
Βάλβης Κωνσταντίνος 

ύμβοςλορ  Μησανικόρ ζε ζςζηήμαηα ενέπγειαρ, αγοπά, ζσεδίαζη, καηαζκεςή 
ςποζηαθμών. 

Κάηοσορ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ζηην Ιηαλία, POLITECNICO DI BARI ΥΟΛΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ, Βαζική Καηεύθςνζη ποςδών ζε ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ 

Μέλορ ηος ΣΔΔ Ιηαλίαρ (ORDINE DEGLI INGEGNERI). 

Κάηοσορ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ζηην Δλλάδα, μέλορ ΣΔΔ 

Παπέσει ςπηπεζίερ ςμβούλος Energy management, ανάπηςξη έπγων ΑΠΔ, ανάπηςξη 
και εθαπμογή ζςζηημάηων ποιόηηηαρ & αζθάλειαρ καθώρ επίζηρ εκπονεί και 
ηεσνοοικονομικέρ μελέηερ. 

Με πολςεηή διδακηική εμπειπία ωρ: 

Διζηγηηήρ ζε διάθοπα  ΚΔΚ & ΙΔΚ, ηων παπακάηω ζεμιναπίων: 

 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ                                                 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  

 ΤΝΣΗΡΗΗ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
 

Δκπαιδεςηήρ ηεσνικών μαθημάηων ΣΔΙ Πειπαιά. 

Ινζηιηούηο διαπκούρ εκπαίδεςζηρ ενηλίκων Ι.Γ.ΔΚ.Δ.  

Διζηγηηήρ ζε πλήθορ ενδοεπισειπηζιακών ζεμιναπίων με ηην SINGULARIS 

 
Έσει παπακολοςθήζει ΔΜΙΝΑΡΙΑ (TRAININGS) 

• ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΔΔ ΙΣΑΛΙΑ ΣΟ ΜΠΑΡΙ (ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DI BARI), 

• ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ  ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΣΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ,SINCERT,ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΙΣΑΛΙΑ .  

• ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΜΔΣΑΛΛΩΝ ,ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ  ΣΟΤ ΜΠΑΡΙ. 

• ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ MARKETING,ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ,ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ  
ΣΟΤ ΜΠΑΡΙ. 

• ENEΡΓΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΣΔΔ 
• ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΣΔΔ 
• CERTIFIED PASSIVE HOUSE DESIGNER  
• ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ (CALIBRATING) 

ΑΠΟ ΣΟΝ SINCERT. 
 

Τεχνικές γνώσεις: 

▪ Γνώζη ζσεδίαζηρ ,ςδπαςλικών κςκλωμάηων και κςκλωμάηων εξαεπιζμού ,μεηαθοπάρ 

καςζίμων αεπίων . 



▪  Βαθιά γνώζη ζηιρ ηλεκηπικέρ μεηπήζειρ ,ζηην πιζηοποίηζη οπγάνων, ζηην σπήζη ηων 

μεηπήζεων ζηοςρ αςηομαηιζμούρ. ηην διαδικαζία δημιοςπγίαρ επγαζηηπίων 

πιζηοποίηζηρ οπγάνων ζύμθωνα με ηην  ISO IEC 17025 .  

▪ Γνώζη ηος ηπόπος πιζηοποίηζηρ ISO 9000: 2001και ηηρ μεθόδος έλεγσος ηηρ 

εθαπμογήρ ηος ζςζηήμαηορ . 

▪  Γνώζη ζύνηαξηρ μελεηών ηλιακών εγκαηαζηάζεων παπαγωγήρ ενέπγειαρ και 

αςηόνομων ανηλιοζηαζίων με ηλιακή ενέπγεια. 

▪  Γνώζη ζύνηαξηρ μελεηών ηλεκηπικών  εγκαηαζηάζεων  μέζηρ και σαμηλήρ ηάζηρ. 

▪  Γνώζη ζύνηαξηρ μελεηών βιομησανικών εγκαηαζηάζεων ηλεκηπικήρ πποζηαζίαρ και 

πποζηαζίαρ μησανημάηων. 

▪  Γνώζη ζύνηαξηρ μελεηών βιομησανικών εγκαηαζηάζεων θωηιζμού . 

▪  Γνώζη, επμηνεία και δςναηόηηηα εθαπμογήρ  ηηρ οδηγίαρ   DK 5600  ηηρ ENEL για ηον 

ζσεδιαζμό και εγκαηάζηαζη ςποζηαθμών.  

▪  Άπιζηη γνώζη ηος ζσεδιαζμού, εγκαηάζηαζη και πύθμιζη ηηρ πποζηαζίαρ 

ςποζηαθμών.   

▪  Γνώζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος οικονομικού ζςζηήμαηορ μιαρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ  

▪  Mεπική γνώζη ηηρ SIMATIC STEP 7 

▪  Μεπική ικανόηηηα σπήζηρ ηος Litestar 8 ηηρ Οxytech 


