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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ULTRA LIGHT PRODUCTS  SUMMIT - M 

ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ  PARA-PENT 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ - 

ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  30-09-2001 13:15  

                                                                       Όλοι οι αναφερόµενοι χρόνοι είναι τοπικοί. 

                                                                        Τοπική ώρα = UTC+3 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Την 30-09-2001 και ώρα 13:15, αεραθλητής  ιπτάµενος µε αλεξίπτωτο πλαγιάς 
στο πεδίο των Πλαταιών Βοιωτίας, λόγω κακών χειρισµών, το έθεσε σε απώλεια 
στηρίξεως µε αποτέλεσµα την ανώµαλη προσγείωσή του και τον σοβαρό τραυµατισµό 
του. 
 
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
1.1. Ιστορικό της Πτήσεως 
 

Την 30-09-2001 αεραθλητής  εκτελούσε πτήση µε αλεξίπτωτο πλαγιάς στην 
περιοχή δραστηριότητας Ιπτάµενων Αθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ) των Πλαταιών 
Βοιωτίας. Απογειώθηκε από διαµορφωµένο χώρο του όρους Κιθαιρών µε κατεύθυνση  το 
πεδίο Πλαταιών. Μετά από πτήση µικρού χρόνου παρουσιάσθηκε στην πτέρυγα 
ασύµµετρο κλείσιµο και µετά την επαναφορά  από την κατάσταση αυτή η πτέρυγα 
περιήλθε σε µερική απώλεια στηρίξεως. Για την αντιµετώπιση  της καταστάσεως ο 
πιλότος δεν αντέδρασε καταλλήλως, µε αποτέλεσµα την πτώση στο έδαφος, µε ταχύτητα  
30 km/h περίπου. Παρόντες συνάδελφοί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και µε 
ασθενοφόρο τον µετέφεραν στο Νοσοκοµείο για περίθαλψη. 
 
1.2. Τραυµατισµοί Προσώπων 
 
 Πλήρωµα  Επιβάτες Άλλοι 
Θάνατοι -  - - 
Σοβαροί 
Τραυµατισµοί 

 
1 

 
- 

 
- 

Ουδέν/ελαφρείς  - - - 
 
1.3. Ζηµιές Αλεξιπτώτου  
 

∆εν υπέστη ζηµιές. 
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1.4. Άλλες Ζηµιές 
 

∆εν έχει εφαρµογή. 
 
1.5. Πληροφορίες Πληρώµατος 
 
1.5.1. Χειριστής  
 

Άνδρας 35 ετών µε εµπειρία κάτω του µετρίου στο χειρισµό του αλεξιπτώτου 
πλαγιάς. Στο συγκεκριµένο τύπο αλεξιπτώτου, που ήταν µεγαλυτέρων επιδόσεων από 
αυτά που γνώριζε, η εµπειρία του ήταν µικρή και δεν είναι γνωστό εάν είχε υποστεί 
σχετική εκπαίδευση. 

 
∆εν ήταν µέλος κάποιας αερολέσχης και δεν διέθετε την σχετική άδεια χειριστή 

ΙΑΣ που προβλέπεται από τον Κανονισµό Τεχνικής Εκµεταλλεύσεως Υπερελαφρών 
Πτητικών Μηχανών(ΥΠΜ) και Ιπτάµενων Αθλητικών Συσκευών(ΙΑΣ) (άρθρο 16). 
Επίσης δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία περί των ωρών πτήσεώς του και σε ποιους τύπους 
αλεξιπτώτων. 

 
1.6. Πληροφορίες Αλεξιπτώτου 
 

Το αλεξίπτωτο ήταν τύπου UP Summit Large, χρώµατος κίτρινου, µοντέλο 2001, 
έφερε ζώνη UP Everest και διέθετε εφεδρικό αλεξίπτωτο charly Γερµανικής κατασκευής. 
Πιστοποιητικό τύπου ΙΑΣ και πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής δεν είχαν 
υποβληθεί στην ΕΛΑΟ και δεν είχε εκδοθεί άδεια πτήσεως ΙΑΣ (άρθρο 15 Κανονισµού). 

 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες περί της συντηρήσεώς του. 

 
1.7. Μετεωρολογικές  Πληροφορίες 
 

Στην περιοχή την ώρα του ατυχήµατος  επικρατούσαν συνθήκες  αστάθειας µε 
ανοδικά και καθοδικά ρεύµατα. 
 
1.8. Αεροναυτιλιακά Βοηθήµατα 
 

∆εν έχει εφαρµογή. 
 

