Γεννήθηκα στα Ιωάννινα το 1984, γιος του Αθανασίου Λέφα και της Χαρίκλειας Τσιλίκη.
Συζώ με τη σύντροφό μου Χριστιάνα Μπακαλούμη, Οικονομολόγο, με την οποία έχουμε μια κόρη την Αέλια
Κλειώ Νεφερταρί.
Το 2009 απέκτησα το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση-ειδικότητα Δομοστατικού
Μηχανικού από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.). Από το 2015 εώς και σήμερα συμμετέχω
στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (C.E.P) του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης
επιχειρηματιών NETWORK 21 και παρακολουθώ σεμινάρια επιχειρηματικής ηγεσίας.
Το 2012 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού, Αρχηγός της
τάξης μου.
‘Εχω ταξιδέψει σε 14 χώρες.
Ομιλώ την Αγγλική και Γερμανική γλωσσα.
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Επαγγελματικά δραστηριοποιούμαι:
Aπό το 2002 έως και σήμερα ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. πέντε (5)
Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) του ομίλου εταιρειών ΛΕΦΑ που δραστηριοποιούνται σε ολη την Ήπειρο στους
τομείς της εκλατόμευσης-εξόρυξης και θραύσης ασβεστολιθικών πετρωμάτων- και εμπορίας αδρανών
υλικών, παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος , παραγωγής και διάστρωσης ασφαλτομίγματος. Στα καθήκοντα
μου ήταν:
 ο στρατηγικός σχεδιασμός δημιουργίας των νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων των εταιρειών στα
Ιωάννινα και στην Καμπή Άρτας.
 Η συμμετοχή μου στο στήσιμο των εργοταξίων και της εγκαταστάσης παραγωγής ασφλτομίγματος.
 Η έρευνα νέων αγορών για τα παραγόμενα υλικά μας καθώς και η έρευνα δημιουργίας νέων
υλικών/προϊόντων με βάση τα ασβεστολιθικά πετρώματα.
 Η έρευνα και ειδίκευσή μου σε σύγχρονες μεθόδους ανατινάξεων και εκρηκτικών υλών (εκρηκτικά
γαλακτώματα) για τη βελτιστοποίηση της γραμμής παραγωγής και των παραγώμενων αδρανών υλικών
με τη συνεργασία και καθοδήγηση του Καθηγητή Μεταλλειολόγου Μηχανικού κ.κ. Δημοσθένη
Ευστρατιάδη, εκ των κορυφαίων παγκοσμιώς στους συγκεκριμένους τομείς.
 Η συνεργασία μου στην πρώτυπη μελέτη της νέας μας εγκατάστασης παραγωγής σκυροδέματος στα
Ιωάννινα, στη θέση Κυριαλέξη, της μεγαλύτερης αυτοτελούς μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στην
Ευρώπη (πιθανώς έως και σήμερα), η οποία εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών
Ερευνών του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., υπό τον Ομότιμο (πλέον)
Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.κ. Κων/νο Συρμακέζη ως επιστημονικό υπέυθυνο.
 Η τελική επιλογή και η διαπραγμάτευση αγοράς του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού των εταιρειών
(κινητών και σταθερών θραυστήρων αδρανών υλικών και αναμικτήρων έτοιμου σκυροδέματος).
 Η συμμετοχή μου στην εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση
των δραστηριοτήτων των εταιρειών, καθώς και η εκπροσώπηση των εταιρειών σε υπουργεία, υπηρεσίες
και φορείς.
Από το 2010 έως και σήμερα ως Πολιτικός Μηχανικός (ατομική επιχείρηση).
Από το 2012 έως και σήμερα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας ΛΕΦΑ
ΑΒΕΤΕ που κατέχει και ιδιωτικό λατομείο στην Καμπή Άρτας.
Από το 2014 έως το 2015 ως εργολάβος/υπεργολάβος Δημόσιων Έργων για την Περιφέρεια Ηπείρου στο
νομό
Ιωαννίνων
στον
τομέα
της
οδοποιίας,
της
ασφαλτόστρωσης,
συντήρησης
και
κατασκευής/αποκατάστασης, με συνολικό άρτια εκτελεσμένο έργο προϋπολογισμού άνω των 700.000€.
Από το 2015 έως και σήμερα αναπτύσσοντας τη δική μου επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου.
Από το 2018 εώς και σήμερα συμμετέχοντας σε μία αυτοχρηματοδοτούμενη ομάδα έρευνας συστημάτων
ενέργειας.
Είμαι μέλος:
Tου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
Της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικών Εκρηκτικών και Ανατινάξεων (InternationalSocietyofExplosivesEngineers I.S.E.E.)
Για δύο θητείες εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ιωαννίνων.
Εθελοντικά, έχω συμμετάσχει:
To 2011 ως οδηγός στο τμήμα μεταφορών (TransportationCenter) των αγώνων SpecialOlympics 2011 στην
Αθήνα




Το 2013 ως σκηνογράφος παιδικής θεατρικής παράστασης που ανέβηκε στα πλαίσια δραστηριοτήτων της
βιβλιοθήκης Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων.
Από το 2018 είμαι εξωτερικός συνεργάτης του TEDx MaviliSquare.

