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ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΟΜΔΝΟ : ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΗΑ  ΑΔ 
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ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ : ELMIRA, NEW YORK,  USA  

ΣΤΠΟ  : 269 C 

ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΟΗΥΔΗΑ   ΝΖΟΛΟΓΖΖ : SX – HNB 

ΣΟΠΟ  ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ : Περηοτή  ΦΔΝΓΑΛΖ,  ΑΤΛΧΝΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ : 22 - 04 - 2008,  14:30  

ΖΜΔΗΧΖ : Οη αλαθεξφκελνη ρξφλνη είλαη ηνπηθνί 

Σνπηθή ψξα = UTC + 3 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
ηηο 22 Απξηιίνπ 2008 ην κε ζηνηρεία λενινγίνπ SX-HNB, ειηθφπηεξν (ε/π) 

απνγεηψζεθε (α/γ) απφ ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» (ΓΑΑ) 

κε πξννξηζκφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σαλάγξαο.  Ζ πηήζε ήηαλ εθπαηδεπηηθή θαη 

δηεμάγεην πξνθεηκέλνπ πηπρηνχρνο ρεηξηζηήο ε/π λα απνθηήζεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηνχ πηήζεσλ ε/π. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ελψ πξαγκαηνπνηείην πςειή αλαγλψξηζε 

πεξηνξηζκέλνπ πεδίνπ, ζηε πεξηνρή θελδάιε, Απιψλνο, ν εθπαηδεπηήο πνπ ρεηξηδφηαλ 

ην ε/π, δηαπίζησζε φηη δελ ππήξρε αληαπφθξηζε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα αχμεζε ησλ 

ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ ζηξνθείνπ.  Ζ ηειηθή πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηή γηα 

απηνπεξηζηξνθή, δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή, ιφγσ ησλ ρακειψλ ζηξνθψλ πνπ είρε 

πεξηέιζεη ην ζηξνθείν κε ζπλέπεηα ην ε/π λα πξνζθξνχζεη ζην έδαθνο. Ακέζσο κεηά 

εθδειψζεθε θσηηά. Οη επηβαίλνληεο αλ θαη ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά εγθαηέιεηςαλ ην ε/π 

κε ίδηεο δπλάκεηο.  

Ζ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (ΔΓΑΑΠ), ε νπνία 

ελεκεξψζεθε γηα ην αηχρεκα ακέζσο, εμέδσζε ηελ κε ζηνηρεία ΔΓΑΑΠ/602/22.04.08 

απφθαζε, νξίδνληαο Οκάδα Γηεξεχλεζεο ηνπ Αηπρήκαηνο κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Νηθφιαν 
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Καιακπαιίθε, Δπαγγεικαηία  Υεηξηζηή Διηθνπηέξσλ θαη κέιε ηνπο θ.θ. Ζιία 

Κνπδνπλάθν, Μεραληθφ α/θσλ  θαη ηνλ Ησάλλε Μάξθνπ, Ηαηξφ, κε ζθνπφ ηελ 

Γηεξεχλεζε θαη ηελ ζχληαμε ρεδίνπ Πνξίζκαηνο.  

 

1.       ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

1.1   Ηζηορηθό ηες Πηήζες 

ηηο 22/04/08 ζρεδηάζηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε πηήζεο εθπαίδεπζεο πηπρηνχρνπ ρεηξηζηή 

ειηθνπηέξσλ, απφ εθπαηδεπηή ηεο ρνιήο Δπαγγεικαηηψλ Υεηξηζηψλ Οιπκπηαθήο 

Αεξνπινΐαο (.Δ.Υ.Ο.Α),  κε ην κε ζηνηρεία λενινγίνπ SX-HNB ε/π , απφ ην ΓΑΑ, πξνο 

ηελ πεξηνρή ηεο Σαλάγξαο, κε ελδηάκεζν ζηαζκφ ην αεξνδξφκην (α/δ) Γεθέιεηα / 

Σαηνΐνπ.  Ζ πηήζε πξαγκαηνπνηείην ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο εθπαηδεπηή πηήζεσλ επί ε/π. 

Αθνχ θαηαηέζεθε ην ζρέδην πηήζεο ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΓΑΑ, έγηλαλ νη 

απαηηνχκελνη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί πξν πηήζεσο έιεγρνη, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηνπ 

βηβιίνπ ζπληήξεζεο ε/π.  Καηφπηλ νη δχν ρεηξηζηέο επηβηβάζηεθαλ ζην ε/π θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα.  

Ζ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα, νη έιεγρνη ησλ ζπζηεκάησλ, νη επηθνηλσλίεο θαη ε απνγείσζε 

ηνπ ε/π, έγηλαλ ρσξίο πξφβιεκα απφ ηνλ ππφ εθπαίδεπζε ρεηξηζηή, κε ηελ επίβιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηή. Ζ απνγείσζε ηνπ ε/π έγηλε ζηηο 12:30, κε πξννξηζκφ ηελ πεξηνρή ηνπ α/δ 

Σαηνΐνπ.  

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ΓΑΑ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο πηήζεο, ήηαλ ζρεηηθά θαιέο. 

Μεηά ηελ α/γ απφ ην ΓΑΑ θαη  πηήζε δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ πεξίπνπ, έθζαζαλ ζην α/δ 

Σαηνΐνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αζθήζεηο πνπ πξνβιέπνλην  ζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο (θαλνληθέο απνγεηψζεηο, θχθινο α/δ, θαλνληθέο  πξνζγεηψζεηο, 

πεξηζηξνθέο, εηθνληθέο αλαγθαζηηθέο, εξππζηηθέο πξνζγεηψζεηο – απνγεηψζεηο).  ηε 

ζπλέρεηα ην ε/π θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Σαλάγξαο εθηειψληαο αλφδνπο – 

θαζφδνπο θαη ζηξνθέο, δειψλνληαο ζηνλ πχξγν ηεο Σαλάγξαο ηελ παξακνλή ηνπ 

ειηθνπηέξνπ κέρξη ην χςνπο ησλ 3000 ft. 
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Δπηζηξέθνληαο θαη ελψ ζπλερίδνληαλ ε ίδηα ηαθηηθή εθπαίδεπζεο, απνθαζίζηεθε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή λα γίλεη δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ πξνζγείσζεο (πςειή 

– ρακειή αλαγλψξηζε, ρσξίο πξνζγείσζε), ζε ρψξν (μέθσην), δηαζηάζεσλ 35m x 17m,  

πνπ πεξηβάιιεην απφ ππθλή βιάζηεζε.  (Φση. 1) 

 

 

Φση. 1 Υψξνο Αηπρήκαηνο  

 

Απιψλα 

εκείν 

πξφζθξνπζεο 

Ξέθσην 

δηαζηάζεσλ  

35m x 17m 
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Ο εθπαηδεπηήο, πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεη ηελ δηαδηθαζία ηεο πςειήο αλαγλψξηζεο, 

αλέιαβε ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ ε/π, πεηψληαο κε λφηηα πνξεία, θαη άξρηζε θάζνδν. 

Έρνληαο ζέζεη ηνλ ξπζκηζηή (Governor) ζηε ζέζε «εθηφο» (OFF), θαηέβαζε ην 

ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην ρσξίο λα παξέκβεη ζην κεραληζκφ ηνπ κνρινχ ηζρχνο,.  Σφηε 

παξαηήξεζε πηψζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ ζηξνθείνπ, πνπ αξρηθά δελ ηνλ 

αλεζχρεζε ζεσξψληαο φηη επξφθεηην γηα ηελ ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ε/π, θαζψο  

θαηά δήισζή ηνπ, «θαηεβάδνληαο ην collective (ζπιινγηθό ρεηξηζηήξην) ππήξρε πάληα ε 

ηάζε νη ζηξνθέο θηλεηήξα / ξόηνξα λα πέζνπλ κέρξη ηηο 2500 ζηξνθέο».  Όηαλ έθζαζε ζην 

επηζπκεηφ χςνο, δειαδή ζην χςνο ηεο πςειήο αλαγλψξηζεο, πξνζπάζεζε λα αλεβάζεη 

ηηο ζηξνθέο ψζηε λα βγεη απφ ηελ θάζε ηεο θαζφδνπ.  Πάξα ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο νη 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα δελ αλέβαηλαλ, παξέκελαλ ζηηο 1.700 rpm, ην ε/π έραλε χςνο θαη 

απνθαζίζηεθε ε απηνπεξηζηξνθή θαη πξνζπάζεηα αλαγθαζηηθήο πξνζγείσζεο ζην 

πξναλαθεξφκελν μέθσην.  

Αθνινχζεζε βίαηε πξφζθξνπζε ηνπ ε/π ζην έδαθνο, 90 m ΒΑ απφ ην ζεκείν ζηφρν, ζε 

πεξηνρή ππθλήο βιάζηεζεο θαη ακέζσο κεηά εθδειψζεθε ππξθαγηά.   Οη δχν ρεηξηζηέο 

κεηά ηνλ πξψην αηθληδηαζκφ πξνζπάζεζαλ λα αληηδξάζνπλ δηαθεχγνληαο απφ ηα 

ζπληξίκκηα ηνπ ε/π θαη ηελ ππξθαγηά.  Πξψηνο αληέδξαζε ν εθπαηδεπηήο, ν νπνίνο 

θάιεζε ηνλ εθπαηδεπφκελν λα εγθαηαιείςνπλ ην ζάιακν ηνπ ε/π. Σα πνιχ ζνβαξά 

θαηάγκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζηε ιεθάλε, ηνλ έθαλαλ λα κελ 

κπνξεί λα θηλεζεί.   Ο εθπαηδεπηήο παξά θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ζνβαξνχο  ηξαπκαηηζκνχο 

ηνλ απεγθιψβηζε ηξαβψληαο ηνλ κε ηα ρέξηα ηνπ κέζα απφ ην ζάιακν. ηε ζπλέρεηα θαη 

νη δχν αδπλαηψληαο λα ζηεξηρζνχλ ζηα πφδηα ηνπο  ζεξλφκελνη κέζα απφ ππθλή 

βιάζηεζε δηέλπζαλ απφζηαζε πεξίπνπ 30 κέηξσλ κέρξη έλα θνληηλφ μέθσην ( Φση.1) 

Δθεί παξέκεηλαλ ρσξίο θακία δπλαηφηεηα θίλεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηνπιάρηζηνλ  

ηξείο ψξεο φπνπ ηνπο εληφπηζε αξρηθά κηθξφ ηδησηηθφ ε/π πνπ ζπκκεηείρε ζηηο έξεπλεο 

εληνπηζκνχ ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξέιαβε ην δηαζσζηηθφ ε/π ηεο Διιεληθήο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ην νπνίν ηνπο κεηέθεξε ζε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο.   

