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Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή 

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 

Τόπος γέννησης:  Σέρρες 

Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(ΤΗΜΜΥ-ΑΠΘ) 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-994352, 6973-841753 

 

ΙI. ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 

10/1994 - 7/1999 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,      
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) 

Δίπλωμα 
Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού 
(Βαθμός: 8.1) 

10/1999 - 11/2003 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,      
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 

Διδακτορικό 
Δίπλωμα 
(Βαθμός: ΑΡΙΣΤΑ) 

03/2004 – 08/2005 Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ΑΠΘ (Πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 
Επιβλέπων: Καθηγητής Αναστάσιος Μπακιρτζής 

Μεταδιδάκτωρ 
Ερευνητής 

 
III. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 
Διδασκαλία μαθημάτων πριν από τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος: 

 
1) Ως Υποψήφιος Διδάκτωρ του ΤΗΜΜΥ επιτέλεσε επικουρική διδασκαλία στα παρακάτω μαθήματα του 

ΤΗΜΜΥ: 
 α) «Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι» 
 Έτη: 1999-2003  
 Στο 8ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών του ΤΗΜΜΥ (Ενεργειακός Τομέας) 
 Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και εποπτεία εξετάσεων 
 
 β) «Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ» 
 Έτη: 2000-2003  
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 Στο 9ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών του ΤΗΜΜΥ (Ενεργειακός Τομέας) 
  Διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και εποπτεία εξετάσεων 
 
Διδασκαλία μαθημάτων μετά τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος: 
 
1) Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης για 

τη διδασκαλία των μαθημάτων «Ηλεκτροτεχνία ΙΙ» και «Ηλεκτρικές Μηχανές» (χειμερινό εξάμηνο). 

2) Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών για τη 
διδασκαλία του μαθήματος «Πυροπροστασία» (χειμερινό εξάμηνο). 

3) Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006: Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ». 

 
Διδασκαλία μαθημάτων ως Λέκτορας του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ (2009-σήμερα): 
 
Χειμερινό εξάμηνο 
• Ηλεκτρική Οικονομία (9ο εξάμηνο, ECTS: 4), συνδιδασκαλία με κ. Μπακιρτζή 
• Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία ΙΙ (5ο εξάμηνο, ECTS: 4), συνδιδασκαλία με κ. Παπαγιάννη 
 
Θερινό εξάμηνο 
• Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, (8ο εξάμηνο, ECTS: 4), συνδιδασκαλία με κ. Μπακιρτζή 
• Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, (8ο εξάμηνο, ECTS: 4), συνδιδασκαλία με κ. Μπακιρτζή 

 
ΙV. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ως Λέκτορας του ΤΗΜΜΥ έχει επιβλέψει 22 διπλωματικές εργασίες στα παρακάτω αντικείμενα: 
 
1. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής στην Ελλάδα 
2. Οικονομική βιωσιμότητα μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου στο διασυνδεδεμένο Ελληνικό σύστημα 
3. Ανάλυση ενεργειακών αγορών (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου) 
4. Διαχείριση ζήτησης στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
5. Εγγυημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ 
 
Οι διπλωματικές εργασίες είναι δημοσιευμένες στο http://vivliothmmy.ee.auth.gr/.  
 
 

ΙV. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 

Από το 2009 έως σήμερα είναι μέλος σε έξι (6) Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές, και σε δυο (2) 
Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ.  
 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Έχει συμμετάσχει σε οκτώ (8) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε δεκαέξι 
(16) ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής. Η αναλυτική λίστα των ερευνητικών προγραμμάτων δίνεται στο 
αναλυτικό υπόμνημα δραστηριότητας. 

 
VI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

• Συμμετοχή σε 24 ερευνητικά προγράμματα, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

http://vivliothmmy.ee.auth.gr/
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• 01/03/2005 – 15/07/2009: Ειδικός Επιστήμων στον «ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.» (Διαχειριστής του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου 
Συστήματος, Κλάδος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). 

