
 

 

1 

ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

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 στις παρακάτω έξι (6) Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές: 
 
• Διδακτορική διατριβή του κ. Χατζηγιάννη Δημήτρη με θέμα: «Ολοκλήρωση Ενεργειακών Αγορών», η 

οποία εκπονείται στο ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  
Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής  

• Διδακτορική διατριβή του κ. Μανώλη Μπακιρτζή με θέμα: «Διαχείριση εικονικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας», η οποία εκπονείται στο ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  
Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Λαμπρίδης  

• Διδακτορική διατριβή του κ. Δουρμπόη Γρηγόρη με θέμα: «Ενοποίηση ευρωπαϊκών αγορών με 
περιορισμούς ασφαλείας του συστήματος μεταφοράς», η οποία εκπονείται στο ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  
Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής 

• Διδακτορική διατριβή του κ. Στέλιου Βαγρόπουλου με θέμα: «Διερεύνηση Δυνατότητας Σημαντικής 
Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Δίκτυο», η οποία εκπονείται στο ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  

http://vivliothmmy.ee.auth.gr/
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Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής 
• Διδακτορική διατριβή του κ. Βαγγέλη Καρδάκου με θέμα: «Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών με Χρήση 

Προσομοίωσης», η οποία εκπονείται στο ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  
Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής 

• Διδακτορική διατριβή του κ. Ανδρέα Ντόμαρη με θέμα: «Διαχείριση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 
με μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», η οποία εκπονείται στο ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  
Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής 

 
Από το 2009 έως σήμερα είναι μέλος στις παρακάτω δυο (2) Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές του 

ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ: 
 
• Διδακτορική διατριβή του κ. Μπασλή Κώστα με θέμα: «Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός λειτουργίας 

υδροηλεκτρικών σταθμών σε ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», η οποία εκπονήθηκε στο 
ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ.  
Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής 

• Διδακτορική διατριβή του κ. Σίμογλου Χρήστου με θέμα: «Βέλτιστες στρατηγικές προσφορών σε 
ημερήσια αγορά ενέργειας από εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», η οποία εκπονήθηκε στο 
ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ. 
Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Μπακιρτζής 

 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

V.1. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

1. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 48 μήνες (01/03/2010 – 28/02/2014) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 

Αντικείμενο: Λογισμικό πακέτο για την επίλυση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραμματισμού με 
χρήση μαθηματικής βελτιστοποίησης. Εκχώρηση άδειας χρήσης, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 
λογισμικού. 
 
2. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 12 μήνες (01/09/2010 – 31/08/2011) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 

Αντικείμενο: Λογισμικό πακέτο για την επίλυση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραμματισμού με 
χρήση μαθηματικής βελτιστοποίησης. Εκχώρηση άδειας χρήσης, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 
λογισμικού. 
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3.  «Μελέτη της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» 
 
Φορέας χρηματοδότησης: HELLAS POWER Α.Ε.  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 2,5 μήνες (19/10/2011 – 31/12/2011) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής 

Αντικείμενο: Μελέτη  της  Ελληνικής  χονδρεμπορικής αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  σε  μεσοπρόθεσμο 
επίπεδο 
 
4.  «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του 
προβλήματος του μακροχρόνιου ενεργειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα 
διαχείρισης συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας» 
 
Φορέας χρηματοδότησης: PROTERGIA Α.Ε.  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 48 μήνες (27/01/2012 – 27/01/2016) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής 

Αντικείμενο: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση 
του προβλήματος του μακροχρόνιου ενεργειακού προγραμματισμού (Long-Term Scheduling, LTS) 
 
5.  «Προσομοίωση Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπο σενάρια διαφορετικού 
φορτίου» 
 
Φορέας χρηματοδότησης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 7 μήνες (04/05/2012 – 03/12/2012) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής 

Αντικείμενο: Μελέτη  της  Ελληνικής  χονδρεμπορικής αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  σε περίπτωση 
εξόδου βιομηχανιών Υψηλής Τάσης 
 
6.  «Προσομοίωση της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» 
 
Φορέας χρηματοδότησης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (ΣΕΦ)  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 6 μήνες (02/07/2012 – 01/01/2013) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής 