Ζ θσηηά ε νπνία εμειίρζεθε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή φισλ 

ησλ ζπληξηκκάησλ ηνπ ειηθνπηέξνπ ζε ζεκείν πνπ λα κελ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

εμέηαζή  ηνπο.           
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1.2      Σρασκαηηζκοί Προζώπφλ 

 

Ζ πξφζθξνπζε ηνπ ε/π ζην έδαθνο, πξνθάιεζε  ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη ζηνπο δχν 

επηβαίλνληεο. 

Σρασκαηηζκοί Πιήρφκα Δπηβαίλοληες Άιιοη ύλοιο 

Θαλάζηκνη - - - - 

νβαξνί  2 - - 2 

Διαθξνί  - - - - 

Υσξίο  - - - - 

 

1.3       Εεκηές Διηθοπηέροσ  

Απφ ηελ απηνςία  ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη επήιζε νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή φισλ ησλ ζπγθξνηεκάησλ θάθνπο θαη Κηλεηήξα. Ζ ππξθαγηά ε νπνία 

αθνινχζεζε νινθιήξσζε ηελ θαηαζηξνθή επηκέξνπο Γπλακηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 

κεραληζκψλ, ζε ζεκείν πνπ λα είλαη δχζθνιε αθφκα θαη ε αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ απφ 

απηά (Φση. 2 & 3).  

 

Φση. 2 

 

Φση. 3 

 

1.4 Άιιες δεκηές 

 

Πξνθιήζεθε κηθξήο έθηαζεο ππξθαγηά γχξσ απφ ηνλ ρψξν ηεο ζπληξηβήο ηνπ ε/π, ε 

νπνία δελ επεθηάζεθε ζηελ γεηηληάδνπζα δαζηθή έθηαζε ιφγσ ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ 

εδάθνπο ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (θσηνγξαθία 4).  
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Φση. 4 Υψξνο Πξφζθξνπζεο   

 

 

1.5       Πιεροθορίες Υεηρηζηή- Δθπαηδεσηή 

 

Κσβερλήηες              : Άλδξαο ειηθίαο 48 εηψλ.  

Πηστίο                       :  Δπαγγεικαηία ρεηξηζηή Διηθνπηέξσλ, κε Α.Μ. 280 πνπ 

εθδφζεθε ζηηο 09/02/2006 απφ ηελ ΤΠΑ. 

Π Η Π                         : Γηα Διηθφπηεξα ηχπνπ Α109, AS 355 , SA-300 θαη BO -105 

ζε ηζρχ κέρξη 29/07/2008. 

Ηθαλόηεηες                : Ηθαλφηεηα Κ1 ζε ειηθφπηεξα ηχπνπ Α 109 κε απνλνκή ζηηο 

09-02-2006 θαη ΑS 355 κε απνλνκή ζηηο 04/04/2006 .   

Δηδηθόηεηες              :  Δθπαηδεπηή πηήζεσλ έθδνζεο 06/07/2000,θαη κε ηζρχ κέρξη 

11-10-2009 

Π.Γ.Ο. γηα ειηθφπηεξα έθδνζεο 09/02-2006. 

Πηήζεσο κε φξγαλα  έθδνζεο 09/02/2006 θαη ιήμε ηελ 

05/07/2008.   

Πηζηοποηεηηθό Τγείας:                        1
εο

  ηάμεο, GR-280 ATPL(H) κε ιήμε ζηηο  16/05/2008. 

Πηστίο Ραδ/θφλίας : Αξ. κεηξψνπ 1997 πνπ ρνξεγήζεθε ζηηο 12/07/1994. 

Πηεηηθή εκπεηρία    : Γεληθφ ζχλνιν 5941 ψξεο ζε αεξνπιάλα θαη ειηθφπηεξα..      

60:40 ψξεο ζηηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο, ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν ειηθνπηέξνπ 113:00 ψξεο . Σηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο 

06:45 ψξεο. 
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χκθσλα κε ηα ηεξνχκελα απφ ηελ ΤΠΑ ζηνηρεία ζην θάθειν ηνπ ρεηξηζηή, πξνθχπηεη 

φηη ηεξήζεθαλ φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεμαγσγή ησλ  γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ θαη ηηο πξαθηηθέο ελ πηήζε εμεηάζεηο, απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εμεηαζηέο θαη 

θαηάιιεια αεξνζθάθε.  

 

 

1.6       Πιεροθορίες Δθπαηδεσόκελοσ 

 

Δθπαηδεσόκελος         : Άλδξαο ειηθίαο 41 εηψλ.  

Πηστίο                        : Δπαγγεικαηία ρεηξηζηή Διηθνπηέξσλ, κε Α.Μ. 521 πνπ 

εθδφζεθε ζηηο 09/01/2007 απφ ηελ ΤΠΑ 

Π Η Π                          : Γηα Διηθφπηεξα ηχπνπ R-22  θαη R-44 κε απνλνκή ηελ 

09/01/2007.θαη  ζε ηζρχ κέρξη  03/01/2009 

Ηθαλόηεηες                 : Ηθαλφηεηα Κ1 ζε ειηθφπηεξα ηχπνπ R-22 θαη R-44 κε 

απνλνκή ζηηο 09/01/2007 θαη  ιήμε ζηηο  03/01/2009    

Ηθαλφηεηα Κ1 ζε ειηθφπηεξα ηχπνπ ΖU-269C (SA 300) κε 

απνλνκή ζηηο 20/03/08  

Πηζηοποηεηηθό Τγείας :                        1
εο

  ηάμεο, GR -001810 CPL (A) (H)AME  κε ιήμε ζηηο  

07/04/2009 

Πηστίο Ραδ/θφλίας  : Αξ. κεηξψνπ GR 00 1973  θαη έρεη ηζρχ κέρξη 31/07/2013 

Πηεηηθή εκπεηρία     : Γεληθφ ζχλνιν 292:30 ψξεο ζε ειηθφπηεξα.  Απφ ην ζχλνιν 

ησλ σξψλ νη 12:00  είλαη  ζε ειηθφπηεξα απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

ηηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο, 12:00  ψξεο.  ηηο ηειεπηαίεο  7 

εκέξεο  4:00ψξεο. 

χκθσλα κε ηα ηεξνχκελα απφ ηελ ΤΠΑ ζηνηρεία ζην θάθειν ηνπ ρεηξηζηή, πξνθχπηεη 

φηη ηεξήζεθαλ φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεμαγσγή ησλ  γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ θαη ηηο πξαθηηθέο ελ πηήζε εμεηάζεηο, απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εμεηαζηέο θαη 

θαηάιιεια αεξνζθάθε.  
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1.7      Πιεροθορίες Διηθοπηέροσ  

 

Καηαζθεπαζηήο          : Schweizer Aircraft corp. 

Σχπνο                          : 269 C 

Αξηζκφο ζεηξάο           : S1728 

Έηνο θαηαζθεπήο        : 15 May 1996 

χλνιν σξψλ ιεηηνπξγίαο απφ θαηαζθεπήο   : 2.648:00 

χλνιν σξψλ απφ ηελ ηειεπηαία 100σξε επηζεψξεζε : 24:50 

 

 

1.7.1.   Γεληθά 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ε/π είλαη δηζέζην, ηχπνπ Schweizer 269C, κνλνθηλεηήξην, κε 

εκβνινθφξν θηλεηήξα ηχπνπ Textron-Lycoming HIO-360-D1A, 190 HP ζηηο 3200 RPM 

θαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηζηή. Δίλαη κεηαιιηθή θαηαζθεπή θαη γηα ζχζηεκα 

πξνζγείσζεο θέξεη πέδηια (skid gear). Γηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Σχπνπ απφ ηελ FAA No 

4H12. Μπνξεί λα πεηάμεη θαη’ ειάρηζηνλ κε έλα ρεηξηζηή απφ ηελ αξηζηεξή ζέζε, ζε 

VFR πηήζεηο ηελ εκέξα.  Οη πηήζεηο VFR επηηξέπνληαη ηελ λχρηα φηαλ φινη νη θσηηζκνί 

πινήγεζεο θαη νξγάλσλ είλαη ελ ιεηηνπξγία θαη φηαλ νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ νπηηθή 

επαθή κε ην έδαθνο. 

 

1.7.2 Γοκή Διηθοπηέροσ  

 

Σν Schweizer 269C δηαζέηεη ζηξνθείν ηξηψλ πηεξπγίσλ.  Δίλαη ε/π πιήξνπο αξζξσηνχ 

κνλνχ θχξηνπ ζηξνθείνπ. Έλα νπξαίν ζηξνθείν δχν πηεξπγίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ  

εμηζνξξφπεζε ηεο ξνπήο ζηξέςεσο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην θχξην ζηξνθείν.  Κίλεζε 

παξέρεηαη απφ ηνλ εκβνινθφξν θηλεηήξα ηεο Textron Lycoming model HIO 360 D1A. 

Ζ ηζρχο ηνπ θηλεηήξα κεηαδίδεηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ηκάλησλ ζην θχξην θηβψηην 

κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ζηνλ νπξαίν άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο. ¨Έλα ζχζηεκα ειεχζεξεο 

θίλεζεο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ επάλσ ηξνρφ έδξαζεο ησλ ηκάλησλ θίλεζεο επηηξέπεη 

ηελ ειεχζεξε πεξηζηξνθή ηνπ θχξηνπ θαη νπξαίνπ ζηξνθείνπ, ρσξίο ηελ θίλεζε απφ ηνπο 

ηκάληεο ή ηνλ θηλεηήξα. 

Ζ άηξαθηνο απνηειείηαη απφ έλα θεληξηθφ ζσιελσηφ κεηαιιηθφ δηθηχσκα ην νπνίν 

ζηεξίδεη φια ηα κεηαθεξφκελα θνξηία ηνπ ε/π. Σν θχξην δηθηχσκα παξέρεη ζεκεία 
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ζχλδεζεο γηα φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζθάθνπο, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. 

Σν κπξνζηηλφ κέξνο ζηεξίδεη ην ζάιακν δηαθπβέξλεζεο, κε δχν ζέζεηο  απφ ηηο νπνίεο ε 

ζέζε ηνπ θπβεξλήηε επξίζθεηαη ζηελ δεμηά ζέζε. Ο πίλαθαο νξγάλσλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο κπξνζηά απφ ηηο ζέζεηο ηνπ πιεξψκαηνο ζην θεληξηθφ κέξνο.  Ζ θνλζφια 

ηνπ πίλαθα νξγάλσλ πεξηιακβάλεη ηα φξγαλα ειέγρνπ πηήζεο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ 

θηλεηήξα. Δπίζεο ππάξρεη πίλαθαο πξνεηδνπνίεζεο βιαβψλ θαη δηάθνξνη άιινη 

δηαθφπηεο. Σέινο ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ χπαξμε  ησλ κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο θαη 

λαπηηιίαο. Ο κεραληζκφο  κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο απφ ηα ρεηξηζηήξηα πξνο ηα ζηξνθεία 

ηνπ ε/π είλαη κεραληθφο, θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ζσιελσηέο ζπλδέζεηο. ηελ 

κεηάδνζε ηεο θίλεζεο πξνο ην νπξαίν ζηξνθείν ρξεζηκνπνηείηαη θαη κεραληζκφο 

ζπξκαηφζρνηλνπ. 