1.9. Τηλεπικοινωνίες 
 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 
 
1.10. Πληροφορίες Περιοχής ∆ραστηριότητας ΙΑΣ 
 

Οι αεραθλητές που εκτελούν πτήσεις στην περιοχή των Πλαταιών, απογειώνονται 
από διαµορφωµένους χώρους του όρους Κιθαιρών. Στο όρος έχουν κατασκευασθεί τρείς 
βατήρες για τις απογειώσεις, δύο στην κορυφή (Β και Ν) και ένας στο µέσον περίπου της 
βορείας πλαγιάς. Οι αεραθλητές, απογειούµενοι από τους παραπάνω βατήρες, αναλόγως 
των συνθηκών του ανέµου, κατευθύνονται προς την πεδιάδα των Πλαταιών για πτήση και 
προσγείωση. 
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Για την  ανωτέρω περιοχή δεν έχουν εκπονηθεί κανόνες εκµετάλλευσης ούτε έχει 
ορισθεί υπεύθυνος εκµετάλλευσης αυτής από την ΕΛΑΟ, όπως  προβλέπεται στα άρθρα 
21 και 22 του Κανονισµού Τεχνικής Εκµεταλλεύσεως Ιδιωτικών ΥΠΜ και ΙΑΣ. 

 
1.11. Αποτυπωτές Πτήσεως 
 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 
 
1.12. Πληροφορίες Συντριµµάτων και Προσκρούσεως 
 

Η πτώση και πρόσκρουση έγινε στη βόρεια πλαγιά του όρους Κιθαιρών, µε 
αποτέλεσµα τον σοβαρό τραυµατισµό του χειριστού, ενώ το αλεξίπτωτο δεν υπέστη 
ζηµιές. 
 
1.13. Ιατρικές και Παθολογικές Πληροφορίες 
 

Ο χειριστής υπέστη σοβαρό τραυµατισµό. 
 

1.14. Πυρκαϊά 
 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 
 
1.15. ∆ιαδικασίες Επιβιώσεως 
 

Οι πρώτες βοήθειες χορηγήθηκαν από τους προστρέξαντες και το ΕΚΑΒ. 
 

1.16. ∆οκιµές και ΄Ερευνες 
 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 
 
1.17. Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Πληροφορίες 
 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 

 
1.18. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες 
 

Τον Μάιο το 2001 εξεδόθη η υπ' αριθµ. ΥΠΑ/∆2/∆/17591/6614  απόφαση του 
∆ιοικητού της ΥΠΑ (ΦΕΚ 558/Β/15-5-2001) µε θέµα "Κανονισµός Τεχνικής 
Εκµετάλλευσης Ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών Μηχανών και Ιπταµένων Αθλητικών 
Συσκευών". 

Σ' αυτόν τίθεται το κανονιστικό πλαίσιο τεχνικής εκµεταλλεύσεως των ανωτέρω 
αναφεροµένων συσκευών και η ΥΠΑ αναθέτει στην Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία 
(ΕΛΑΟ) αρµοδιότητες που αφορούν µεταξύ άλλων : 

α)την εκπόνηση προδιαγραφών κατασκευής και συντηρήσεως ΥΠΜ  και ΙΑΣ, 
β)την υιοθέτηση προδιαγραφών ξένων κρατών κατασκευής ΥΠΜ και ΙΑΣ εφ' 

όσον κρίνει ότι εξασφαλίζουν το επιθυµητό επίπεδο ασφαλείας, 
γ)τον ορισµό προϋποθέσεων λειτουργίας σχολών ΥΠΜ και ΙΑΣ, 
δ)την εκπόνηση προγράµµατος εκπαιδεύσεως για την κάθε κατηγορία για µαθητές 

και εκπαιδευτές, 
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στ)την εκπόνηση κανόνων εκµεταλλεύσεως Πεδίων Προσγειώσεως ΥΠΜ και 
ΙΑΣ, 

ζ)την εκπόνηση κανόνων εκµεταλλεύσεως περιοχών δραστηριοτήτων ΙΑΣ, 
η)την έκδοση Πιστοποιητικών Τύπου ΥΠΜ και ΙΑΣ και αποδοχή Πιστοποιητικών 

ξένων κρατών. 
Η ΥΠΑ  παραχωρεί επίσης στην ΕΛΑΟ την αρµοδιότητα της διατήρησης 

µητρώου καταγραφής ΥΠΜ και ΙΑΣ και την έκδοση αδείας πτήσεως στις 
καταγεγραµµένες ΥΠΜ και ΙΑΣ και στους χειριστές αυτών. 

Η ΥΠΑ ελέγχει και εγκρίνει µε βάση τον κανονισµό όλες τις παραχωρηθείσες 
στην ΕΛΑΟ αρµοδιότητες. 

Μέχρι σήµερα οι απαιτήσεις του κανονισµού δεν έχουν υλοποιηθεί από την 
ΕΛΑΟ και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
 
1.19. Χρήσιµη και Αποτελεσµατική Τεχνική ∆ιερεύνησης 
 
 ∆εν έχει εφαρµογή. 
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
2.1. Αλεξίπτωτο 
 

Μετά από πραγµατοποιηθέντα έλεγχο στο αλεξίπτωτο τούτο ευρέθη σε άριστη 
κατάσταση. 
 