Αντικείμενο: Μελέτη  της  Ελληνικής  χονδρεμπορικής αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  σε μεσοπρόθεσμο 
(2013-2014) και μακροπρόθεσμο επίπεδο (2015-2020) κάτω από διάφορα σενάρια διείσδυσης ΑΠΕ, 
καθώς και υπολογισμός της «Εγγυημένης Ισχύος» (capacity credit) για κάθε κατηγορία ΑΠΕ 
 
7.  «Υπολογισμός του αποφευγόμενου κόστους από τη λειτουργία των Φ/Β στο διασυνδεδεμένο σύστημα» 
 
Φορέας χρηματοδότησης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ (ΣΠΕΦ)  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
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Διάρκεια συμμετοχής: 4 μήνες (09/07/2012 – 08/11/2012) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής 

Αντικείμενο: Υπολογισμός του αποφευγόμενου κόστους από τη λειτουργία των Φ/Β στο Ελληνικό 
διασυνδεδεμένο σύστημα, βάσει μεσοπρόθεσμης προσομοίωσης της χονδρεμπορικής αγοράς για το έτος 2012 
 
8.  «ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα: Ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας» 
 
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π.Θ. (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)  
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Παντελής Μπίσκας 
Είδος προγράμματος: Ερευνητικό - Τεχνολογικό 
Διάρκεια συμμετοχής: 12 μήνες (01/02/2013 – 31/01/2014) 
Θέση στο πρόγραμμα: Διαχειριστής έργου και ερευνητής 

Αντικείμενο: Βασική έρευνα στο θέμα της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με και 
χωρίς τους περιορισμούς του συστήματος μεταφοράς. Διερεύνηση και μοντελοποίηση των τύπων προσφορών 
που κατατίθενται στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Ενέργειας. 
 

V.2. Συμμετοχή ως ερευνητής 

 

1. «Τιμολόγηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 6 μήνες (22/03/1999 – 22/09/1999) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Ανάπτυξη προγράμματος Ροής Φορτίου Συνεχούς Ρεύματος με τεχνικές αραιών πινάκων, 
εφαρμογή στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπολογισμός τιμών μεταφοράς για το 
ελληνικό Σύστημα βασισμένες στο μακροχρόνιο οριακό κόστος μεταφοράς, για διαχωρισμό του ελληνικού 
Συστήματος σε 2, 3, 5 και 6 ζώνες. 
 
2. «Χρέωση Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 3 μήνες (01/04/2001 – 30/06/2001) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Υπολογισμός της ετήσιας χρέωσης χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (τρεις ζώνες χρέωσης 
για τους παραγωγούς και μία ζώνη χρέωσης για τους καταναλωτές), λαμβάνοντας υπόψη το Μακροχρόνιο 
Οριακό Κόστος (ΜΟΚ) κάθε ζυγού του Συστήματος, τη σταθερά επέκτασης (συναρτήσει της αξίας και της 
παλαιότητας των παγίων του Συστήματος), το ετήσιο αντάλλαγμα που αποδίδεται στον κύριο του Συστήματος 
σε ετήσια βάση, και το ποσοστό κατανομής του ετήσιου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς στους χρήστες 
του Συστήματος (παραγωγούς και καταναλωτές). Το λογισμικό που αναπτύχθηκε χρησιμοποιείται από τον 
ΔΕΣΜΗΕ για τη χρέωση της χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς στους χρήστες του Συστήματος. 
 
3. «Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης για τις νέες πανευρωπαϊκές τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών» 

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Χασάπης 
Διάρκεια συμμετοχής: 13 μήνες (15/05/2002 – 20/06/2003) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Διαχείριση Συστήματος (system administrator) σε δίκτυο υπολογιστών, υποστήριξη 
συστήματος επικοινωνίας Η/Υ μεταξύ τους με εικόνα και ήχο, διεξαγωγή μαθημάτων αποκλειστικά μέσω Η/Υ 
με τμήματα από Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία και Γαλλία. 

 
4. «Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Κατάρτισης» 

Φορέας χρηματοδότησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Χασάπης 
Διάρκεια συμμετοχής: 1,5 μήνες (02/12/2002 – 15/01/2003) 
Θέση στο πρόγραμμα: Εισηγητής  
Αντικείμενο: Εισήγηση σε σεμινάρια κατάρτισης στη χρήση Η/Υ (WINDOWS, OFFICE, INTERNET) που 
διεξήχθησαν στο ΤΗΜΜΥ. 