Ο ζάιακνο ζηεξίδεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο αηξάθηνπ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ εκπινπηηζκέλν αθξπιηθφ πιηθφ. Απφ ην ίδην πιηθφ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαη νη 

πφξηεο ηνπ ε/π. Μηα αεξνηνκή ε νπνία αιιάδεη ηελ ξνή ηνπ αέξα γχξσ απφ ην ζάιακν 

εθηείλεηαη επάλσ θαη εγθάξζηα απφ ηελ θαιχπηξα. 

ην πίζσ κέξνο ηνπ ε/π εθηείλεηαη ην ζπγθξφηεκα ζηήξημεο ηνπ νπξαίνπ ηκήκαηνο ηνπ 

ε/π κε ην θχξην ζψκα (tail boom) θαη ζπγθξαηείηαη ζην θχξην δηθηχσκα ηεο αηξάθηνπ. 

Δίλαη θειπθνεηδήο θαηαζθεπή απφ αινπκίλην θαη πεξηθιείεη ηνλ άμνλα κεηάδνζεο 

θίλεζεο ζην νπξαίν ζηξνθείν θαη ην κεραληζκφ ειέγρνπ αιιαγήο βήκαηνο νπξαίνπ 

ζηξνθείνπ. ηελ απφιεμή ηνπ ζηεξίδνληαη ην νπξαίν  θηβψηην κεηάδνζεο θίλεζεο, ην 

νπξαίν ζηξνθείν θαη επηπξφζζεηα ην νξηδφληην θαη ην θάζεην ζηαζεξφ πηεξχγην.  

Σν ζχζηεκα πξνζγείσζεο είλαη ηχπνπ  πέδηισλ (skid) κε αλαζπξφκελν. Σέζζεξηο 

κεραληζκνί απφζβεζεο θνξηίνπ ζπλδένπλ ηα skids κε ηελ θχξηα άηξαθην, θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ εμνκαιχλνπλ ηελ επαθή κε ην έδαθνο. Δπίζεο δεμηά θαη αξηζηεξά ησλ skids 

ζηεξίδνληαη επηθάλεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν ησλ επηβαηψλ ζην ε/π (steps). 

Ο θηλεηήξαο κεηαδίδεη ηελ ηζρχ ηνπ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ηκάλησλ ζην θχξην θηβψηην 

κεηάδνζεο θίλεζεο , θαη ζηνλ νπξαίν άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο . Μεηαμχ ηνπ θάησ θαη 

ηνπ επάλσ κεραληζκνχ θίλεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ ηκάλησλ, κεζνιαβεί έλαο 

πεξηζηξεθφκελνο κεραληζκφο ν νπνίνο ειέγρεηαη απφ ειεθηξηθφ θηλεηήξα θαη επηηξέπεη 

ηελ εκπινθή θαη απεκπινθή ηνπ θηλεηήξα κε ηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο ηνπ θχξηνπ θαη 

νπξαίνπ ζηξνθείνπ. 
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Σν θχξην θηβψηην κεηάδνζεο θίλεζεο ζηεξίδεηαη ζην θεληξηθφ, επάλσ κέξνο ηεο δνκήο 

ηεο αηξάθηνπ ζε ζηαζεξά ζεκεία πξφζδεζεο , θαη επάλσ ζε απηφ ζηεξίδεηαη θαη ν ηζηφο 

ζηήξημεο ηνπ θχξηνπ ζηξνθείνπ. Δίλαη απηνιηπαηλφκελν  θαη ςχρεηαη απφ ηελ ξνή ηνπ 

αέξα πεξηθεξεηαθά ηνπ θηβσηίνπ. 

 Σν ζχζηεκα ζπλδεζκνινγίαο ησλ ηξηψλ πηεξπγίσλ ηνπ θπξίσο ζηξνθείνπ είλαη πιήξσο 

αξζξσηφ, κε κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε  «flapping» θαη ηνπ «lead lag». 

Ο άμνλαο κεηάδνζεο θίλεζεο ζην νπξαίν ζηξνθείν απνηειείηαη απφ έλα θνκκάηη ρσξίο 

ελδηάκεζα ζηεξίγκαηα θαη ζθαηξνηξηβείο (ξνπιεκάλ). Σελ ππεξβνιηθή ηαιάλησζε ηνπ 

άμνλα θαηά ηελ θάζε ηεο επηηάρπλζήο ηνπ, θαζψο θαη ηεο επηβξάδπλζήο ηνπ δηνξζψλεη 

ην απνζβεζηήξαο ηαιαληψζεσλ (damper) ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν ηνπ 

ηκήκαηνο ζηήξημεο ηνπ νπξαίνπ ηκήκαηνο ηνπ ε/π κε ην θχξην ζψκα (tail boom). 

Σν νπξαίν θηβψηην κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

tailboom θαη είλαη απηνιηπαηλφκελν. Σν νπξαίν ζηξνθείν είλαη ζηεξηγκέλν ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ άμνλα κεηάδνζεο θαη απνηειείηαη απφ δχν κεηαβιεηνχ βήκαηνο 

πηεξχγηα. Σα πηεξχγηα είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλδεδεκέλα κε κεραληζκφ ζπγθξάηεζεο 

πςεινχ εθειθπζκνχ θαη ζηξέςεο .  

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θαπζίκνπ ηνπ ε/π αλέξρεηαη ζηα 35,2 US Gallons (133 Liters),απφ 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζηκα είλαη ηα 35 US Gallons θαη ε δεμακελή  είλαη ηνπνζεηεκέλε 

ζην πίζσ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ ε/π.   

Ζ ξνή ηνπ θαπζίκνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ βαξχηεηα, δηνρεηεχεηαη απφ ηελ εθεδξηθή 

δεμακελή ζηε θχξηα θαη θαηφπηλ κέζσ κηαο βαιβίδαο δηαθνπήο (shut-off) θαηαιήγεη ζε 

δνρείν πεξηζπιινγήο χδαηνο ή/ θαη ζσκαηηδίσλ. Σν δνρείν καδί κε ην θίιηξν είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ θαη δηαζέηεη ζεκείν 

απνζηξάγγηζεο. 

Οη δχν δεμακελέο δηαζέηνπλ νπέο εμαεξηζκνχ θαζψο θαη ζεκεία απνζηξάγγηζεο 

θαπζίκνπ. ε θάζε δεμακελή αληηζηνηρεί έλαο ελδείθηεο πνζφηεηαο θαπζίκνπ θαη έλα 

πνηελζηφκεηξν κε πισηήξα ην νπνίν απνζηέιιεη ειεθηξηθφ ζήκα ζηνλ αληίζηνηρν 

ελδείθηε πνζφηεηαο θαπζίκνπ. 
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1.7.3 Κηλεηήρας 

 

Καηαζθεπαζηήο      : Textron - Lycoming 

Σχπνο                      : ΖΗΟ-360-D1A 

Αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπαζηή   : L-26799-51A 

χλνιν σξψλ απφ θαηαζθεπήο  : 2.104:05 

χλνιν σξψλ ιεηηνπξγίαο απφ Γ.Δ.            : 631:00 

Ηππνδχλακε       : 190 HP ζηηο 3200 ζηξνθέο 

Ο θηλεηήξαο είλαη ν Textron Lycoming Model HIO –360-D1A. Απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο αεξφςπθηνπο θπιίλδξνπο νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλνπο. Ο θηλεηήξαο απνδίδεη 190 

hp ζηηο 3200 ζηξνθέο γηα ηελ θάζε ηεο απνγείσζεο θαη ηεο κέγηζηεο ζπλερφκελεο 

ιεηηνπξγίαο ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο κε θαλνληθέο ζπλζήθεο αηκφζθαηξαο. 

Σξνθνδνηείηαη κε θαχζηκν κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ (Injection system). Δίλαη 

ηνπνζεηεκέλνο νξηδφληηα κέζα ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα έγηλε ζηηο 28/10/2003 ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ζθάθνπο 2018:35 

θαη κε ζχλνιν σξψλ απφ θαηαζθεπήο ηνπ θηλεηήξα ηηο 1473:50 ψξεο. Ο θηλεηήξαο είρε 

ππνζηεί γεληθή επηζθεπή (Overhaul) πξηλ  ηνπνζεηεζεί ζην  ε/π, κε ζχλνιν σξψλ απφ 

απηή ηηο 00:00 ψξεο. 

Ο θηλεηήξαο είλαη αεξφςπθηνο, έρεη ηέζζεξηο αληηθξηζηνχ ηχπνπ θπιίλδξνπο, βαιβίδεο 

δηεπζπλφκελεο κε δπγνχο, πδξαπιηθά σζηήξηα, ζχζηεκα ςεθαζκνχ θαπζίκνπ, θίιηξν 

αέξνο, πγξή θπζηίδα ιαδηνχ θαη ςχθηε ιαδηνχ. Ζ ςχμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ηνπ ιαδηνχ 

επηηπγράλεηαη απφ ξηπηδνζηξφβηιν (fan) απεπζείαο θηλνχκελν απφ ηνλ θηλεηήξα. Ο αέξαο 

πεξλά απφ κία δηάηαμε θαιπκκάησλ θαη δηαλέκεηαη ζηνπο θπιίλδξνπο θαη ηνλ ςχθηε 

ιαδηνχ αληίζηνηρα. 

Σν ζχζηεκα αλάθιεμεο απνηειείηαη απφ δχν ζπηλζεξνπαξαγσγνχο θαη θαισδηψζεηο 

πξνζηαηεπφκελεο απφ παξεκβνιέο. Υξεζηκνπνηνχληαη νθηψ ζπηλζεξηζηέο, δχν γηα θάζε 

θχιηλδξν. Δθηφο απφ ηνλ ρξνληζκφ αλάθιεμεο, ν αξηζηεξφο ζπηλζεξνπαξαγσγφο  

δηαρεηξίδεηαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάθιεμεο (retard). Οη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα 

ειέγρνληαη απφ ηνλ ξπζκηζηή (governor) έλα ειεθηξνληθφ–κεραληθφ ζχζηεκα ξχζκηζεο 
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ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα. Σν ζχζηεκα απηφ αληρλεχεη θάζε κεηαβνιή ζηηο ζηξνθέο ηνπ 

θηλεηήξα θαη αζθεί δηνξζσηηθέο δπλάκεηο ζηνλ ξπζκηζηή κείγκαηνο (κνριφ ηζρχνο). Ο 

ρεηξηζηήο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα επεκβαίλεη ζην κνριφ ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα 

ππεξηζρχνληαο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ξπζκηζηή (governor) ζηξνθψλ,  είηε λα απμάλεη είηε λα 

κεηψλεη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Δπίζεο κπνξεί λα ην ζέζεη εληφο ή εθηφο ιεηηνπξγίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη ζην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην (collective).  