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω απασχόλησης ασχολήθηκε με τα κάτωθι: 

1. Εργασία στο γραφείο ΗΕΠ: Λογιστική αποκλίσεων (accounting) και προγραμματισμός 
εισαγωγών/εξαγωγών στις διασυνδέσεις, επίλυση του ΗΕΠ και του Προγράμματος Κατανομής της 
ελληνικής αγοράς ΗΕ, εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης των διασυνδέσεων σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια 
βάση. 

2. Συγγραφή σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Κλάδου ΗΕΠ του εγχειριδίου υπολογισμού οικονομικών 
μεγεθών των μονάδων παραγωγής, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣΣΗΕ). Το εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για την 
ανάπτυξη του τελικού Εγχειριδίου Μεταβλητού Κόστους. 

3. Συγγραφή των Κανονισμών Εκχώρησης Δικαιωμάτων Χρήσης των Διασυνδέσεων της Ελλάδας με τις 
γειτονικές χώρες (Auction Rules), οι οποίες εφαρμόζονται από το έτος 2007 στις διεθνείς διασυνδέσεις της 
Ελλάδας (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.desmie.gr). 

4. Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους γειτονικούς διαχειριστές (ESO-EAD, MEPSO, ATSO και TERNA), για 
τη ρύθμιση διαφόρων διμερών ζητημάτων, όπως τον προγραμματισμό και τη λογιστική αποκλίσεων 
(accounting) των διασυνδέσεων, τα “emergency contracts”, τα “Auction Rules”, την ομαλή λειτουργία των 
αγορών ΗΕ των εμπλεκομένων χωρών. Συγγραφή συμφωνιών για διμερή θέματα με τους γειτονικούς 
διαχειριστές. 

5. Έργο διαμόρφωσης εξισώσεων ΗΕΠ (Πανεπιστημίου Πειραιώς): Υπήρξε βασικός συντελεστής στη 
διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης (Mixed-Integer Programming) επίλυσης του προβλήματος 
ΗΕΠ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΔΣΣΗΕ. 

6. Έργο υλοποίησης της αγοράς ΗΕ: Υπήρξε εκπρόσωπος του ΔΕΣΜΗΕ για συνεργασία με τον Ανάδοχο 
(AREVA) όσον αφορά τον αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος ΗΕΠ. Στα πλαίσια των “Factory 
Acceptance Tests” (FAT), των “Site Acceptance Tests” (SAT) και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου είχε ενεργή συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση του προβλήματος, στον ορισμό της Οριακής Τιμής 
Συστήματος (SMP), των τιμών πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας και στον ορισμό της οριακής 
προσφοράς (marginal market entity) μονάδας, εισαγωγής, εξαγωγής ή φορτίου. 

7. Έργο Εγχειριδίων (ανάλυσης των διεργασιών της αγοράς ΗΕ): Αποτέλεσε μέλος της ομάδας ελέγχου του 
έργου από πλευράς ΔΕΣΜΗΕ για το Εγχειρίδιο Μεταβλητού Κόστους (Cost Manual) και για το Εγχειρίδιο 
Αγοράς (Market Manual). 

8. Αποτέλεσε εκπρόσωπο του ΔΕΣΜΗΕ στις συναντήσεις της ομάδας έργου που έχει στόχο τον εναρμονισμό 
των διαδικασιών εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης των διασυνδέσεων (Auction Rules) μεταξύ των χωρών 
Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία και Σλοβενία. 

• 23/07/2009 - σήμερα: Λέκτορας Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, με 
αντικείμενο «Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Είναι μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

• Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αναστάσιο Μπακιρτζή, έχει αναπτύξει το λογισμικό επίλυσης του 
προβλήματος «Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού», το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από τις 
μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες στην Ελλάδα για τη βελτιστοποίηση των προσφορών ενέργειας και 
εφεδρειών που υποβάλλουν στα πλαίσια της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αναστάσιο Μπακιρτζή, έχει αναπτύξει το λογισμικό επίλυσης του 
προβλήματος «Μεσοπρόθεσμου Ενεργειακού Προγραμματισμού», το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από 
σχεδόν όλες τις ενεργειακές εταιρείες με παραγωγή στην Ελλάδα για τον ετήσιο προγραμματισμό παραγωγής 
τους, την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τη βέλτιστη διαχείριση των δικαιωμάτων εκπομπών 
CO2 που αγοράζουν, τον βέλτιστο προγραμματισμό τους της συντήρησής τους κατά τη διάρκεια του έτους, και 
τη διαχείριση του συμβολαίου αγοράς φυσικού αερίου (από τη ΔΕΠΑ) και των λοιπών καυσίμων. 