 
5. «Λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου με χρήση νευρωνικών δικτύων» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 10,5 μήνες (01/07/2003 – 15/05/2004) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Σύνταξη προδιαγραφών του παραδοτέου λογισμικού, που περιλαμβάνουν: α) τα δεδομένα 
εισόδου και εξόδου του προγράμματος, β) τη γραφική διεπαφή χρήστη του προγράμματος, και γ) τη δομή της 
Βάσης Δεδομένων του προγράμματος. Αξιολόγηση του προγράμματος (evaluation). 
 
6. «Διαχείριση Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ενίσχυσης ερευνητικών ομάδων 
και διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας (3ο ΚΠΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση) (2004-2005) 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Διάρκεια συμμετοχής: 18 μήνες (01/03/2004 – 31/08/2005) 
Θέση στο πρόγραμμα: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής (12 μήνες) και άμισθος ερευνητής (6 μήνες) 
Αντικείμενο: Επέκταση των αλγορίθμων αποκεντρωμένης διαχείρισης διασυνδεδεμένων συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής. Ανάπτυξη 
μεθόδου αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος Βέλτιστης Ροής Φορτίου με εξισώσεις ροής φορτίου 
Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΒΡΦ-ΕΡ), με και χωρίς περιορισμούς ασφαλείας του συστήματος μεταφοράς. 
Ανάπτυξη τεσσάρων διαφορετικών αλγορίθμων επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΕΡ και σύγκριση των 
μεθόδων ως προς τους χρόνους επίλυσης και την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παρέχουν. Υλοποίηση 
μιας «Αγοράς Δικαιωμάτων για Χρήση των Πόρων των Συστήματος Μεταφοράς» (Transmission Rights 
market) και συσχέτιση της αγοράς αυτής με την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, που διενεργείται καθημερινά 
στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. 
 
7. «Υπολογισμός Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης στο Ελληνικό σύστημα μεταφοράς» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 1 μήνας (28/07/2009 – 31/08/2009) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό των κομβικών και ζωνικών Συντελεστών 
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Απωλειών Έγχυσης στο Ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
8. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ENDESA HELLAS Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (15/09/2009 – 14/09/2012) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού με το εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού. 
 
9. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (15/09/2009 – 14/09/2012) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού με το εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού. 
 
10. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 48 μήνες (01/07/2010 – 30/06/2014) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 
Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού με το εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού. 
 
11. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 42 μήνες (01/09/2010 – 28/02/2014) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 

Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού με το εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού. 
 
12. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 

Προγραμματισμού» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
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Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (01/09/2010 – 31/08/2013) 
Θέση στο πρόγραμμα: Ερευνητής για ανάπτυξη λογισμικού 

Αντικείμενο: Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού με το εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού. 
 
13. «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ενσωμάτωση Κατάλληλων Εγχειριδίων στη Λειτουργία της ΔΔΕ-ΔΕΗ, στο 

Πλαίσιο των Σύγχρονων Απαιτήσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια συμμετοχής: 12 μήνες (01/01/2010 – 31/12/2010) 
Θέση στο πρόγραμμα: Εξαιρετικά έμπειρος ερευνητής και αναλυτής 
Αντικείμενο: Συγγραφή Εγχειριδίων λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) της ΔΕΗ, 
για την αποδοτική λειτουργία της ΔΔΕ/ΔΕΗ στο Πλαίσιο των Σύγχρονων Απαιτήσεων της Ελληνικής και 
Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 
14. «Λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου πελατών προμηθευτή ηλεκτρικής 

ενέργειας» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένης έρευνας 
Διάρκεια έργου: 12 μήνες (29/05/2012 – 28/05/2013) 
Θέση στο πρόγραμμα: Εξαιρετικά έμπειρος ερευνητής και αναλυτής 
Αντικείμενο: Σύνταξη προδιαγραφών του παραδοτέου λογισμικού, που περιλαμβάνουν: α) τα δεδομένα 
εισόδου και εξόδου του προγράμματος, β) τη γραφική διεπαφή χρήστη του προγράμματος, και γ) τη δομή της 
Βάσης Δεδομένων του προγράμματος. Αξιολόγηση του προγράμματος (evaluation). 
 
