
  

Αποφοίτησα από την Σχολή Ικάρων / Τμήμα Μηχανικών (ΣΜΑ) το 1981 με την ειδικότητα του 

Μηχανικού Αεροσκαφών (ΜΑ).  

Έκτοτε και στην διάρκεια της καριέρας μου στην ΠΑ υπηρέτησα σε τρείς τύπους αεροσκαφών, A-7H, 

F-104, F-16 (115ΠΜ, 116ΠΜ, 111ΠΜ) διαδοχικά αλλά όχι συνεχόμενα, περνώντας σχεδόν από όλες 

τις θέσεις που προβλέπονται για έναν ΜΑ, ξεκινώντας από αξιωματικός «γραμμής», αρχιμηχανικός, 

επιτελής σε διάφορες θέσεις επιτελείου πολεμικής Μοίρας και  πτέρυγας μάχης, και τέλος Διευθυντής 

Υποστήριξης.  

Για δύο χρόνια υπηρέτησα στην Σχολή Ικάρων ως επιτελής του Τμήματος Εργαστηρίων / Εργαστήριο 

Αεροδυναμικής όπου ασχολήθηκα με την έρευνα στην Ασταθή Αεροδυναμική.  

Πριν αναλάβω τα καθήκοντα του ΔΥΠ στην 111ΠΜ υπηρέτησα επί διετία στην Wright Patterson AFB 

(OH, USA), στο F-16 System Project Office ως Senior National Representative.  

Σε ενδιάμεσες χρονικές φάσεις υπηρέτησα στο Εργοστάσιο Μεταφορικών Μέσων και Επιγείου 

Εξοπλισμού Αράξου, ως τμηματάρχης Παραγωγής και στην συνέχεια ως Διευθυντής Παραγωγής. 

Πριν την αποστρατεία μου υπηρέτησα ως Διοικητής του ΚΕΑ Ελληνικού.  

Επί μια πενταετία και πλέον υπηρέτησα στο ΓΕΑ ως τμηματάρχης στο τμήμα υλοποίησης συμβάσεων 

όπου είχα την τύχη να διαχειριστώ – όσον αφορά την υλοποίηση τους -  πάνω από 20 συμβάσεις και 

FMS Cases προμήθειας αεροσκαφών όπως, F-16 Block 50 και 50+, Mirage 2000-5, C-27, T-6A και 

NTA, Super Puma, Embraer, Gulfstream GV, κτλ., καθώς και των αντιστοίχων όπλων και 

εξοπλισμού.  

Αμέσως μετά την αποστρατεία μου συνέχισα να εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά και επί 

τετραετία ως Διευθυντής Εργοστασίου στην Venus Marble ΑΕΒΕ, στην συνέχεια στην Ramphos 

Dynamics ΙΚΕ ως συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής και τέλος ως συνιδρυτής και Επιχειρησιακός 

Διευθυντής στην οικογενειακή επιχείρηση Yfantis Edge Technologies and Consulting ΟΕ.  

Στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσής μου έχω πιστοποιηθεί από το ΕΚΠΑ/ΚΕΚ στα ακόλουθα 

αντικείμενα:  

➢ Χρηματοοικονομική Διοίκηση,  

➢ Project Management και  

➢ Business Administration.  

Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για το ΔΣ του ΕΣΜΑ πιστεύοντας ότι μπορώ να προσφέρω  στον 

επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς του και την τοποθέτησή του στο τεχνολογικό γίγνεσθαι της 

Χώρας μας ως τον βασικό θεσμό που εκπροσωπεί την Αεροναυτική τεχνολογία. Η απόδοση μιας 

τέτοιας ταυτότητας και η κατάλληλη επικοινωνία της  στα σχετικά φόρα και φορείς μπορεί να 

αποτελέσει καταλύτη για την υλοποίηση των πάγιων επιδιώξεων του ΕΣΜΑ. Ας κάνουμε λοιπόν τον 

ΕΣΜΑ αναγνωρίσιμο θεσμό με συγκεκριμένη ταυτότητα, ορατό και μετρήσιμο έργο, πέρα από 

προσωπικές φιλοδοξίες, επιδιώξεις, και καμμιά φορά από ανέφικτα  οράματα και καλλιέργεια 

ανάλογων προσδοκιών που αργούν να εκπληρωθούν ή/και δεν εκπληρώνονται.  Ας πιάσουμε το 

«σκοινί» από εκεί μας το παρέδωσαν οι προηγούμενες διοικήσεις και ας προχωρήσουμε λαμβάνοντας 

υπόψη το σήμερα, στοχεύοντας σε ένα λαμπρό αύριο για τον ΕΣΜΑ. Σήμερα και μετά από μια «κρίση» 

- ευτυχώς μικρής διάρκειας – έχουμε πάρει αρκετά μαθήματα και δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν 

μια σειρά θεμάτων που χρήζουν άμεσης ριζοσπαστικής αντιμετώπισης. Αυτά έχουν «καταγραφεί» 

και πιστεύω ότι απ’ οποιαδήποτε θέση κι αν βρεθώ θα μπορέσω να προσφέρω αποτελεσματικά σ’ 

αυτή την κατεύθυνση. 

Βασίλειος Υφαντής Ταξχος (ΜΑ) ε.α. 


