

θαη ε βάξδηα ηνπ ηειείσλε ζηηο 24:00 h. 

Απέθηεζε ηελ ηθαλόηεηα επί ηνπ ηύπνπ Cessna 500/550/560 ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. 

Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 είρε πεξάζεη ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ηεο εηαηξίαο ζε CRM 

θαη ζηηο 06/03/10 ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν Ιθαλόηεηαο Πηπρίνπ θαη Ιθαλόηεηαο 

Αεξνκεηαθνξέα LPC/OPC. 

 

1.6 Πληροθορίες Αεροζκάθοσς 

Καηαζθεπαζηήο                                  :                 CESSNA Aircraft Company 

Τύπνο                                                  : Cessna 500 

Αξηζκόο ζεηξάο α/θ                            : 500-0364 

Πηζηνπνηεηηθό Νενιόγεζεο               : Eγεγξακκέλν ζηα κεηξώα α/θ Διιεληθνύ 

Νενινγίνπ ηελ 10/11/08 κε ζηνηρεία SX-

FDB. Αξ. Νενινγίνπ 828. 

Πηζηνπνηεηηθό Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο : Τειεπηαίν Πηζηνπνηεηηθό Δπηζεώξεζεο 

Αμηνπινΐαο εθδόζεθε ηελ 01/11/09, ζε 

ηζρύ κέρξη ηελ 21/11/10. 

Σύλνιν σξώλ ιεηηνπξγίαο                 : 7115,4 h 

Σύλνιν θύθισλ                                  : 6731 
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1.7 Μεηεφρολογικές πληροθορίες  

Τα METAR πνπ είραλ εθδνζεί γηα ηνλ ΓΑΑ ηελ 12/08/10 θαη γηα ηελ ώξα ηνπ 

αηπρήκαηνο ήηαλ: 

LGAV 121950Z  04003KT  CAVOK 27/20 Q1012. 

LGAV 122020Z  VRB02KT CAVOK 27/20 Q1012. 

 

1.8 Αερονασηιλιακά Βοηθήμαηα 

Καη ζηνπο δύν δηαδξόκνπο ηνπ Αεξνιηκέλα είλαη εγθαηαζηεκέλα ζπζηήκαηα 

ελόξγαλεο πξνζγείσζεο θαη κέηξεζεο απόζηαζεο από ηνλ δηάδξνκν  (ILS/DME). Τo 

ILS/LOC γηα ηνλ δηάδξνκν 21L πνπ απνηειείηαη από ζπζηνηρία είθνζη θεξαηώλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ δηαδξόκνπ, 600 κέηξα πξηλ ην θαηώθιη ηνπ 03R. 

Πέληε κέηξα πίζσ από ηελ ζπζηνηρία ησλ θεξαηώλ (ILS/LOC/21L) είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ν ηζηόο ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε παξαθνινύζεζεο ηνπ ILS ηνπ 

δηαδξόκνπ 03R (FFM/ILS/03R). Ο ηζηόο έρεη ύςνο έμε (6) κέηξα θαη ζηε θνξπθή ηνπ 

ππάξρεη δηπιό θσο εκπνδίνπ. 

Δθηόο από ηα ILS, ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ Αεξνιηκέλα είλαη εγθαηαζηεκέλα νπηηθά 

βνεζήκαηα έλδεημεο ίρλνπο θαζόδνπ (PAPIs), ξπζκηζκέλα ζηηο 3
0
. Τα PAPIs ηνπ 

δηαδξόκνπ 03R είλαη εγθαηαζηεκέλα 430 m κεηά ην θαηώθιη ηνπ δηαδξόκνπ. 

 

 

1.9 Πληροθορίες Αεροδρομίοσ 

Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ δηαζέηεη δύν δηαδξόκνπο πξνζγείσζεο, ηνλ 03R/21L 

θαη ηνλ 03L/21R, εθνδηαζκέλνπο κε ζπζηήκαηα ελόξγαλεο πξνζγείσζεο (ILS) θαη 

εγθεθξηκέλνπο γηα πηεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηεγνξίαο 2 (CAT II operations). Oη 