 

 

1.7.4    Ζιεθηρηθό ύζηεκα 

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ Schweizer 269C πεξηιακβάλεη: ζπζζσξεπηή 24 Volt 25 

Ampere-hour, ξπζκηζηή ηάζεο θαη ειεθηξνλφκν ζπζζσξεπηή.  

Ο δηαθφπηεο ηνπ ζπζζσξεπηή κπαηαξίαο (MASTER BATTERY) ειέγρεη ηνλ 

ειεθηξνλφκν ζπζζσξεπηή, ν νπνίνο απνκνλψλεη ηνλ ζπζζσξεπηή απφ φια ηα 

θπθιψκαηα, εθηφο ηνπ νξγάλνπ έλδεημεο ησλ ζηξνθψλ ησλ θηλεηήξα/ θπξίνπ ζηξνθείνπ 

θαη ηνπ ξνινγηνχ. Όηαλ ν δηαθφπηεο MASTER ΒΑΣΣΔRΤ είλαη ζηελ ζέζε "OFF" 

(θχθισκα αλνηθηφ), ην φξγαλν ζηξνθψλ θηλεηήξα/ ζηξνθείνπ, παίξλεη ξεχκα απεπζείαο 

απφ ηνλ ζπζζσξεπηή, εθφζνλ ν δηαθφπηεο ηνπ εληαηήξα (CLUTCH SW) βξίζθεηαη ζε 

ζέζε εκπινθήο (ΟΝ). 

Τπάξρεη κνλάδα πξνζηαζίαο ηνπ Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο ηνπ ε/π πνπ δελ επηηξέπεη 

θαηαζηάζεηο ππέξηαζεο. 

Σν ε/π έθεξε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα (RPM 

Governor). Σν ζχζηεκα απηφ αληρλεχεη θάζε κεηαβνιή ζηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη 

εμαζθεί δηνξζσηηθέο δπλάκεηο ζηνλ ξπζκηζηή κείγκαηνο (κνριφ ηζρχνο). Ζ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ζηξνθψλ απνηειείηαη απφ :  

α. Σν ειεθηξνληθφ κέξνο.   

β. Σν ζεξβνκεραληζκφ ηνπ κνρινχ ηζρχνο.   

γ. Σν κεηαβηβαζηή ζηξνθψλ   

δ. Πνηελζηφκεηξν γηα ηελ έλδεημε ζέζεσο ηνπ ζπιινγηθνχ ρεηξηζηεξίνπ θαη ηνπ νπξαίνπ 

ζηξνθείνπ (tail rotor control).  

ε. Δηδηθή ιαβή  κνρινχ  ηζρχνο.   
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δ. Γηαθφπηε ON/OFF θαη Ρπζκηζηή εκπινθήο –απεκπινθήο δηαθφπηε ζην θπθιηθφ 

ρεηξηζηήξην. Μία θίηξηλε ιπρλία ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ  δείρλεη ζην ρεηξηζηή πφηε ην 

ζχζηεκα είλαη ζε εκπινθή . 

 

1.7.5  Όργαλα   

 

Ζ θαλνληθή δηακφξθσζε ησλ νξγάλσλ πινήγεζεο θαη ησλ ελδείμεσλ ηνπ Schweizer 

269C   (standard configuration) γηα VFR πηήζεηο, πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Rate of Climb Indicator       (Δλδείθηεο Αλφδνπ / Καζφδνπ) 

 Air speed Indicator       (Δλδείθηεο Σαρχηεηαο Αέξνο)  

 Engine and Rotor Dual Tachometer  (Δλδείθηεο ηξνθψλ Κηλεηήξα) 

 Altimeter         (Τςφκεηξν) 

 Manifold Pressure Gage       (Δλδείθηεο Πίεζεο Δηζαγσγήο) 

 Compass         (Ππμίδα) 

 Ammeter         (Ακπεξφκεηξν) 

 Oil Pressure, Temperature              (Δλδείθηεο Πίεζεο, Θεξκνθξαζίαο Λαδηνχ) 

 Cylinder Head Temp.       (Δλδείθηεο Θεξκνθξαζίαο Κεθαιήο Κπιίλδξνπ) 

 Fuel Quantity for Main & Aux Tanks (Δλδείθηεο Πνζφηεηαο Kαπζίκνπ) 

 Clock         (Χξνιφγην) 

 Digital OAT Gage        ( Φεθηαθφο Δλδείθηεο Δμση/θήο Θεξκνθξαζίαο) 

 

1.7.6  σληήρεζε ηοσ Διηθοπηέροσ 

 

Απφ ηα κεηξψα ζπληήξεζεο ηνπ ε/π ηα νπνία παξαδφζεθαλ ζηελ Οκάδα Γηεξεχλεζεο 

ακέζσο κεηά ην αηχρεκα, πξνθχπηεη φηη ε ζπληήξεζή ηνπ γηλφηαλ θαλνληθά ζχκθσλα κε 

ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία (Σερληθή Οδεγία Τ.Π.Α. 20-60 ηεο 18/08/1997 θαη ηα 

εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ (maintenance manuals) απφ ηηο 14/01/1997. 

Δπίζεο ηα κεηξψα ζπληήξεζεο δελ πεξηείραλ παξαηήξεζε ή παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα, νχηε ηε πηψζε ζηξνθψλ θηλεηήξα ή ζηξνθείσλ ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηεο πηήζεο, νχηε γηα ην ζχζηεκα ξπζκηζηή. 

Όιεο νη κνλάδεο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε φξην ιεηηνπξγίαο σξνινγηαθφ ή 

εκεξνινγηαθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ή αληηθαηάζηαζε ή ε γεληθή επηζθεπή ησλ, 

ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο, αλαθέξνληαη ζηα κεηξψα ζπληήξεζήο ηνπ. 
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Ο έιεγρνο ησλ κεηξψσλ ζπληήξεζεο ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ θηλεηήξα απέδεημε φηη δελ 

εθθξεκνχζαλ πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο, ζπληεξήζεηο ή επηζθεπέο θαη φηη είραλ 

εθαξκνζζεί θαη ειεγρζεί φια ηα AD’s (Οδεγίεο Αμηνπινταο) ηεο FAA (Οκνζπνλδηαθή 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ΖΠΑ) θαζψο θαη ηεο EASA (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Αζθαιείαο ηεο Αεξνπνξίαο).  Όια ηα SB (Service Bulletins – πζηάζεηο Καηαζθεπαζηή) 

ηνπ ζθάθνπο, θαη φια ηα SB ηνπ θηλεηήξα θαη ησλ παξειθφκελσλ είραλ εθηειεζζεί θαη 

ηεθκεξησζεί θαλνληθά. Κακία κνλάδα ή εμάξηεκα κε φξην ιεηηνπξγίαο σξνινγηαθφ ή 

εκεξνινγηαθφ δελ είρε ππεξβεί ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο.  

Οη πξνβιεπφκελεο ηαθηηθέο θαη νη εηήζηεο επηζεσξήζεηο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Πηεηηθήο Ηθαλφηεηαο είραλ εθηειεζζεί θαλνληθά.  

Ο θηλεηήξαο ηνπ ε/π αληηθαηαζηάζεθε ζηηο 28-10-2003 ζε ψξεο ζθάθνπο 2018:35 κε 

1473:50 ψξεο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη 00:00 ψξεο απφ ηελ γεληθή επηζθεπή.  Απφ ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ε/π ιεηηνχξγεζε  631:00 ψξεο.  

Ζ ηειεπηαία αλαλέσζε ηζρχνο ηνπ ΠΠΗ έγηλε ζηηο 05/02/2008. ηηο 16-01-2008 έγηλε 

100σξνο θαη εηήζηα επηζεψξεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΤΠΑ θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαζψο θαη εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ S/B’s & AD’s Ζ 

επηζεψξεζε έγηλε ζε ψξεο ζθάθνπο 2.623:10 θαη ζε ψξεο θηλεηήξα 2078:25 απφ 

θαηαζθεπήο ή 604:35 απφ ηελ γεληθή επηζθεπή ηνπ,  γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ΠΠΗ θαη 

κέρξη ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο ην ε/π ιεηηνχξγεζε 24:50 ψξεο. 

 

 

1.7.7  Πιοχκόηεηα  θαη Άδεηα ηαζκού 

 

Ζ πξψηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ε/π ζηελ Διιάδα έγηλε ζηηο 14/01/1997. Σν Πηζηνπνηεηηθφ 

Νενιφγεζήο ηνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΤΠΑ κε αξηζκφ 636, είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ Σφκν 

Ε, ζειίδα 18 κε ζηνηρεία SX-ΖΝΒ. Πηζηνπνηήζεθε σο θαλνληθφ ηξνθεηφπηεξν 

θαηεγνξίαο [Β], νκάδαο (β). 

Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πηεηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΠΗ) εθδφζεθε απφ ηελ ΤΠΑ κε αξηζκφ 694θαη 

εκεξνκελία πξψηεο έθδνζεο ζηηο 13/02/1997. 

Ζ πξψηε αλαλέσζε ηνπ ΠΠΗ έγηλε ζηηο 11/02/1998 ζε ζχλνιν σξψλ 170:40. 

Αθνινχζεζαλ άιιεο δέθα (10) αλαλεψζεηο Πιντκφηεηαο ήηνη: ζηηο 25/02/1999 ζε ψξεο 
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430:11, ζηηο 15/02/2000 ζε ψξεο 595:50, ζηηο 14/02/2001 ζε ψξεο 951:35, ζηηο 

14/02/2002 ζε ψξεο 1523:50,ζηηο 07/02/2003 ζε ψξεο 1945:30, ζηηο 05/02/2004,ζε ψξεο 

2051:55 , ζηηο 01/02/2005 ζε ψξεο 2122:15, ζηηο 20/01/2006 ζε ψξεο 2409:10, ζηηο 

17/01/2007 ζε ψξεο 2624:10 θαη ζηηο 05/02/2008 ζε ψξεο 2634:25. 

