
 
 

Βιογραφικό σημείωμα  
 

Παναγιώτης Φραντζής  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

2019 -          Συνεργάτης επικοινωνίας/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Κύρια καθήκοντα: Υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
έργων του ΕΚΤ. Συμβολή στον πυλώνα Καινοτομίας σε συνεργασία με την ομάδα 
ευρωπαϊκών έργων και τον επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας.  

2016 - 2019     Υπεύθυνος ψηφιακής επικοινωνίας/Γιατροί Χωρίς Σύνορα  

Κύρια καθήκοντα: Συνολική ευθύνη για την εικόνα της οργάνωσης στον ψηφιακό 
χώρο. Δημιουργία περιεχομένου και διαχείριση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης της οργάνωσης. Σχεδιασμός εκστρατειών και ενεργειών marketing 
(Email marketing, Facebook και Google Ads). Συντονισμός ομάδων συνεργατών 
για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη ψηφιακών μέσων. Ανάλυση δεδομένων και 
δημιουργία μηνιαίων και ετήσιων Report.   

2015 - 2016     Αρχισυντάκτης/Περιοδικό Δημοσιογραφία  

Κύρια καθήκοντα: Συντονισμός της συντακτικής ομάδας και επιλογή θεματολογίας σε 
συνεργασία με την εκδότρια και τον σύμβουλο έκδοσης. Επιμέλεια περιεχομένου, επιλογή 
φωτογραφιών, επιμέλεια μεταφρασμένων άρθρων από το Columbia Journalism Review.  

2012 - 2014     Συνεργάτης Επικοινωνίας/Περιοδικό UNFOLLOW  

Κύρια καθήκοντα: Συμβολή στη στρατηγική επικοινωνίας του περιοδικού, 
δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων, επιμέλεια περιεχομένου για τον ιστότοπο 
και τα social media. Μέλος της συντακτικής ομάδας.  

2009 - 2010     Strategic Planner/DDB  

Κύρια καθήκοντα: Συνεργασία με εταιρείες για τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής 
στρατηγικής τους. Σχεδιασμός ερευνών αγοράς με focus groups. Προετοιμασία creative 
brief σε συνεργασία με τις δημιουργικές ομάδες. Συμβολή στην επιλογή και παρουσίαση 
στρατηγικής και ιδεών. Βασικοί πελάτες: Toyota, Alpha Bank, Multirama, Public 
Συνεργάτες: GFK, Research International.  

2006 - 2009     Κειμενογράφος/DDB  

Κύρια καθήκοντα: Δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων, κειμένων, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σεναρίων. Συνεργασία με την ευρύτερη ομάδα του δημιουργικού και του 
client service. Συνεργασία με εταιρείες παραγωγής για την υλοποίηση των ιδεών. Βασικοί 
πελάτες: Toyota, Lexus, Alpha Bank, Public.  

2005 - 2006     Επιμελητής βιβλίων/Εστία, Καστανιώτης, Αλεξάνδρεια  

Τυπογραφικές διορθώσεις και μεταφραστική επιμέλεια βιβλίων.  

 



 
 

Βιογραφικό σημείωμα  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

2014 - 2017     ΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές/Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Βασικά αντικείμενα: Ερμηνεία, επικοινωνία, θεωρία και ιστορία μουσείων και 
συλλογών. Διπλωματική εργασία: «Στρατηγικές της φυγής: Διαδικασίες 
μουσειοποίησης της κληρονομιάς των προσφύγων της Συρίας από τα κινητά 
τηλέφωνα».  

2000 - 2004     Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

Βασικά αντικείμενα: Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία, Κοινωνική ψυχολογία, Κοινωνική 
και Πολιτική Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.  

1994 - 1999   Αρχειονομία και Βιβλιοθηκονομία/Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Βασικά αντικείμενα: Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Οργάνωση 
και Διοίκηση Μουσείων, Δίκτυα υπολογιστών, Ιστορία, Λογοτεχνία. Διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  

Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας στον γραπτό και προφορικό λόγο, 
στρατηγική σκέψη και αντίληψη. Αποδεδειγμένη ικανότητα συντονισμού 
ομάδων.  

Ψηφιακές δεξιότητες  

Βαθιά γνώση και αντίληψη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Εμπειρία στη διαχείριση 
περιεχομένου σε διαφορετικές πλατφόρμες (Wordpress, Drupal, Joomla). Χρήση και 
γνώση εργαλείων συγκέντρωσης δεδομένων (Google Analytics, Socialbakers). Χρήση και 
γνώση εργαλείων μάρκετινγκ (Facebook Ad Manager, Mailchimp, Moosend).  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Συνεργάτης του ψηφιακού περιοδικού marginalia.gr και του περιοδικού (δε)κατα.  

Συνεργάτης των διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών metadeftero.gr και 
radiobubble.gr (2010-2014)  

 

ΓΛΩΣΣΕΣ  

Αγγλικά 

Γαλλικά (ανάγνωση)  