δηαζηάζεηο ηνπ 03R/21L είλαη 4000 × 45 m θαη ηνπ 03L/21R3 800 × 45 m. Καζώο ηα 

θαηώθιηα θαη ησλ δύν άθξσλ ησλ δηαδξόκσλ έρνπλ κεηαηνπηζζεί θαηά 300 m, γηα 

ηνλ 03R/21L ηα δεκνζηεπκέλα κήθε TORA (Γηαζέζηκε δηαδξνκή γηα απνγείσζε), 

TODA (Γηαζέζηκε απόζηαζε γηα απνγείσζε), ΑSDA (Γηαζέζηκε απόζηαζε 

επηηάρπλζεο/αθηλεηνπνίεζεο) είλαη 4000 m θαη LDA (Γηαζέζηκε απόζηαζε γηα 

πξνζγείσζε) είλαη 3,700 m θαη γηα ηνλ 03L/21R νη δηαζηάζεηο TORA TODA ASDA 
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είλαη 3,800 m θαη LDA 3,500 m. Oη δηάδξνκνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα θώησλ 

πξνζέγγηζεο θαηεγνξίαο ΙΙ, κήθνπο 900 m θαη κε θώηα θαησθιίσλ (πξάζηλα). Φώηα 

(ιεπθά) θέξνπλ επίζεο νη κήθνπο 900 m δώλεο επαθήο απηώλ.  

 

1.10 Πληροθορίες σνηριμμάηφν και Πρόζκροσζης  

Από ηα ίρλε επί ηνπ α/θ, θαίλεηαη όηη ε πξόζθξνπζε κε ηνλ ηζηό έγηλε ελώ  ην α/θ 

είρε ζεηηθή πξόλεπζε θαη βξηζθόηαλ ζε άλνδν. Τν ζρίζηκν ηεο αηξάθηνπ αξρίδεη από 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ξύγρνπο ηνπ α/θ θαη επεθηείλεηαη θάησ από ηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηεο αηξάθηνπ ζε κήθνο 2.65 m (θση. 2). Μηθξά θνκκάηηα από ην θσο 

εκπνδίνπ πνπ ήηαλ ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ βξέζεθαλ ζθελσκέλα ζηηο ζρηζκέο ηεο 

αηξάθηνπ.  Ο ηζηόο θόπεθε ζηε βάζε ηνπ θαη θαηά ηελ πηώζε ηνπ παξέζπξε θαη ην 

πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα ηεο εμέδξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ην Fly Check (θση. 

3). 

 

1.11 Οργανφηικές και Γιοικηηικές Πληροθορίες 

Η εηαηξία LINE LIFE AVIATION είλαη εηαηξία δεκνζίσλ κεηαθνξώλ θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ρξεζηκνπνηώληαο  ηα α/θ 

ηεο γηα ηελ κεηαθνξά ζηαζεξνπνηεκέλσλ αζζελώλ εληόο θαη εθηόο ηεο Διιάδνο. Έρεη 

ην ππ’αξηζ GR 027 πηζηνπνηεηηθό αεξνκεηαθνξέα πνπ εθδόζεθε από ηελ ΥΠΑ 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΔΚ. Ο ζηόινο ηεο απνηειείηαη από έλα α/θ 

Beechcraft Baron 58, έλα Piper 31 TCheyenneii θαη έλα Cessna 500 Citation θαη ε 

βάζε ηνπο είλαη ν ΓΑΑ. Η εηαηξία δελ δηαζέηεη δηθό ηεο νξγαληζκό εθπαίδεπζεο επί 

ηύπνπ α/θ (TRTO) θαη αλαζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ρεηξηζηώλ ζε εγθεθξηκέλν 

νξγαληζκό εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο κε ζύκβαζε, εγθεθξηκέλε από ηελ ΥΠΑ, ηα 

ζπγθεθξηκέλα πηεηηθά κέζα θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αξρηθήο εθπαίδεπζεο ε εθπαίδεπζε επί γξακκήο (line) θαη ε αμηνιόγεζε γίλεηαη από 

ηελ εηαηξία. Η αλάζεζε θαζεθόλησλ γίλεηαη κε εληνιή ηνπ Γηεπζπληή Πηεηηθήο 

Δθκεηάιιεπζεο (ΓΠΔ) ηεο εηαηξίαο. 
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2 Ανάλσζη 

Τν πιήξσκα παξνπζηάζζεθε γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ηελ 12:00 h ηεο 12
εο