15. «Έξυπνα και Βιώσιμα Νησιωτικά Ηλεκτρικά Δίκτυα κάτω από Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυση ΑΠΕ» 

Φορέας χρηματοδότησης: 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Cooperation, Energy 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Φύση έργου: Ερευνητικό - Τεχνολογικό 
Διάρκεια έργου: 36 μήνες (01/12/2012 – 30/11/2015) 
Θέση στο πρόγραμμα: Εξαιρετικά έμπειρος ερευνητής και αναλυτής 
Αντικείμενο: Συμμετοχή στη διαμόρφωση της αναφοράς για τη συσχέτιση του έργου με άλλα συγγενή 
επιστημονικά έργα στην περιοχή της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ, και ανάπτυξη εργαλείων ενεργειακού 
προγραμματισμού για συστήματα με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ 
 
16. «Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αν. Μπακιρτζής 
Είδος προγράμματος: Εφαρμοσμένη έρευνα 
Διάρκεια έργου: 36 μήνες (27/09/2012 – 26/09/2015) 
Θέση στο πρόγραμμα: Εξαιρετικά έμπειρος ερευνητής και αναλυτής 
Αντικείμενο: Δημιουργία σεναρίων για τη μοντελοποίηση των τυχαίων παραμέτρων της ηλεκτρικής 
ενέργειας, και προσδιορισμός των εφεδρειών του συστήματος 
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VI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

• Συμμετοχή σε 24 ερευνητικά προγράμματα, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

• 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 

http://www.desmie.gr/
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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. 

 

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. 
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XIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. 
 

«Αποκεντρωμένη Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», Α.Π.Θ., Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2003. 
 
 
Β. Διεθνή περιοδικά  
 
Β.1 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris, M. Efstathiou, “Comparison of two 

methods for long-run marginal cost-based transmission use-of-system pricing”, ΙΕΕ Proceedings-
Generation, Transmission and Distribution, vol. 148, no. 4, July 2001, pp. 477-481. 

B.2 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, C.E. Zoumas, V. Petridis, “Optimal Power Flow by Enhanced Genetic 
Algorithm”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 2, May 2002, pp. 229-236. 

B.3 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, 
ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 4, July 2002, pp. 432-438. 

Β.4 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, “Decentralized DC Load Flow and applications to transmission 
management”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 5, September 
2002, pp. 600-606. 

Β.5 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, “A decentralized solution to the DC-OPF of interconnected power systems”, 
ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, August 2003, pp. 1007-1013. 

Β.6 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized Security Constrained DC-OPF of interconnected power 
systems”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 151, no. 6, November 2004, 
pp. 747-754. 

Β.7 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, N.I. Macheras, N.K. Pasialis, “A Decentralized Implementation of DC 
Optimal Power Flow on a network of computers”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 1, 
February 2005, pp. 25-33. 

Β.8 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, ΙΕΕ Proceedings-
Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, January 2006, pp. 99-105. 

B.9 P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis, “Comparison of two 
metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, ΙΕΕ Proceedings-
Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, January 2006, pp. 16-24. 

Β.10 P.N. Biskas, N. P. Ziogos, A.G. Bakirtzis, “Analysis of a monthly auction for financial transmission 
rights and flow-gate rights”, Electric Power Systems Research, vol. 77, no. 5-6, pp. 594-603. 

Β.11 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a thermal producer in short-
term electricity markets by MILP”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 4, November 
2010, pp. 1965-1977. 

Β.12 P. Andrianesis, P.N. Biskas, G. Liberopoulos, “An overview of Greece's wholesale electricity market 
with emphasis on ancillary services”, Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 8, August 2011, pp. 
1631-1642. 

Β.13 P.N. Biskas, A. Tsakoumis, A.G. Bakirtzis, A. Koronides, J. Kabouris, “Transmission loss  allocation 
through zonal aggregation”, Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 10, October 2011, pp. 1973-
1985. 

Β.14 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Balancing Supply and Demand Under Mixed Pricing Rules in Multi-Area 
Electricity Markets”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 3, August 2011, pp. 1444-1453. 
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Β.15 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Simultaneous Clearing of Energy and Reserves in Multi-Area Markets 
Under Mixed Pricing Rules”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 4, November 2011, pp. 
2460-2471. 