http://www.desmie.gr/
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VIII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

Αποτελεί μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of 
Electrical & Electronic Engineers, IEEE) από τον Ιανουάριο 2001, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας (ΤΕΕ) από τον Ιούνιο 2000, και μέλος της CIGRE από τον Σεπτέμβριο 2009. 

 

IX. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
• Διοικητική Δραστηριότητα – Επιτροπές ΤΗΜΜΥ 
 

Είναι υπεύθυνος για την έκδοση και ενημέρωση του Ωρολογίου Προγράμματος. Επίσης συμμετέχει 
στην Επιτροπή Σεμιναρίων και στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ. 

Στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Επιτροπή Σεμιναρίων, διοργανώθηκαν σεμινάρια κατά το θερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 για τους φοιτητές του ΤΗΜΜΥ με θέμα «Η Ζωή Μετά», κατά τα 
οποία έδωσαν διαλέξεις επιφανείς μηχανικοί που αποφοίτησαν από το ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, αναφορικά με τη 
σταδιοδρομία τους μετά την αποφοίτησή τους, καθώς και για τις ευκαιρίες/προκλήσεις/δυσκολίες που πιθανόν 
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 

Τέλος, είναι σύμβουλος φοίτησης σε τέσσερις (4) φοιτητές ανά έτος, βάσει των υποδείξεων του 
Προέδρου του Τμήματος. 
 
• Απόφοιτοι ΤΗΜΜΥ 
 

Έχει συμβάλλει καθοριστικά στην απορρόφηση αποφοίτων του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ από την αγορά 
εργασίας, και συγκεκριμένα από Ελληνικές ενεργειακές εταιρείες. Συγκεκριμένα, βοήθησε στην πρόσληψη 
του κ. Μπασλή Κώστα ως «Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου» στην εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., 
καθώς και του κ. Ναζίρη Γιώργου ως «Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου» σε δύο Ελληνικές ενεργειακές εταιρείες. 
 
• Κρίσεις άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια 
 

Είναι κριτής των διεθνών επιστημονικών περιοδικών “ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems”, “ΙΕΕΕ 
Transactions on Smart Grid”, “ΙΕΤ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution”, “Electric Power 
Systems Research”, “European Journal of Operational Research”, κ.α. 
 

XII. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

1. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για άριστη επίδοση στα μαθήματα του τρίτου έτους σπουδών (1996-1997). 

2. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής (2000-2003). 

3. Βράβευση από τη διεθνή οργάνωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (IEE) με το βραβείο «Swan Premium» 
για τη συγγραφή του άρθρου Β.1, το οποίο κρίθηκε ως το καλύτερο άρθρο στην επιστημονική του 
περιοχή στο περιοδικό «ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution» της οργάνωσης για 
το έτος 2001. 

XIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 

Εκτός της διδακτορικής του διατριβής, έχει συγγράψει 1 κεφάλαιο σε βιβλίο, 21 δημοσιεύσεις σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 29 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 1 δημοσίευση σε 
Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό, 7 ανακοινώσεις σε Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. 

Η αναλυτική λίστα των δημοσιεύσεων και των ανακοινώσεων, καθώς και η ανάλυση αυτών, δίνεται 
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στο αναλυτικό υπόμνημα δραστηριότητας. 
 

X. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
 

Έχει συνολικά 245 αναφορές από άλλους ερευνητές στο έργο του  (πηγή: ISI). Στο παρακάτω σχήμα 
φαίνονται τα βασικά στοιχεία αναφορών στην ερευνητική του δραστηριότητα (πηγή: ISI).  
 

 
 