 

Απγνύζηνπ θαη ε βάξδηα ηνπ ηειείσλε ηελ 24:00 h. Ο Κ1 είρε επηζηξέςεη από 

θαλνληθή άδεηα έληεθα (11) εκεξώλ θαη ν Κ2 ύζηεξα από αλάπαπζε δώδεθα (12) 

σξώλ. Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο εηαηξίαο, ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα ην πιήξσκα 

ήηαλ δηαζέζηκν (standby). Σηηο 22:00 h ηνπο αλαηέζεθε ε δηεμαγσγή πηήζεο  γηα ηελ 

κεηαθνξά ζηαζεξνπνηεκέλνπ αζζελή  από ηελ Μύθνλν. Μεηά ηελ άθημε ηνπο ζηελ 

Μύθνλν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελή αλαρώξεζαλ ζηηο 22:50 h γηα ηελ επηζηξνθή 

ηνπο ζηνλ ΓΑΑ. Τελ δηαθπβέξλεζε ηνπ α/θ είρε αλαιάβεη ν Κ1 θαη ε πηήζε 

δηεμαγόηαλ κε θαλόλεο πηήζεσο δηα νξγάλσλ. Σε απόζηαζε πεξίπνπ 12 nm από ηνλ 

ΓΑΑ, έρνληαο εκπιεγκέλν ηνλ απηόκαην πηιόην, εληόπηζαλ θαη αθνινύζεζαλ ηελ 

επζεία θαη ην ίρλνο θαζόδνπ πνπ ζε θέξλεη ζην δηάδξνκν πξνζγείσζεο 03R 

(established ILS) θαη ν Κ2 άξρηζε λα εθηειεί ηνπο πξνβιεπόκελνπο πξηλ ηελ 

πξνζγείσζε ειέγρνπο (Before landing checklist).  Σε απόζηαζε 2.5 κε 3 nm από ηνλ 

δηάδξνκν δόζεθε  εληνιή από ηνλ Κ1 λα ηεζνύλ ηα Flaps (πηεξύγηα θακππιόηεηαο) ζε 

ζέζε γηα πξνζγείσζε θαη ν Κ2 ηα επέθηεηλε. Με ηελ επέθηαζε ησλ πηεξπγίσλ 

θακππιόηεηαο απμήζεθαλ νη ππεξαλησηηθέο επηθάλεηεο ηνπ α/θ θαη επνκέλσο θαη ε 

άλησζε πνπ απηέο δεκηνπξγνύζαλ κε ηελ δεδνκέλε ηαρύηεηα.  Η αύμεζε ηεο 

άλησζεο πξνθάιεζε κείσζε ηνπ βαζκνύ θαζόδνπ θαη κία ηάζε λα αλαζεθσζεί ην α/θ 

(Ballooning). Σην ζεκείν απηό ν Κ1 έθξηλε όηη, γηα λα κελ αηζζαλζνύλ δπζάξεζηα 

από ηελ αιιαγή ηνπ βαζκνύ θαζόδνπ νη επηβαίλνληεο ηνπ α/θ, έπξεπε λα απεκπιέμεη 

ηνλ απηόκαην πηιόην. Έηζη, αλέιαβε εθείλνο ηνλ ρεηξηζκό ηνπ α/θ δηαηεξώληαο, όπσο 

αλαθέξεη, ηνλ βαζκό θαζόδνπ πνπ είρε ην α/θ. Ο Κ2 πνπ ζπλέρηδε ηνπο πξηλ ηελ 

πξνζγείσζε ειέγρνπο αληηιήθζεθε από ηoλ HSI θαη ηνλ Flight Director όηη ηελ 

ζηηγκή εθείλε ε βειόλα έλδεημεο ηνπ ίρλνπο θαζόδνπ ήηαλ έλα dot επάλσ από ην 

θέληξν ηνπ νξγάλνπ, γεγνλόο πνπ ζήκαηλε όηη ην α/θ ήηαλ ιίγν πην θάησ από ην ίρλνο 

πνπ έπξεπε λα αθνινπζεί. Γεδνκέλνπ όηη κία απόθιηζε από ην ελδεηθλπόκελν από ην 

όξγαλν ίρλνο θαζόδνπ ηεο ηάμεσο ησλ 2.5 dot, ζεσξείηαη ε κέγηζηε αζθαιήο 

απόθιηζε («2.5 DOTS FLY UP» IS THE MAXIMUM SAFE DEVIATION BELOW 

THE GLIDE SLOPE FOR A 5 DOT DISPLAY), ν Κ2 δελ αλεζύρεζε ηδηαίηεξα θαη 

απιώο βεβαηώζεθε, ξσηώληαο θαη ηνλ  Κ1, όηη είρε βγεη ν απηόκαηνο πηιόηνο. 