Β.16 C. K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal Self-Scheduling of Thermal Units During 
Commissioning”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, February 2012, pp. 181-188. 

Β.17 G. A.  Bakirtzis, P.  N.  Biskas, V.  Chatziathanasiou,  “Generation  Expansion  Planning  by  MIP 
considering mid-term scheduling decisions”, Electric Power Systems Research, vol. 86, May 2012, pp. 
98-112. 

Β.18 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a dominant power company in 
electricity markets,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 43, 2012, pp. 
640-649. 

Β.19 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, G.A. Dourbois, A.G. Bakirtzis, “European Market Integration With 
Mixed Network Representation Schemes”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in press. 

Β.20 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “European electricity market integration with mixed 
market designs – Part I: Formulation”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in press. 

Β.21 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “European electricity market integration with mixed 
market designs – Part II: Solution algorithm and case studies”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in 
press. 

 
 
Γ. Ελληνικά περιοδικά 
 
Γ.1  Αθ. Νταγκούμας, Δ. Λαμπρίδης, Π. Μπίσκας, Π. Ντοκόπουλος, «Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

Ελλάδας», Τεχνικά Χρονικά, TEE, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004. 
 
 
Δ. Διεθνή συνέδρια 
 
Δ.1 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, 

MED POWER, pp. 152, 4th-6th November 2002, Athens, Greece. 

Δ.2 P.N. Biskas, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Optimal Reactive Power Flow by Enhanced Genetic 
Algorithm”, ISAP 2003, 31st August – 3rd September 2003, Limnos, Greece. 

Δ.3 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, 
UPEC ’03, pp. 393-396, 1st-3rd September 2003, Thessaloniki, Greece. 

Δ.4 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A decentralized solution to the Security Constrained DC-OPF problem of 
multi-area power systems”, PowerTech ‘05, 27-30 June 2005, St. Petersburg, Russia. 

Δ.5 P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis, A. Tsakoumis, 
“Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, 
ISAP ‘05, 6-9 November 2005, Washington, U.S.A. 

Δ.6 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, AIESP ‘06, 6-10 
February 2006, Madeira, Portugal. 

Δ.7 P. Biskas, D. Michos, P. Nikolaou, M. Philippou, I. Blanas, “The new HTSO Market Management 
System”, MED POWER 2008, November 2008. 

Δ.8 P.N. Biskas, C.E. Zoumas,  M. Philippou, “Co-optimization of commodities in the Greek energy 
market”, MED POWER 2008, November 2008. 

Δ.9 P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P. Biskas, “Tertiary reserve in Greece’s electricity market: The need 
for peakers”, Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the 
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Mediterranean region (DISTRES ’09), 11-12 December 2009, Nicosia, Cyprus, Paper ref No: 134, 7 
pages. 

Δ.10  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A MILP Approach to the short term Hydrothermal Self-
Scheduling   Problem”,   Bucharest   PowerTech   Conference,   JUN   28-JUL   02,   2009   Bucharest, 
ROMANIA, Pages: 1696-1703, 2009. 

Δ.11  N.A. Iliadis, P.N. Biskas, “Trading opportunities in the SEE”, General Meeting of the IEEE-Power-and- 
Energy-Society, JUL 26-30, 2009 Calgary, Canada. Book Series:  IEEE Power and Energy Society 
General Meeting-PESGM, Pages: 458-460, 2009. 

Δ.12 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Effect of increased RES penetration on the  system 
marginal price of the Greek electricity market”, 7th International Conference on the European Energy 
Market (EEM), 2010. 

Δ.13 P.N. Biskas, C.G. Baslis, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Coordination of day-ahead scheduling with a 
stochastic weekly unit commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units”, Bulk Power 
System Dynamics and Control (iREP) - VIII (iREP), 2010 iREP Symposium. 

Δ.14 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of increased RES penetration on the operation of 
the Greek electricity market”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power  Generation, 
Transmission,  Distribution  and  Energy  Conversion  (MedPower  2010),  Agia  Napa,  Cyprus,  7-10 
November 2010. 