Ζ ηειεπηαία αλαλέσζε έγηλε ζηηο 05/02/2008  ζε ψξεο ζθάθνπο 2634:25θαη θηλεηήξα 

2089:40 θαη είρε ηζρχ κέρξη 04/02/2009.  Σν ζχλνιν ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ε/π απφ 

ηελ ηειεπηαία εηήζηα επηζεψξεζή ηνπ κέρξη ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ 24:50 ψξεο.  

Ζ Άδεηα ηαζκνχ ηνπ ε/π κε αξ. 601 εθδφζεθε ζηηο 21-02-2007 θαη είρε ηζρχ κέρξη ηηο 

01-03-2010. 

Σν ε/π ήηαλ εθνδηαζκέλν κε Transponder, ELT KANNAD 406AS θαη ADF ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσηηθά γηα φια ηα α/θε Διιεληθνχ Νενινγίνπ ζχκθσλα κε ην ΑΗΡ. 

 

 

 

1.7.8 Εσγοζηάζκηζε 

 

Ζ δχγηζε ηνπ ε/π πνπ έγηλε ζηηο 11-07-2006 θαη βαζίζζεθε ζε  κέγηζην βάξνο 

απνγείσζεο  ηηο 2050 lb. To θελφ βάξνο ηνπ ε/π είλαη 1228 lb θαη ην σθέιηκν 

επηηξεπφκελν θνξηίν ηνπ γηα πηήζε, ζπλππνινγηδφκελσλ θαη ησλ θαπζίκσλ ηνπ είλαη νη 

822 lb, κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ επί ηνπ δηακήθε άμνλα ζηηο 101,11 in. 

 

1.8     Μεηεφροιογηθές Πιεροθορίες  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηελ Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία απφ 

ηνλ ζηαζκφ ηεο Αζήλαο (α/δ Δι. Βεληδέινο), θαζψο θαη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

επηβαηλφλησλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο, ήηαλ ζρεηηθά 

θαιέο (άλεκνο  δηεχζπλζεο απφ 350°, έληαζεο 8-11 θφκβσλ (kts), ειαθξά λέθσζε, βάζε 

λεθψλ πάλσ απφ ηα 1.800ft, ζεξκνθξαζία 20°C)    

   

 

1.9     Αερολασηηιηαθά Βοεζήκαηα 

 

Γελ έρεη εθαξκνγή. 
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1.10       Δπηθοηλφλίες 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο ην ε/π ήηαλ ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνλ πχξγν ειέγρνπ 

θπθινθνξίαο ηνπ  α/δ Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Σαηνΐνπ, Σαλάγξαο θαη ην Athens 

Information. 

 

1.11   Πιεροθορίες Αεροδροκίοσ α/γ θαη τώροσ πρόζθροσζες 

 

Σν α/δ  Διεπζέξηνο Βεληδέινο βξίζθεηαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο Ν 37.48.55 θαη Δ 23.45.36, 

έρεη πςφκεηξν απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 68 ft. Έρεη δχν αζθάιηηλνπο  δηάδξνκνπο  

ην Γπηηθφ 03L/21R,θαη ηνλ Αλαηνιηθφ 03R/21L. Σν κήθνο ηνπ Γπηηθνχ δηαδξφκνπ είλαη 

3800 κέηξα θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ δηαδξφκνπ είλαη 4000 κέηξα.  Σα α/θε επηθνηλσλνχλ κε 

ηνλ Πχξγν ειέγρνπ Γπηηθνχ δηαδξφκνπ (03L/21R) ζηελ ζπρλφηεηα 136.275 ΜΖz, θαη 

Αλαηνιηθνχ Γηαδξφκνπ (03R/21L) ζηελ ζπρλφηεηα 118.625 ΜΖz.   

Σν ζεκείν πηψζεο ηνπ ε/π, είλαη νξεηλή δαζψδεο πεξηνρή ζηελ ζέζε θελδάιε Απιψλαο 

κε ζπληεηαγκέλεο Ν 38.12.36 θαη Δ 23.41.43 θαη πςφκεηξν απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο 1.926 ft. 

 

1.12   Αποησπφηές ηοητείφλ Πηήζες θαη σλοκηιηώλ (CVR, FDR) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ε/π δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα θέξεη θαη δελ έθεξε απνηππσηέο ησλ 

ζηνηρείσλ πηήζεο θαη ησλ ζπλνκηιηψλ. 

 

1.13    Πιεροθορίες ζσληρηκκάηφλ θαη πρόζθροσζες. 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ θαηέιεμε ζην έδαθνο ην ε/π, εθηηκάηαη  σο βίαηε  πξφζθξνπζε. 

Απφ ηελ πξφζθξνπζε δεκηνπξγήζεθαλ ζπληξίκκαηα, ν βαζηθφο φγθνο ησλ νπνίσλ 

παξέκεηλε ζηελ θχξηα δνκή ηνπ ε/π θαη θαηαζηξάθεθε απφ ηελ πξνθιεζείζα ππξθαγηά, 

ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη γηα πνιιά απφ απηά αθφκα δπλαηή θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο  Απφ 

ην ε/π απνζπάζζεθαλ θαη βξέζεθαλ ζε απφζηαζε 4 θαη 5 κέηξσλ αληίζηνηρα ην ELT θαη 

έλα πνδσζηήξην ην νπνίν πηζαλφλ απνθνιιήζεθε απφ ηελ πξψηε πξφζθξνπζε ζην 

έδαθνο.  ε απφζηαζε 8 έσο 10 κέηξσλ βξέζεθαλ ε βαθηεξία ηεο νπξάο  θαη θνκκάηη 

ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ, ζεκείν ην νπνίν εληνπίδεη θαη ηελ πξψηε επαθή ηνπ ε/π ζην 

έδαθνο.  Υσξίο λα θαεί απέκεηλε κφλν ηκήκα ηνπ tailboom .  
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1.14      Ηαηρηθές θαη Παζοιογηθές Πιεροθορίες  
 

Oη ηξαπκαηίεο κεηαθέξζεθαλ κε αεξνδηαθνκηδή ζε λνζνθνκεία.  

ε φηη αθνξά ηνλ εθπαηδεπηή δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε θαηαγκάησλ ζην Ηεξφ Οζηφ θαη 

ζηελ Θσξαθηθή Μνίξα ηεο πνλδπιηθήο ηήιεο (Θ7, Θ8, Θ11) θαζψο θαη 

ζπνλδπιφιπζε-ζπνλδπινιίζζεζε ησλ ζπνλδχισλ Ο5-Η1. Σν είδνο ησλ θαθψζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηή είλαη ζπκβαηφ κε πξφζθξνπζε ζηνλ θάζεην άμνλα ηνπ θαζήκελνπ ζψκαηνο.  

ε φηη αθνξά ηνλ εθπαηδεπφκελν δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε θαηαγκάησλ ζηελ Θσξαθηθή 

θαη Οζθπτθή Μνίξα ηεο πνλδπιηθήο ηήιεο (Θ12 θαη Ο1). Σν είδνο ησλ θαθψζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ  είλαη ζπκβαηφ κε πξφζθξνπζε ζηνλ θάζεην άμνλα ηνπ θαζήκελνπ 

ζψκαηνο.  

 

1.15    Πσρθαγηά 

 

Λφγσ ηεο ζθνδξήο πξφζθξνπζεο ηνπ ε/π ζην έδαθνο, αθνινχζεζαλ καδηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη απνθνιιήζεηο κνλάδσλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ ζθάθνπο απφ ηηο ζέζεηο 

ηνπο. Κπξίσο ε απνθφιιεζε ησλ ζσιελψζεσλ θαπζίκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ππξαθησκέλεο,  εμαγσγέο θαπζαεξίσλ, θαη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα  

επέθεξαλ ηελ άκεζε εθδήισζε ππξθαγηάο. Ζ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο 

επέθεξε ηελ έθξεμή ηνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο απηφ δειψλεηαη θαη απφ 

ην πιήξσκα ηνπ ε/π.  Σν κέγεζνο ηεο θσηηάο ήηαλ ζχληνκν θαη ηζρπξφ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ θαη ηα εχθιεθηα πιηθά θαη αλαπηχρζεθε πάξα πνιιή πςειή 

ζεξκνθξαζία ζε ζεκείν  φπνπ παξαηεξήζεθε θαη ιηψζηκν ησλ κεηάιισλ ηνπ ε/π 

 

1.16     Γηαδηθαζίες Δπηβίφζες 

 

Οη δχν ρεηξηζηέο κεηά ηε πξψηε ζχγρηζε πξνζπάζεζαλ λα αληηδξάζνπλ δηαθεχγνληαο 

απφ ηα ζπληξίκκηα ηνπ ε/π, θαη απεηινχκελνη απφ ηελ ππξθαγηά πνπ είρε ήδε εθδεισζεί. 

Πξψηνο αληέδξαζε ν εθπαηδεπηήο ν νπνίνο θάιεζε ηνλ εθπαηδεπφκελν λα εγθαηαιείςνπλ 

ην ζάιακν ηνπ ε/π. Σα πνιχ ζνβαξά θαηάγκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

θαη ζηε ιεθάλε, ηνλ έθαλαλ λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί . Ο εθπαηδεπηήο παξά ηα δηθά ηνπ 

ζνβαξά ηξαχκαηα ηνλ απεγθιψβηζε ηξαβψληαο ηνλ κε ηα ρέξηα ηνπ κέζα απφ ην ζάιακν 
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ηνπ ε/π. ηε ζπλέρεηα θαη νη δχν αδπλαηψληαο λα ζηεξηρζνχλ ζηα πφδηα ηνπο  ζεξλφκελνη 

κέζα απφ ππθλή βιάζηεζε δηέλπζαλ απφζηαζε πεξίπνπ 30 κέηξσλ κέρξη έλα θνληηλφ 

μέθσην. Δθεί παξέκεηλαλ ρσξίο θακία δπλαηφηεηα θίλεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα 

ηνπιάρηζηνλ  ηξείο ψξεο φπνπ ηνπο εληφπηζε αξρηθά κηθξφ ηδησηηθφ ε/π πνπ ζπκκεηείρε 

ζηηο έξεπλεο εληνπηζκνχ ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξέιαβε ην Super Puma ηεο 

Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηνπο κεηέθεξε ζε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο.   

Λφγσ ηεο εζπεπζκέλεο εγθαηάιεηςεο, θαη ηεο ππξθαγηάο πνπ εθδειψζεθε 

θαηαζηξάθεθαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ πιεξψκαηνο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθηλεηνπνίεζή ηνπο θαη ην δχζβαην ηεο πεξηνρήο   δελ ήηαλ εθηθηή ε επηθνηλσλία ηνπο 

γηα έθθιεζε βνήζεηαο.  