2.2. Χειριστής 
 

Από τις περιγραφές συναθλητών του προκύπτει ότι δεν ήταν τυποποιηµένος στην 
πτητική του δραστηριότητα, αλλ' ούτε και έµπειρος, δεδοµένου ότι κατά τη διάρκεια των 
πτήσεων ακολουθούσε λανθασµένες διαδικασίες. Την συγκεκριµένη ηµέρα δεν ήταν 
νηφάλιος και ενώ γνώριζε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για πτήση µε 
αλεξίπτωτο, αποφάσισε να την εκτελέσει. Έτσι ενώ ήταν έτοιµος να απογειωθεί, 
καθυστέρησε διότι το πεδίο α/γ επηρεάστηκε από αιφνίδιο ισχυρό άνεµο τύπου 
στρόβιλου. Μετά την σταθεροποίηση του ανέµου καθυστέρησε επιπλέον την α/γ, 
δείχνοντας  νευρικότητα.  Όταν αποφάσισε να απογειωθεί, ο άνεµος ήταν ΒΑ µε ένταση 
10 km. Μετά από πτήση λίγων λεπτών (2-3) δίπλωσε το µισό αλεξίπτωτο από την δεξιά 
πλευρά, (δεξιό ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο). Στη συνέχεια το αλεξίπτωτο άνοιξε και 
χωρίς ο χειριστής να µπει σε στροφή ακολούθησε αριστερό ασύµµετρο κλείσιµο 50-60%. 
Μετά τις δύο παραπάνω ανώµαλες καταστάσεις, αντί να εκτελέσει  τις  προβλεπόµενες  
ενέργειες  για την επαναφορά του αλεξιπτώτου σε κατάσταση οµαλής πτήσεως, πίεζε 
συµµετρικά προς τα κάτω τα φρένα του αλεξιπτώτου µε αποτέλεσµα αυτό να είναι µεν 
ανοικτό αλλά χωρίς  να αναπτύσσει ταχύτητα. Ο ανωτέρω παρατεταµένος χειρισµός του 
αλεξιπτώτου οδήγησε στην απώλεια στηρίξεώς του και την απότοµη πτώση του στο 
έδαφος µε συνέπεια τον  σοβαρό   τραυµατισµό  του χειριστού. Η γενική εντύπωση των 
συναθλητών του ήταν ότι δεν έδειχνε την απαιτούµενη για το άθληµα σοβαρότητα. 
Πολλές φορές του είχαν γίνει συστάσεις και παρατηρήσεις για λανθασµένες ενέργειες εν 
πτήσει µε αποκορύφωµα την αλόγιστη χρήση των φρένων του αλεξιπτώτου. Όσον αφορά 
τη συγκεκριµένη πτήση όλοι οι παρευρισκόµενοι πιστεύουν ότι οι συνθήκες δεν ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολες ώστε να µη µπορεί να ανταποκριθεί σ' αυτές. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ∆ιαπιστώσεις 
 
3.1.1 Η ΕΛΑΟ δεν υλοποίησε τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνικής 

Εκµεταλλεύσεως ιδιωτικών ΥΠΜ και ΙΑΣ. 
3.1.2 Η ΥΠΑ δεν άσκησε την προσήκουσα εποπτεία και τον σχετικό έλεγχο για την 

υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισµού από την ΕΛΑΟ. 
3.1.3 Ο χειριστής δεν είχε την προβλεπόµενη από τον κανονισµό άδεια χειριστή. 
3.1.4 Η ΙΑΣ δεν ήταν εγγεγραµµένη στο µητρώο ΙΑΣ της ΕΛΑΟ και δεν είχε άδεια 

πτήσεων. 
3.1.5 ∆εν είχαν εκπονηθεί κανόνες εκµεταλλεύσεως και δεν είχε ορισθεί από την 

ΕΛΑΟ υπεύθυνος περιοχής δραστηριότητας ΙΑΣ. 
3.1.6 Ο χειριστής δεν είχε την απαιτούµενη εµπειρία στον τύπο του αλεξιπτώτου µε το 

οποίο ιπτάθη και την συγκεκριµένη ηµέρα εκτιµάται ότι δεν ήταν νηφάλιος. 
3.1.7 Ορισµένες πτητικές ενέργειες του χειριστού ήταν λανθασµένες όπως η 

υπερβολική χρήση των φρένων του αλεξιπτώτου. 
3.1.8 ∆εν ακολούθησε τις προβλεπόµενες ενέργειες για επαναφορά του αλεξιπτώτου σε 

κανονική πτήση µετά από τα δύο ασύµµετρα κλεισίµατά του. 
 
3.2. Αίτια  
 

Η εφαρµογή λανθασµένων χειρισµών για την επαναφορά του αλεξιπτώτου σε 
οµαλή πτήση µετά από ανώµαλη θέση. 
 
3.3. Συµβάλλοντες Παράγοντες 
 
3.3.1. Ο χειριστής δεν είχε εκπαιδευτεί κι' ούτε είχε την απαραίτητη πτητική πείρα στην 
συγκεκριµένη πτητική µηχανή. 
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

4.1-2003-43 Η ΕΛΑΟ να προβεί στην υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισµού 
Τεχνικής Εκµετάλλευσης Ιδιωτικών Υπερελαφρών Πτητικών Μηχανών και Ιπτάµενων 
Αθλητικών Συσκευών. 
 
4.2-2003-44 Η ΥΠΑ να επιβλέψει την εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού από την 
ΕΛΑΟ. 
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