Τειεηώλνληαο ηνπο ειέγρνπο ν Κ2 θνίηαμε ην νπηηθό βνήζεκα πνπ είλαη 
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εγθαηαζηεκέλν αξηζηεξά ηνπ δηαδξόκνπ θαη παξέρεη έλδεημε γηα ην ίρλνο ηεο 

θαζόδνπ (PAPI) θαη δηαπίζησζε όηη θαη ηα ηέζζεξα θώηα ήηαλ θόθθηλα, πνπ ζήκαηλε 

όηη ην α/θ ήηαλ πνιύ ρακειόηεξα από ην ίρλνο πνπ έπξεπε λα αθνινπζεί θαη αλέθεξε 

ζηνλ Κ1 «ηέζζεξα θόθθηλα, είζαη ρακειόο». Από ην απνηέιεζκα θαίλεηαη όηη ν Κ1 

δελ ελήξγεζε άκεζα γηα λα δηνξζώζεη ην ίρλνο θαζόδνπ θαη ην α/θ ζπλέρηζε λα 

πξνζεγγίδεη ηνλ δηάδξνκν έρνληαο ύςνο κηθξόηεξν από ην θαλνληθό. Γεδνκέλνπ όηη 

θαη νη δύν πξνέξρνληαλ από ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ζηελ νπνία ην αίζζεκα ηεο 

ηεξαξρίαο είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλν, θαη ν Κ1 ήηαλ ν ΓΠΔ ηεο εηαηξίαο, ην 

πηζαλόηεξν είλαη όηη ν Κ2 πεξίκελε κέρξη λα εμαληιεζνύλ ηα όξηα γηα λα επέκβεη 

μαλά. Δπεκβαίλνληαο εθ λένπ ν Κ2, αλέθεξε πάιη «είζαη πνιύ ρακειόο, πην κέζα» 

θαη ηαπηόρξνλα ηξάβεμε ηα ρεηξηζηήξηα ειαθξά, δηόηη ε ηαρύηεηα ηνπο ήηαλ ήδε ζηελ 

VREF θαη ν Κ1 έβαιε ζηνηρεία ζηνπο θηλεηήξεο. Ακέζσο κεηά αθνύζηεθε ν ζόξπβνο 

από ηελ πξόζθξνπζε ηνπ α/θ κε ηνλ ηζηό ηνπ Localizer. Ο ηζηόο είρε ύςνο έμε κέηξα 

θαη ήηαλ ζε απόζηαζε 600 m πξηλ ην θαηώθιη ηνπ δηαδξόκνπ. Αλ ην ίρλνο θαζόδνπ 

ηνπ α/θ είρε πξνζαξκνζηεί κε ηηο ελδείμεηο ησλ PAPIs ηα θώηα ησλ νπνίσλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα 430 m κεηά ην θαηώθιη θαη ξπζκηζκέλα ζηηο 3
0
 ,ην ύςνο πνπ ζα είρε ην 

α/θ όηαλ βξηζθόηαλ 600 m πξηλ ην θαηώθιη ηνπ δηαδξόκνπ ζα ήηαλ 54 m. Τν γεγνλόο 

όηη ην α/θ ζε απόζηαζε 600 m από ην θαηώθιη βξέζεθε ζην ύςνο ησλ 6 m αληί ησλ 

54 m, δείρλεη όηη ην ίρλνο θαζόδνπ ηνπ α/θ ήηαλ πνιύ πην θάησ από ην ελδεηθλπόκελν 

από ηα PAPIs. O K1 δήισζε όηη όηαλ έβγαιε ηνλ απηόκαην νη ελδείμεηο ησλ PAPIs 

ήηαλ δύν θόθθηλα δύν άζπξα, πξνζεγγίδνληαο πήγε ζηα ηξία ζπλ έλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ζεκείν επαθήο ηνπ α/θ κε ηνλ δηάδξνκν 