Δ.15  P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P.N. Biskas, “Impact of emissions cost on the mid-term  generation 
scheduling in the Greek Electricity Market”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power 
Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), Agia Napa, Cyprus, 
7-10 November 2010. 

Δ.16 C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Profit Maximization Model for a Power Producer in a Pool-
Based Energy Market with Cost Recovery Mechanism”, 8th  International Conference on the European 
Energy Market (EEM 2011), 25-27 May 2011, Zagreb, Croatia. 

Δ.17 P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Medium-Term Unit Commitment in a 
pool market”, 8th  International Conference on the European Energy Market (EEM 2011), 25-27  May 
2011, Zagreb, Croatia. 

Δ.18 C.K.  Simoglou,  P.N.  Biskas,  C.E.  Zoumas,  A.G.  Bakirtzis,  “Evaluation  of  the  Impact  of  RES 
Integration on the Greek Electricity Market by Mid-term Simulation”, IEEE PES PowerTech 2011, 19 - 
23 June, Trondheim, Norway. 

Δ.19 P.N. Biskas, G.H. Naziris, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Market design  effects  on 
private producers in Greece”, 17th  Power Systems Computation Conference (PSCC), 22-26  August 
2011, Stockholm, Sweden. 

Δ.20 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Multi-Area Market Clearing with Complex Pricing Rules”, 17th  Power 
Systems Computation Conference (PSCC), 22-26 August 2011, Stockholm, Sweden. 

Δ.21 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Supporting services for real time wheeling transactions requests”, 16
th 

International Conference on Intelligent System Applications to Power System (ISAP 2011), 25-28 
September 2011, Hersonissos, Crete, Greece. 

Δ.22 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “Volume-Coupling Between a Power Pool and a Power 
Exchange”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 May 2012, 
Florence, Italy. 

Δ.23  C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Price-Based Annual Generation Maintenance Scheduling of a 
Thermal Producer”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 
May 2012, Florence, Italy. 
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Δ.24 P.N. Biskas, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis “Evaluation of the Impact of IPPs on the 
Greek wholesale and retail electricity markets”, 11th IASTED European Conference on Power and 
Energy Systems, June 25 – 27, 2012, Napoli, Italy. 

Δ.25  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Optimal Offering Strategies in Day-Ahead Electricity 
Markets under Uncertainty”, MED POWER 2012, 1-3 October 2012, Cagliari, Sardinia. 

Δ.26 G.A. Dourbois, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “European market integration with both 
physical and non-physical markets”, 10th International Conference on the European Energy Market 
(EEM 2013), Stockholm, Sweden, approved for presentation. 

Δ.27 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, E.A. Bakirtzis, A.N. Matenli, A.I. Petridis, A.G. Bakirtzis, “Evaluation of 
the Capacity Credit of RES: The Greek Case”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France, 
approved for presentation. 

Δ.28 C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of Natural Gas Supply, Renewable Penetration and 
Demand Trends on Power System Maintenance”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France, 
approved for presentation. 

Δ.29 D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Market Splitting Approach for the European 
Electricity Market Integration”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France, approved for 
presentation. 

 
 
Ε. Ελληνικά συνέδρια 
 
Ε.1 Α. Μπακιρτζής, Π. Μπίσκας, Α. Μαïσης, Α. Κορονίδης, Ι. Καμπούρης, Σ. Ευσταθίου, «Χρέωση 

χρήσης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Παγκόσμιο Συνέδριο «Ενέργεια 
2002», σελ. 56-59, 21-23 Μαρτίου 2002, Κοζάνη. 

E.2 Π. Μπίσκας, Α. Μπακιρτζής, «Αποκεντρωμένη επίλυση του γραμμικού προβλήματος Βέλτιστης Ροής 
Φορτίου», Σύνοδος CIGRE «Αθήνα 2003», 27-28 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα. 

E.3 Π. Μπίσκας, Μ. Φιλίππου, Γ. Ευαγγελίδης, Β Γκουντής, «Επίδραση του προβλήματος ένταξης 
μονάδων στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας», Σύνοδος CIGRE «Αθήνα 2009», 3-4 
Νοεμβρίου 2009, Αθήνα. 