To ELT δελ ελεξγνπνηήζεθε. 

 

 

1.17 Γοθηκές θαη Έρεσλες  

 

1.17.1 Καύζηκο 

 

Απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ θαπζίκνπ πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή 

ASTM D 910 ,ζηε Γηεχζπλζε Υεκείνπ ζην Δξγνζηάζην Α/Κ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο  

βξέζεθε λα κελ είλαη θαηάιιειν ιφγσ χπαξμεο αησξεκάησλ, ελψ  νη ππφινηπεο 

δηελεξγεζείζεο θπζηθνρεκηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θξίζεθαλ εληφο νξίσλ 

πξνδηαγξαθήο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγσ δηαηάρζεθαλ δχν επαλαιεπηηθέο αλαιχζεηο 

θαπζίκνπ ηνπ ηδίνπ δείγκαηνο, ε κηα ζην ίδην Υεκείν θαη ε  άιιε ζην Υεκείν ηεο 

Δηαηξίαο πεηξειαηνεηδψλ BP. Καη νη δχν θξίζεθαλ εληφο πξνδηαγξαθήο θαη 

απαιιαγκέλεο αησξεκάησλ.   

 

1.18    Οργαλφηηθές θαη Γηοηθεηηθές Πιεροθορίες 
 

Ζ .Δ.Υ.Ο.Α είλαη ε ρνιή Δπαγγεικαηηψλ Υεηξηζηψλ Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο ε νπνία 

έρεη ζαλ ηδξπηηθφ ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επξχηεξνπ πεδίνπ εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο κε 

νηθνλνκηθά νθέιε, αιιά θαη ηελ επηδίσμε γηα ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξείαο ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο είλαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ δηάδνζε ηεο 
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αεξνπνξηθήο ηδέαο. Ζ ρνιή παξέρεη ζε θάζε ηδηψηε κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο αηφκσλ 

ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε γηα απφθηεζε :  

Α.  Πηπρίνπ Υεηξηζηνχ ηδησηηθψλ αεξνπιάλσλ 

Β.  Πηπρίν Υεηξηζηνχ ηδησηηθψλ ε/π 

Γ.  Πηπρίν Δπαγγεικαηία Υεηξηζηνχ Β ηάμεσο επί Αεξνπιάλσλ. 

Γ.  Πηπρίν επαγγεικαηία Υεηξηζηνχ επί ε/π 

Δ.  Ηθαλφηεηα πηήζεσλ δηα νξγάλσλ επί αεξνπιάλσλ 

Σ.  Ηθαλφηεηα πηήζεσλ δηα νξγάλσλ επί ε/π  

Ε.  Δηδηθφηεηα εθπαηδεπηή πηήζεσλ 

Ζ.  Ηθαλφηεηεο ηάμεσλ θαη ηχπσλ 

Ζ ΔΥΟΑ έρεη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αεξνπνξηθήο ρνιήο Δθπαίδεπζεο 

επαγγεικαηηψλ Υεηξηζηψλ Αεξνζθαθψλ θαη Διηθνπηέξσλ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κε αξηζκφ ΤΠΑ 

/Γ2/40618/9363/26-09-95  θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ αλαλέσζεο αδείαο ηνλ Γ2/ Γ/ 0118/ 

0024/ 03-01-2003. 

Δίλαη θάηνρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ έγθξηζεο JAA  Νν GR-TRTO-001  18-05-2007. 

HCAA Ref. No YPA/D2/B/8490/2551 θαη JAA No GR-FTO-001 18-05-2007, HCAA 

Ref No. YPA/D2/B/4594/1337.Γηνηθεηηθή έδξα θαη βάζε ηεο ζρνιήο έρεη νξηζζεί ν 

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 

 

 

 

1.19  σκπιερφκαηηθές Πιεροθορίες 

 

1.19.1 Αλαθορές από Δγτεηρίδηα Δ/Π 

 

ην εγρεηξίδην πηήζεο ηνπ ε/π (θεθάιαην Καλνληθέο Γηαδηθαζίεο) παξάγξαθνο 4-8 

ζειίδα 4-19 αλαθέξεηαη φηη, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα απμήζεη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ζηηο 

3100 rpm γηα λα απνγεησζεί, ζηε παξάγξαθν 4-9 ζηελ ίδηα ζειίδα αλαθέξεηαη φηη γηα 

πηήζε επζεία νξηδνληία, νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 3000 rpm θαη 

3100 rpm.  ηελ θαη παξάγξαθν 4-12 αλαθέξεηαη φηη γηα πξνζέγγηζε θαη πξνζγείσζε νη 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα «ηνπνζεηεζνχλ» ζηηο 3100 rpm. 
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ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ ε/π (κνληέιν 269C) θαη εηδηθφηεξα ζηελ ζειίδα 8-80 

(έθδνζε 14.07.95 θαη επαλέθδνζε 29.01.07) αλαθέξεηαη :  

“The collective pitch assembly includes the throttle control bellcrank assembly which the 

throttle control cable is attached to. To help maintain constant rotor RPM, the throttle 

control linkage is interconnected to the grip so engine power will automatically increase 

when the collective is raised and decrease when lowered”    (Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ 

βήκαηνο ζηξνθείνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ κνρινχ ηζρχνο, ε νπνία είλαη 

ζπλδεδεκέλε επάλσ ηνπ, γηα λα βνεζάεη λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο νη ζηξνθέο ηνπ 

θχξηνπ ζηξνθείνπ.  Ζ ζπλδεζκνινγία ηνπ κνρινχ ηζρχνο είλαη ελδηάκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηνλ θηλεηήξα ψζηε απηφκαηα λα απμάλεη ηηο ζηξνθέο φηαλ ην ζχλζεην ρεηξηζηήξην 

ζεθψλεηαη (απμάλεη βήκα), θαη λα κεηψλεη ηηο ζηξνθέο φηαλ θαηαβαίλεη (κεηψλεη βήκα).) 

Σν αλσηέξσ ζχζηεκα έρεη ζθνπφ λα δηαηεξεί ηνπο ελδείθηεο ζηξνθψλ θηλεηήξα θαη 

ζηξνθείνπ ζηελ ίδηα ζέζε θαη επάιιειεο.  Όηαλ ην ε/π αιιάδεη ζηάζε θαη κε ηελ ρξήζε 

ηνπ θπθιηθνχ ρεηξηζηεξίνπ ε αλσηέξσ βνήζεηα ζηελ δηαηήξεζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ θχξηνπ 

ζηξνθείνπ δελ είλαη αξθεηή ρσξίο ηελ αχμεζε/κείσζε ηεο ηζρχνο κε ηελ επελέξγεηα ζηνλ 

κνριφ ηζρχνο.  Χο εθ ηνχηνπ ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη αλάινγα, ζπλερψο 

ηνλ κνριφ ηζρχνο ζε θάζε θίλεζε ηνπ ζχλζεηνπ.  Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ν ρεηξηζηήο 

απφ ηελ ζπλερή επελέξγεηα ζην κνριφ ηζρχνο ζε θάζε θίλεζε ηνπ ζχλζεηνπ ζε πνιιά 

κνλνθηλεηήξηα ε/π έρεη ηνπνζεηεζεί απηφκαηνο ξπζκηζηήο (governor), ν νπνίνο ειέγρεη 

ηελ απνδηδφκελε ηζρχ ηνπ θηλεηήξα έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο νη ζηξνθέο ηνπ 

θχξηνπ ζηξνθείνπ. 

ην εγρεηξίδην πηήζεο ηνπ ε/π θαη εηδηθφηεξα ζηελ ζειίδα 4-19 αλαθέξεηαη ζε ηνληζκέλε 

ζεκείσζε φηη :  “ε χςε ηα νπνία ρξεηάδεηαη ην πιήξεο άλνηγκα ηεο κνρινχ ηζρχνο, λα 

επηδεηθλχεηαη πξνζνρή γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε κνριφο δελ είλαη ζε αθξαία ζέζε φηαλ 

θαηεβαίλεη ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην, γηα λα απνθεπρζεί ππεξζηξνθία” (“Note:  Above 

the critical altitude (altitude at which full throttle system is obtained), exercise caution to 

assure that the throttle system is not in the override position when reducing collective to 

avert overspeed”.)    
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ηελ  ζειίδα 2-8, θεθάιαην Πεξηνξηζκνί ηνπ εγρεηξίδην πηήζεο ηνπ ε/π αλαθέξεηαη φηη   

νη ειάρηζηεο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα κε ην θχξην ζηξνθείν εκπιεγκέλν είλαη 3000 rpm 

(“the minimum rpm is 3000”.) 

 

1.19.2 Καηαζέζεης 

ηελ θαηάζεζή ηνπ ν εθπαηδεπηήο δήισζε φηη, «Τελ ζηηγκή πνπ θαηέβαζα ην collective 

παξαηήξεζα πηώζε ζηξνθώλ έθαλα θίλεζε λα ηηο επαλαθέξσ κε ηε καλέηα ηζρύνο ρσξίο 

απνηέιεζκα.  Σηελ ζπλέρεηα παξαηήξεζα όηη παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα επαλαθέξσ 

απηέο παξέκεηλαλ ζηηο 1700 πεξίπνπ». 

ε ζπκπιεξσκαηηθή θαηάζεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θηλεηήξα / ζηξνθείνπ θαηά ηελ 

θίλεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ρεηξηζηεξίνπ δήισζε φηη, «θαηεβάδνληαο ην collective ππήξρε 

πάληα ε ηάζε νη ζηξνθέο θηλεηήξα/ξόηνξα λα πέζνπλ κέρξη ηηο 2500 πεξίπνπ. Απηό 

δηαθνξνπνηνύληαλ από ηελ γξήγνξε ή αξγή θίλεζε ηνπ collective θάησ. Όζν πνηό γξήγνξα 

θαηεβάδακε ην collective θάησ ηόζν πεξηζζόηεξν έπεθηαλ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα / 

ζηξνθείνπ. Πάληα κε ην governor εθηόο», θαη φηη  «πεηνύζα ην ζπγθεθξηκέλν ειηθόπηεξν κε 

ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά από ην Μάην 2006» 

Ο εθπαηδεπφκελνο δήισζε φηη «... θαηέβαζε [ελλνεί ν εθπαηδεπηήο ηνπ] ην collective θαη 

ην ε/π μεθίλεζε θάζνδν πξνθεηκέλνπ λα κνπ επηδείμεη ηελ πςειή αλαγλώξηζε. Όηαλ έθηαζε 

ζην ύςνο ηεο πςειήο αλαγλώξηζεο ν εθπαηδεπηήο άξρηζε λα ηξαβάεη ην collective θαη λα 

βάδεη ζηξνθέο κε ηε καλέηα (3100), νη νπνίεο όκσο δελ αλέβαηλαλ παξέκεηλαλ ζηηο 1700. 

