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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
                                                                             

Ονοµατεπώνυµο 
                                    
                                      Ειδικότητα 

                                  

                                Α. Μητρώου ΤΕΕ 

 Παντέλα Κλειώ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

132210 

∆ιεύθυνση  Γαϊδαρανήφορος, Μυτιλήνη, Τ.Κ: 81100 

Τηλέφωνο  0030-2251023690 

Κινητό  0030-6976824811 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  kleio_p@yahoo.gr 

 

Υπηκοότητα  Ελληνική 
 

Ηµεροµηνία γέννησης  14 Απριλίου 1987 
 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 

• Σεπτέµβριος 2013- Ιούλιος 2014 

 

 Αρχιτέκτονας -Εξωτερικός Συνεργάτης Μηχανικός της ∆ΕΗ 

• Μελέτη και έκδοση άδειας κατεδάφισης κτιρίου διοίκησης του εργοστασίου 

της ∆ΕΗ (ΑΣΠ Λέσβου) στη Θέση Κουρτζή Μυτιλήνης 

• Μελέτη και έκδοση άδειας ανέγερσης νέου διώροφου κτιρίου γραφείων-

αποθήκης και εστιατορίου για το εργοστάσιο της ∆ΕΗ ΑΣΠ Λέσβου στη 

θέση Κουρτζή Μυτιλήνης. 

• ∆ιεκπεραίωση κτηµατολογικών ελέγχων σε οικόπεδο της ∆ΕΗ.  

 

• Σεπτέµβριος 2012- Ιούλιος 2014                               Αρχιτέκτονας- Ελεύθερος Επαγγελµατίας  

• Εσωτερική ∆ιαµόρφωση Χώρου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

στα ∆άφια Καλλονής, στο νοµό Λέσβου 

• Σχεδιασµός αναψυκτηρίου και διαµόρφωση κέντρου εκπαίδευσης ζώων στο 

νοµό Ηλείας 

• Μελέτη αναπαλαίωσης διατηρητέου νεοκλασικού στον Πύργο Ηλείας 

• Εσωτερική ∆ιαµόρφωση Κατοικίας και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

στη Μυτιλήνη 

• Ανακαίνιση διαµερισµάτων πολυκατοικιών στη Μυτιλήνη 

• Νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων σε ιδιώτες  

• Σχεδιασµός τζακιών και επίπλων σε ιδιώτες 

 

• Ιανουάριος 2013-Σεπτέµβριος 2013 

 

 Αρχιτέκτονας- Μελέτη αποτύπωσης και αποκατάστασης για την Εφορία Αρχαιοτήτων 

Μυτιλήνης 

• Αποτύπωση παραδοσιακού δηµοτικού Ελαιοτριβείου στον δήµο Αγίας 

Παρασκευής Λέσβου      

• Μελέτη αποκατάστασης και πρόταση επανάχρησης του βιοµηχανικού 

συγκροτήµατος του Ελαιοτριβείου της Αγ. Παρασκευής   

   



   

  

 

 

• Σεπτέµβριος 2012- Σεπτέµβριος 

2013  

  

Αρχιτέκτονας - Σχεδιαστής στο τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα Φραντζέσκου Στρατή 

στη Μυτιλήνη 

•  Μελέτη και σχεδίαση κατοικιών και υπαίθριων χώρων 

• ∆ιεκπεραίωση 2D και 3D σχεδίων 

   

 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

 

 

• Σεπτέµβριος 2013 
 

 

• Νοέµβριος 2005-Φεβρουάριος 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ιούνιος 2005
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Σεµινάριο ΤΕΕ  

Παρακολούθηση σεµιναρίου για το νόµο 4178 και 4067   
 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.  

Αποφοίτηση το Φεβρουάριο 2012 µε βαθµό διπλώµατος 8,59  (Λίαν Καλώς) 

• Εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας µε θέµα "Παιδική Κατασκήνωση στον 

Μόλυβο Λέσβου". 

• Εκπόνηση ∆ιάλεξης µε Θέµα "Το αίσθηµα του υψηλού-ανυπέρβλητου στην 

αρχιτεκτονική 

• Συµµετοχή σε Πανελλήνιο Φοιτητικό ∆ιαγωνισµό µε θέµα "Ανάπλαση του 

Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Τρίτση στο Ίλιον και 

απόκτηση του 3ου βραβείου.. 

• Μελέτη και επιτυχής διεκπεραίωση θεµάτων όπως:  ο σχεδιασµός σχολείου 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο σχεδιασµός κτιρίου γραφείων για το 

σύλλογο των αρχιτεκτόνων, ο σχεδιασµός πολυκατοικίας και αυτόνοµων 

κατοικιών, ο σχεδιασµός επίπλου και η διαµόρφωση εσωτερικών χώρων. 

• Έµφαση δόθηκε τόσο στο σχεδιασµό κτιρίων (κατοικιών και δηµόσιου 

χαρακτήρα) και την ένταξη αυτών σε παραδοσιακό οικισµό, όσο και στην 

αποτύπωση κτιριακών συνόλων παραδοσιακών οικισµών. 

• Παρακολούθηση διαλέξεων αρχιτεκτόνων τόσο Ελλήνων όσο και 

αρχιτεκτόνων που δρουν στο εξωτερικό. 
 

Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Νέας Περάµου Αττικής µε γενικό βαθµό "Άριστα" (19.4) 
 

 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Ελληνική 

 

ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ       Αγγλική,Ιταλική 

• Ικανότητα ανάγνωσης       Εξαιρετική 

• Ικανότητα γραφής       Εξαιρετική 

• Ικανότητα οµιλίας       Πολύ Καλή 
 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

 Εξαιρετική γνώση υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραµµάτων όπως: autocad. archicad, 

sketch-up, 3d studio max, adobe photoshop καθώς και προγραµµάτων Microsoft Word, 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

  Κοινωνικότητα και άνετη συνεργασία µε άλλα άτοµα , χαρακτηριστικά που καλλιεργήθηκαν 

ιδιαίτερα κατά τη σπουδαστική µου πορεία χάρη στον χαρακτήρα της σχολής Αρχιτεκτόνων 

αλλά και την µετέπειτα επαγγελµατική µου πορεία. Εργατικότητα και ικανότητα οργάνωσης, 

δεξιότητες που αναπτύχθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των σπουδαστικών ετών µέσα από την 

συνεργασία µε άλλα άτοµα και τις απαιτήσεις της ίδιας της σχολής.  

 



   

  

 

 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Μουσική, συγγραφή, σχέδιο κλπ. 

  

∆ίπλωµα αρµονίας και θεωρίας πιάνου, παρακολούθηση εννιάχρονων σπουδών κλασσικού 

πιάνου και προαγωγή στην 2α ανωτέρα για την απόκτηση διπλώµατος πιάνου (µε το οποίο 

επικυρώνεται η δυνατότητα διδασκαλίας από τον κάτοχό του). 

 

Σχέδιο Ελεύθερο και Γραµµικό, απαραίτητα εφόδια για κάθε αρχιτέκτονα. 

 
Φωτογραφία. 

 

 

 
ΆΛΛΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
. 

 

 

 

 

Σκί στο βουνό και στη θάλασσα, τέννις, snowboard, kite surfing 

 

Ά∆ΕΙΑ(ΕΣ) Ο∆ΗΓΗΣΗΣ  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου από την ηλικία των 18 ετών και άδεια οδήγησης µηχανής 120 cc. 

 

   

  
 

   

 


