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ΟΝΟΜΑ/ΕΠΙΘΕΤΟ- ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεύθυνση-ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ
Τηλέφωνο-6973989732
Email-pgantzias@hotmail.gr
facebook- Gantzias Panagiotis
Ημερομηνία γέννησης- 22/06/1980
Οικογενειακή κατάσταση-Παντρεμένος με την κ ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΒΑΔΑ από το 2011
αποκτώντας δυο παιδιά 7 και 5 ετών αντίστοιχα.
Απόφοιτος του ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ του τμήματος τεχνολογικών εφαρμογών με τον
διακριτικό τίτλο ‘ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.’
Μέλος του ΕΕΤΕΕΜ από το 2007.
Μέλος του ΤΕΕ από το 2010.
Κάτοχος σεμιναρίων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις εσωτερικές
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΕΛ.Ο.Τ. HD384.
Κάτοχος σεμιναρίου του ΕΦΕΤ στις Βασικές αρχές στην Υγιεινή και Α ασφάλεια
Τροφίμων.
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης μέσω του
ΕΟΠΠΕΠ. ( ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Κ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

Φοιτητής στο ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας από το
2015.
Ελεύθερος Επαγγελματίας από το 1998 λειτουργώντας την οικογενειακή επιχείρηση
‘mini market’ και αποκτώντας τη δεύτερη επιχείρηση εστίασης το 2005.
Πιστοποιημένος ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από το 2012 συνεργαζόμενος με
διάφορες επιχειρήσεις σαν εξωτερικός συνεργάτης, σε επίπεδο μελέτη περίπτωσης
και εκπονώντας ΜΕΕΚ(Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά σε επίπεδο LOWER και Ιταλικά σε επίπεδο σεμιναρίων.
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Πιστοποίηση στους Η/Υ στον προγραμματισμό, ψηφιακά συστήματα, αυτόματο
έλεγχο, ειδικές εφαρμογές Η/Υ από το ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Εθελοντής αιμοδότης από το 1999.
Μέλος της εθελοντικής ομάδας του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ από το 2014 και μέλος
της εθελοντικής ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ από το 2014.

Μέλος και ενεργός χορευτής του Μουσικοχορευτικού συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ από το
1997.
Μέλος, αθλητής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του αθλητικού σωματείου ΑΤΛΑΣ το
οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο των πολεμικών τεχνών από το 2007 με ενεργή,
συνεχή παρουσία σε όλα τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού του χώρου.
Αθλητής στις πολεμικές τέχνες από το 2000 με έδρα την ΠΑΤΡΑ με συνεχής
συμμετοχές σε σεμινάρια του είδους και σε άλλες πόλης.
Οργανωτικός ,απλός ,συνεπής ,μεθοδικός ,εργατικός, αυθεντικός είναι μερικά από τα
στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.
Η ενασχόληση του με τα κοινά ξεκίνησε από τη σχολική ηλικία έχοντας συνεχή
παρουσία σε όλα τα μαθητικά προεδρία.
Μέλος της δημοτικής ομάδας-κίνησης ‘ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ’ και υποψήφιος
στο ψηφοδέλτιο της για την ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στις
Δημοτικές εκλογές του 2010.
Εκλεγμένος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στις
Δημοτικές εκλογές του 2014.