Τν ειηθόπηεξν ζπλέρηζε λα ράλεη ύςνο ηόηε αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία απηνπεξηζηξνθήο 

πξνζπαζώληαο λα βάιεη ην ε/π ζην θνληηλό μέθσην γηα αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε. Όηαλ 

απηό ζηάζεθε αδύλαην έγηλε flare ζε ζεκείν κε πςειή βιάζηεζε θαη αθνινύζεζε ε 

πξόζθξνπζε ηνπ ε/π ζην έδαθνο»  θαη φηη, «όηαλ θαηεβάζακε ην collective νη ζηξνθέο 

θηλήζεθαλ θαζνδηθά, αιιά έρνληαο ππόςηλ κνπ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ε/π 

ηελ νπνία είρα ζπδεηήζεη κε ηνπο εθπαηδεπηέο κνπ, δειαδή ηελ ηαπηόρξνλε πηώζε ησλ 

ζηξνθώλ κε ην θαηέβαζκα ηνπ collective, ρσξίο δηθή καο παξέκβαζε από ηελ καλέηα, δελ 

αλεζύρεζα κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ πξνζπαζήζακε λα επαλαθέξνπκε ηηο ζηξνθέο ηνπ 

θηλεηήξα θαη δελ αληαπνθξίζεθε. Τόηε είδα όηη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ήηα πεξίπνπ ηηο 

1700.» 
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Ο αξρηεθπαηδεπηή ηεο ΔΥΟΑ, ν νπνίνο πεηνχζε ην ζπγθεθξηκέλν ε/π θαη έλαο 

κεραληθφο πνπ ζπληεξνχζε ην ε/π θαη είρε ιάβεη κέξνο ζε πιήζνο δνθηκαζηηθψλ πηήζεσλ 

απφ ην 1996, δήισζαλ φηη δελ είραλ παξαηεξήζεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα φζνλ αθνξά ηηο 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα κε ηε θίλεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ρεηξηζηεξίνπ.  

 

2. ΑΝΑΛΤΖ  

 

Όηαλ ην ε/π πεηνχζε ζε χςνο 3000 ft (amsl) θαη πάλσ απφ νξεηλή δαζψδε πεξηνρή φηαλ ν 

εθπαηδεπηήο βιέπνληαο ρψξν δηαζηάζεσλ 35 m x 17 m επίπεδν θαη ρσξίο βιάζηεζε 

απνθάζηζε λα θάλνπλ πςειή αλαγλψξηζε πεξηνξηζκέλνπ πεδίνπ πξνζγείσζεο.  

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ εθπαηδεπηνχ o ξπζκηζηήο (governor) είρε ηεζεί ζε ζέζε 

εθηφο (OFF) θαη φηαλ θαηέβαζε ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην παξαηήξεζε πηψζε ζηξνθψλ 

ηηο νπνίεο πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη κε ηνλ κνριφ ηζρχνο ρσξίο απνηέιεζκα θαζφηη νη 

ζηξνθέο έπεζαλ θαη παξέκεηλαλ ζηηο 1700 rpm πεξίπνπ. 

Καηεβάδνληαο ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην αιιάδεη ε θιήζε ησλ πηεξχγσλ ηνπ θχξηνπ 

ζηξνθείνπ, κεηψλεηαη ην βήκα απηνχ θαη σο εθ ηνχηνπ απνθνξηίδεηαη. Ζ απνθφξηηζε 

απηή πξνθαιεί αχμεζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ ζηξνθείνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θηλεηήξα. 

Γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξζηξνθία ν θαηαζθεπαζηήο έρεη εθνδηάζεη ην ε/π κε κεραληζκφ 

ψζηε απηφκαηα λα κεηψλνληαη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα φηαλ ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην 

θαηεβαίλεη.  Ζ κείσζε απηή ησλ ζηξνθψλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πηήζεο θαη ηνπ 

εχξνπο ηεο θίλεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ρεηξηζηεξίνπ πξνο ηα θάησ πξέπεη λα ππνβνεζάηαη 

απφ ηνλ ρεηξηζηή πνπ επεκβαίλεη κε ηνλ κνριφ ηζρχνο. 

Πάληα φκσο θξνληίδεη ψζηε νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα λα κελ κεησζνχλ θάησ απφ ηηο 

3000 rpm (νη ειάρηζηεο  ζηξνθέο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην πηήζεο) εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο πνπ εθηειείηαη δηαδηθαζία  απηνπεξηζηξνθήο θαη ν ρεηξηζηήο απεκπιέθεη ηνλ 

θηλεηήξα απφ ην ζηξνθείν νπφηε δηαρσξίδνληαη θαη νη βειφλεο έλδεημεο ζηξνθψλ 

θηλεηήξα / θχξηνπ ζηξνθείνπ θαη εζειεκέλα ξίρλεη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ηηο 

2500 rpm ελψ νη ζηξνθέο ηνπ ζηξνθείνπ παξακέλνπλ εληφο ησλ νξίσλ. 

Αλ φπσο δειψλεη ν εθπαηδεπηήο θάζε θνξά πνπ θαηέβαηλε ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην νη 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη θχξηνπ ζηξνθείνπ είραλ ηελ ηάζε λα κεηψλνληαη θαη λα 

θζάλνπλ ηηο 2500 rpm ηνπ θηλεηήξα θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θχξηνπ ζηξνθείνπ νξηαθά 
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ζηηο 390 rpm αθνχ δελ αλαθέξεη φηη γηλφηαλ απεκπινθή ηνπ θηλεηήξα απφ ην θχξην 

ζηξνθείν θαη νη βειφλεο έλδεημεο ζηξνθψλ θηλεηήξα / θχξηνπ ζηξνθείνπ πνπ είλαη 

επάιιειεο θαη θηλνχληαη καδί, μερψξηδαλ – πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη κφλν θαηά ηελ 

δηαδηθαζία απηνπεξηζηξνθήο  –  ε πηψζε απηή είλαη εθηφο ησλ νξίσλ πνπ δίλεη ν 

θαηαζθεπαζηήο.   

Γηα λα ζπκβαίλεη ε αλσηέξσ κε-θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα έπξεπε λα ππάξρεη θάπνηα 

δπζιεηηνπξγία ζε έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ κεραληζκνχο ή 

δηαδηθαζία : 

1. Μεραληζκφ correlation -anticipator    

2. Μεραληζκφ ζπλδεζκνινγίαο ηνπ κνρινχ ηζρχνο  

3. Μεραληζκφ ηνπ  freewheeling unit 

4. Αληηθαλνληθφ rigging  ζηξνθείνπ,  

θαη ζα έπξεπε απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηεο λα θαηαγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο 

ηνπ ε/π ψζηε ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ηεο ζρνιήο λα ηελ δηεξεπλήζεη θαη λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη.  

ε θακία δε πεξίπησζε δελ πξέπεη θάπνηα απφθιηζε απφ ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο λα 

ζεσξείηαη ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ε/π, θαη λα αγλνείηαη. Κακία «ηδηαηηεξφηεηα» 

πηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αεξνπνξηθνχ κέζνπ δελ κπνξεί λα θαζίζηαηαη  θαλφλαο  

ιεηηνπξγίαο.  Ζ θαηαγξαθή ηεο κε-θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο  νθείιεη λα ηχρεη ηεο 

απαηηνχκελεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο άκεζεο  δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο απφ ην αξκφδην 

πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο.  Δπίζεο θακία παξέθθιηζε απφ ην αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή εγρεηξίδην πηήζεο δελ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ζαλ απνδεθηή θαη λα 

ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο.  

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ ε/π πάλησο δελ έρεη θαηαγξαθεί νχηε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηεο 

πηήζεο ηνπ αηπρήκαηνο, νχηε θαη απφ θαλέλα άιιν ρεηξηζηή/εθπαηδεπηή ηεο ζρνιήο, 

παξφιν πνπ αλ ππήξρε ζα έπξεπε λα είρε παξαηεξεζεί ζηα ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ απφ δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζηέο. 

Σν γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ ε/π ππήξρε, ζχκθσλα κε ηνλ δήισζε ηνπ 

εθπαηδεπηνχ, απφ ην 2006 αιιά πνηέ δελ δεκηνχξγεζε ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζεκαίλεη φηη 
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αλεβάδνληαο ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην ή επελεξγψληαο ζηνλ κνριφ ηζρχνο νη ζηξνθέο 

θηλεηήξα / θχξηνπ ζηξνθείνπ επελέξρνλην.  Σν ίδην πξνθαλψο ζα ζπλέβε θαη ηελ εκέξα 

ηνπ αηπρήκαηνο πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνίεζαλ θαλνληθέο 

απνγεηψζεηο/πξνζγεηψζεηο, πεξηζηξνθέο, εηθνληθέο αλαγθαζηηθέο, εξππζηηθέο 

πξνζγεηψζεηο/απνγεηψζεηο θαη αλφδνπο/θαζφδνπο ζην αεξνδξφκηνπ Σαηνΐνπ θαη 

πεξηνρήο Σαλάγξαο.  ηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη πξναλαθεξφκελεο αζθήζεηο 

εθπαίδεπζεο έγηλαλ κε ηνλ ξπζκηζηή εκπιεγκέλν (governor ζηελ ζέζε ΟΝ), αλ θαη 

δηεμήρζεζαλ ζε ρψξν αεξνδξνκίνπ ή πιεζίνλ απηνχ θαη επίπεδν πνιχ ρακειφηεξν απφ 

απηφ πνπ έγηλε ε άζθεζε ηεο πςειήο αλαγλψξηζεο, ε απφθαζε ηνπ εθπαηδεπηνχ λα 

απεκπιέμεη  ηνλ ξπζκηζηή (governor ζηελ ζέζε ΟFF) ζε άζθεζε πνπ ζα δηεμήγεην ζε 

νξεηλή δαζψδε πεξηνρή θαη κεγάιν πςφκεηξν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλεηή. 

Σν φηη ην ε/π θαηά ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο δελ ζπκπεξηθέξζεθε φπσο ζπκπεξηθεξφηαλ 

φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φπσο ζα πεξίκελε ν εθπαηδεπηήο ζεκαίλεη φηη : 

 είηε νη ελέξγεηεο ηνπ ρεηξηζηνχ ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο,  

 είηε ε ππάξρνπζα ζηνπο κεραληζκνχο δπζιεηηνπξγία πνπ επέθεξε ηελ κε-

θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ ε/π, ζχκθσλα κε ηελ 

δήισζε ηνπ ρεηξηζηνχ, επηδεηλψζεθε, 

 είηε εθδειψζεθε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή βιάβε ζην κνριφ ηζρχνο. 