(touchdown point), κε απνηέιεζκα λα αγλνήζεη ηα άιια νπηηθά βνεζήκαηα. 
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4 σμπεράζμαηα 

4.1 Γιαπιζηώζεις  

3.1.1 Τν πιήξσκα ζαιάκνπ δηαθπβέξλεζεο πιεξνύζε όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο, ήηαλ εμνηθεησκέλν κε ηνλ ΓΑΑ θαζώο ήηαλ ε βάζε 

ηεο εηαηξίαο  θαη ην α/θ ήηαλ πηεηηθά ηθαλό. 

3.1.2 Τελ 12:00 h ηεο 12/08/10 πνπ ην πιήξσκα αλέιαβε ππεξεζία ν Κ1 είρε 

επηζηξέςεη από θαλνληθή άδεηα έληεθα εκεξώλ, ν Κ2 ύζηεξα από δώδεθα 

ώξεο αλάπαπζεο θαη ε βάξδηα ηνπο ηειείσλε ζηηο 24:00 h. 

3.1.3 Ο εληνπηζκόο ηεο επζείαο θαη ηνπ ίρλνπο θαζόδνπ πνπ θέξλεη ην α/θ ζηνλ 

δηάδξνκν πξνζγείσζεο (established ILS) έγηλε ζε απόζηαζε πεξίπνπ 12 nm 

από ηνλ δηάδξνκν κε εκπιεγκέλν ηνλ απηόκαην πηιόην.  

3.1.4  Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ πνιύ θαιέο θαη ε νξαηόηεηα πάλσ από 10 km. 

3.1.5  Σε απόζηαζε  πεξίπνπ 2.5 nm από ην αεξνδξόκην ν Κ1 απέκπιεμε ηνλ 

απηόκαην πηιόην θαη αλέιαβε ν ίδηνο ηνλ ρεηξηζκό ηνπ α/θ. 

3.1.6  Ο Κ2 πνπ εθηεινύζε ηελ ζηηγκή εθείλε ηνπο πξηλ ηελ πξνζγείσζε ειέγρνπο, 

αληηιήθζεθε όηη κεηά ηελ απεκπινθή ηνπ απηόκαηνπ ε βειόλα έλδεημεο ηνπ  

ίρλνπο θαζόδνπ ήηαλ έλα dot επάλσ από ην θέληξν ηνπ νξγάλνπ, γεγνλόο πνπ 

ζήκαηλε όηη ην α/θ ήηαλ ιίγν πην θάησ από ην ίρλνο πνπ έπξεπε λα αθνινπζεί. 

3.1.7 Μεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ πνπ εθηεινύζε, ν Κ2 δηαπίζησζε από ην νπηηθό 

βνήζεκα ηνπ δηαδξόκνπ πνπ δίλεη ην ίρλνο θαζόδνπ (PAPIs), όηη είραλ ρακειό 

ύςνο θαη αλέθεξε ζηνλ Κ1 «ηέζζεξα θόθθηλα, είζαη ρακειόο». 

3.1.8 Τν γεγνλόο όηη κεηά από ιίγν ν Κ2 επαλέιαβε ζηνλ Κ1 «είζαη πνιύ ρακειόο, 

πην κέζα», ηξάβεμε ηα ρεηξηζηήξηα θαη ζρεδόλ ακέζσο ην α/θ πξνζέθξνπζε 

ζηελ θεξαία, δείρλεη όηη, ν κελ Κ1 δελ δηόξζσζε κεηά ηελ πξώηε ππόδεημε, ν 

δε Κ2 εμάληιεζε όια ηα πεξηζώξηα πξηλ μαλαθάλεη ηελ ππόδεημε θαη 

ηαπηόρξνλα ελεξγήζεη ηξαβώληαο ηα ρεηξηζηήξηα. 

 



12 

 

4.2 Αίηια 

Με επίδεημε ηεο επηβεβιεκέλεο πξνζνρήο από ηνλ Κ1 θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνζέγγηζεο θαη ε θαζπζηεξεκέλε αλ θαη απνηειεζκαηηθή επέκβαζε ηνπ Κ2. 

Διιεληθό,  19 Μαΐνπ 2011 
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