Ο εθπαηδεπηήο θαηά ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ θαηάζεζε αλέθεξε φηη «θαηεβάδνληαο ην 

collective ππήξρε πάληα ε ηάζε νη ζηξνθέο θηλεηήξα/ξόηνξα λα πέζνπλ κέρξη ηηο 2500 

πεξίπνπ. Απηό δηαθνξνπνηνύληαλ από ηελ γξήγνξε ή αξγή θίλεζε ηνπ collective θάησ.  

Όζν πνηό γξήγνξα θαηεβάδακε ην collective θάησ ηόζν πεξηζζόηεξν έπεθηαλ νη ζηξνθέο 

ηνπ θηλεηήξα/ξόηνξα.  Πάληα κε ην governor εθηόο».  Έρνληαο ηα αλσηέξσ ππφςε 

πηζαλφλ ν εθπαηδεπηήο : 

 είηε λα θαηέβαζε γξήγνξα ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην θαη νη ζηξνθέο λα έπεζαλ 

πνιχ γξήγνξα,  

 είηε λα κελ αλεζχρεζε αξρηθά κε ηελ πηψζε ησλ ζηξνθψλ θαη λα κελ επελέβε 

εγθαίξσο γηα ηελ αχμεζε απηψλ,  
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φηαλ δε επελέβε κε ηνλ κνριφ ηζρχνο θαη ην ζηξνθείν εκπιεγκέλν, ε αληαπφθξηζε ηνπ 

θηλεηήξα ζα ήηαλ ακθίβνιε αλ πξάγκαηη νη ζηξνθέο είραλ πέζεη θάησ απφ ηηο 2500 rpm 

θαη ζα απαηηείην θάπνηνο ρξφλνο γηα ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ζηξνθψλ, ρξφλν πνπ 

ιφγσ χςνπο απφ ην έδαθνο δελ είρε. 

Αλ ε επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζηξνθψλ έγηλε κε ην ζπιινγηθφ θαη ηνλ 

κνριφ ηζρχνο, φπσο δειψλεη ν εθπαηδεπφκελνο, δειαδή κεηαβνιή βήκαηνο ζηξνθείνπ 

πξίλ απμεζνχλ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, απηέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ θφξηνπ πνπ είρε ην θχξην ζηξνθείν.   

Καη ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρνληαο ην ε/π 1700 rpm δελ ζα κπνξνχζε  

λα ζηεξηρζεί θαη λα πεηάμεη θαλνληθά θαη ζα ζπλέρηδε λα ράλεη χςνο. Γηα λα είρε 

απνθεπρζεί κία ηέηνηα θαηάζηαζε ζα έπξεπε ν ρεηξηζηήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είρε ην 

θαηάιιειν χςνο θαη ηνλ ρξφλν,  λα θαηεβάζεη ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην έηζη ψζηε λα 

κεηψζεη ην βήκα ησλ πηεξχγσλ ηνπ θχξηνπ ζηξνθείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απμήζεη κε ην 

κνριφ ηζρχνο ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη αθνχ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα έθζαλαλ ζηηο 

3000 rpm, λα αλεβάζεη ην ζπιινγηθφ ρεηξηζηήξην ψζηε ην ε/π λα κπνξέζεη λα πεηάμεη 

θαλνληθά.  

Δπηδείλσζε ηεο ππάξρνπζαο δπζιεηηνπξγίαο (ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ 

πιεξψκαηνο)  ή βιάβε ζην κνριφ ηζρχνο ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ψζηε λα κελ κπνξεί 

λα ηξνθνδνηεζεί ν θηλεηήξαο θαη λα αλέβεη ε ηζρχο ηνπ δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί 

θαζφηη έρνπκε πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

3.        ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

3.1      Γηαπηζηώζεης 

3.1.1 Σν ε/π ήηαλ ηδηνθηεζίαο ηεο ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΨΑ Α.Δ.  Ζ 

ηειεπηαία έθδνζε Νενινγίνπ, απμ. Αξ. 636 ηφκνο Ε, ζειίδα 18, έγηλε ζηηο 27-

03-1997. 
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3.1.2 Ζ εηζαγσγή ηνπ ε/π ζηελ Διιάδα έγηλε ζηηο 14-01-1997. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ 

Π.Π.Η. απμ. Αξ. 694 έγηλε ζηηο 13-02-1997 κε ζπλερή αλαλέσζε έσο ην 2008. 

ηηο 05-02-2008 έγηλε ε ηειεπηαία αλαλέσζε.       

3.1.3 Σν ε/π αλήθε ζηελ Καηεγνξία [Β] Οκάδαο (β) Καλνληθφ ηξνθεηφπηεξν 

θαηάιιειν γηα ζθνπνχο Γεληθήο Αεξνπνξίαο.  

3.1.4 Ζ ζπληήξεζε ηνπ ε/π γηλφηαλ θαλνληθά απφ  εμνπζηνδνηεκέλν  πηπρηνχρν 

κεραληθφ, ζχκθσλα κε ηα Δγρεηξίδηα πληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηελ  

Σερληθή Οδεγία ΣΟ/ ΤΠΑ 20-60 ηεο 18-08-1997. Όιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζεσξήζεηο θαη νη ζπληεξήζεηο είραλ εθαξκνζζεί θαλνληθά. Γελ εθθξεκνχζαλ 

AD’s θαη SB’s. Όιεο νη κνλάδεο θαη ηα εμαξηήκαηα κε φξην ιεηηνπξγίαο δελ 

είραλ ππεξβεί ην σξνινγηαθφ ή ην εκεξνινγηαθφ φξηφ ηνπο.  

3.1.5 Ζ ηειεπηαία 100σξε πεξηνδηθή επηζεψξεζε ηνπ ε/π έγηλε ζηηο 16-01-2008 ζε 

ζχλνιν σξψλ ζθάθνπο 2623:10 h θαη ε ηειεπηαία εηήζηα πεξηνδηθή επηζεψξεζε 

έγηλε ηελ ίδηα εκεξνκελία ζηηο ίδηεο ψξεο πηήζεο . 

3.1.6 Έγηλε δπγνζηάζκηζε ηνπ ε/π απφ εμνπζηνδνηεκέλν πηπρηνχρν κεραληθφ ηεο 

ΤΠΑ ζηηο 11-07-2006 ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ζθάθνπο 2439:30 h 

3.1.7 Ζ Άδεηα ηαζκνχ ηνπ α/θνπο είρε αλαλεσζεί ζηηο 02-03-2007 θαη έρεη ηζρχ 

κέρξη ηηο 01-03-2010.   

3.1.8 Σν θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ε/π πιεξνχζε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

3.1.9 Σν ε/π ήηαλ αζθαιηζκέλν γηα ίδηεο δεκηέο, δεκηέο πξνο ηξίηνπο, θάιπςε ηνπ 

ρεηξηζηή θαη δχν επηβαηψλ απφ 10-12-2007 κέρξη 10-12-2008 ζηελ Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία JLT Aerospace, ε νπνία έρεη έδξα ην Λνλδίλν. Ο αξηζκφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη  OLY2007(1).  

3.1.10 Ο εθπαηδεπηήο ρεηξηζηήο θάιππηε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ΤΠΑ σο πξνο 

ηα πηπρία ηνπ, είρε ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο θαη αλαλεσκέλν 

Πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνο Πηπρίνπ.  

3.1.11 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ θηλεηήξα / θχξηνπ ζηξνθείνπ ηνπ ε/π είρε ηεζεί ζε ζέζε 

«εθηφο» θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πςειήο αλαγλψξηζεο πεξηνξηζκέλνπ πεδίνπ 

πξνζγείσζεο. 
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3.1.12 Οη ζηξνθέο θηλεηήξα / θχξηνπ ζηξνθείνπ δελ ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ην 

εγρεηξίδην πηήζεο ηνπ ε/π λα πέζνπλ θάησ απφ ηηο 3000 rpm αθνχ δελ επξφθεηην 

γηα άζθεζε απηνπεξηζηξνθήο. 

3.1.13 Ζ δεισζείζα απφ ηνπο δχν ρεηξηζηέο, σο  «ηδηαηηεξφηεηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ε/π», πηψζε ησλ ζηξνθψλ θηλεηήξα /θχξηνπ ζηξνθείνπ θάησ απφ ηηο 3000 rpm 

κε ην θαηέβαζκα ηνπ ζπιινγηθνχ ρεηξηζηεξίνπ δελ είρε αλαγξαθεί ζην βηβιίν 

ζπληήξεζεο ηνπ γηα λα ιεθζνχλ ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα.  

3.1.14 Όηαλ νη ζηξνθέο θηλεηήξα /θχξηνπ ζηξνθείνπ έθζαζαλ ζηηο 1700 rpm,  κε 

δεδνκέλν ην χςνο πνπ είρε πιένλ απφ ην έδαθνο, o έιεγρνο ηνπ ε/π ήηαλ 

αδχλαηνο.   

3.1.15 Ζ ηαρχηεηα πξφζθξνπζεο ηνπ ε/π ζην έδαθνο ήηαλ κεγάιε. 

3.1.16 Απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ ρεηξηζηψλ δελ πξνθχπηεη φηη επήιζε θξάηεζε ηνπ 

θηλεηήξα. 

3.1.17 Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο, 

ήηαλ ζρεηηθά θαιέο .  

 

3.2     Αηηία 

Λφγσ πιήξνπο θαηαζηξνθήο ηνπ ε/π δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβεβαησζεί αλ ε αηηία ηνπ 

αηπρήκαηνο νθείιεηαη ζε ρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο ή ζε βιάβε ηνπ κνρινχ ηζρχνο ε νπνία 

παξνπζηάζζεθε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 

   

 

4.    ΤΣΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

4.1  Προς ηελ ΔΥΟΑ 

2009 – 06   Να γίλεη ππελζχκηζε πξνο φινπο ηνπο ρεηξηζηέο φηη είλαη ππνρξέσζή ηνπο 

φιεο νη παξαηεξήζεηο λα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ζπληήξεζεο. 

 

2009 – 07   Να θξνληίζεη ψζηε νη ρψξνη νη νπνίνη επηιέγνληαη γηα ηελ δηεμαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ αζθήζεσλ λα έρνπλ πξνεπηιεγεί έηζη ψζηε λα ζπκβάινπλ 
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ζηελ θαηά ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξε αλαγθαζηηθή π/γ ηνπ ε/π θαη λα έρνπλ 

άκεζε πξφζβαζε γηα πξνζθνξά βνήζεηαο ζε πεξίπησζε κε νκαιήο εμέιημεο 

ηεο άζθεζεο. 

 

ΑΘΖΝΑ,  07 /  07  / 2009 
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