Ε.4 Β. Νικολόπουλος, Π. Ανδριανέσης, Π. Μπίσκας, Μεθοδολογία μέτρησης και ανάλυσης της 
Πελατειακής Δέσμευσης (Customer Engagement), στις Υπηρεσίες Ευφυών Δικτύων (Smart Grids) 
και  Διαχείρισης Ενεργειακής Ζήτησης, βάσει Τεχνολογιών Web Smart Metering 2.0, 15ο  Εθνικό 
Συνέδριο  Ενέργειας – «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010», ΙΕΝΕ, 22-23 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα. 

E.5 Ανδριανέσης, Π., Γ. Λυμπερόπουλος, Π. Μπίσκας. 2010. Αποτίμηση της επίπτωσης στην 
ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την εσωτερικοποίηση του κόστους εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου στις προσφορές των παραγωγών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.ΔΙ.Π.-Π.Υ. Ε.Ε.Δ.Ε. με 
θέμα «Βιώσιμη Παραγωγή και Πράσινη Επιχειρηματικότητα», Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2010. 

Ε.6 Π. Μπίσκας, A. Μπακιρτζής, “Υπολογισμός του μοναδιαίου τιμήματος πληρωμής ισχύος στην 
Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, 15-16 Δεκεμβρίου 
2011, Αθήνα. 

Ε.7 Σ.Ευαγγελοπούλου, Π.Μπίσκας, Δ.Κουγιουμτζής, “Έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger σε 
πολυμεταβλητές χρονοσειρές με εποχικότητα και εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ιταλίας”, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2012). 
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ΣΤ.1 C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal Producer Self-Scheduling,” Κεφάλαιο 8 
στο βιβλίο "Electric Power Systems: Advanced Forecasting Techniques and Optimal Generation 
Scheduling", CRC Press, Taylor and Francis Group, δημοσίευση 02/2012. 

 
 

ΙX. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
 
 
Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. 
 
«Αποκεντρωμένη Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», Α.Π.Θ., Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2003. 
 
Εκτενής περιγραφή: 
 

Η διδακτορική διατριβή ασχολείται με το πρόβλημα αποκεντρωμένης Διαχείρισης του Συστήματος 
Μεταφοράς ενός μεγάλου, διασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Παρουσιάζεται μία 
νέα μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος Βέλτιστης Ροής Φορτίου Συνεχούς Ρεύματος (ΒΡΦ-
ΣΡ), η οποία χρησιμοποιεί μια επέκταση της μεθόδου μαθηματικής διάσπασης Lagrange. Επισημαίνεται η 
σπουδαιότητα της αποκεντρωμένης επίλυσης της ΒΡΦ για τη δημιουργία διακρατικών αγορών ηλεκτρισμού, 
όπως η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρισμού, καθώς και για την τιμολόγηση διασυνοριακών 
συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλύεται η χρησιμότητα της μεθόδου στην αποκεντρωμένη επίλυση του 
προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ με περιορισμούς ασφαλείας και του προβλήματος Διαχείρισης Συνωστισμού σε μεγάλα 
διασυνδεδεμένα ΣΗΕ, με συντονισμένη δράση των τοπικών (κρατικών) Διαχειριστών του Συστήματος 
Μεταφοράς (ΔΣΜ). 

Ο αλγόριθμος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ υλοποιείται σε δίκτυο 
υπολογιστών ως εξής: Κάθε υπολογιστής αντιπροσωπεύει έναν τοπικό Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
(π.χ. Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για την Ελλάδα), που έχει πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής, φορτίου και συστήματος 
μεταφοράς της περιοχής του. Λαμβάνει χώρα μία επαναληπτική διαδικασία ανταλλαγής τιμών μεταξύ των 
υπολογιστών που αντιπροσωπεύουν γειτονικές περιοχές, έως ότου συγκλίνει ο αλγόριθμος στην τελική λύση. 
Το σύστημα παράλληλης επεξεργασίας εφαρμόζεται για τη λύση του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ του συστήματος 
των Βαλκανίων, επιδεικνύοντας τη δυνατότητα της μεθόδου να εφαρμόζεται με επιτυχία σε μεγάλης-κλίμακας 
ΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ με 
Περιορισμούς Ασφαλείας. Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και για κάθε περιοχή εφαρμόζεται «Ανάλυση 
Ενδεχόμενων Διαταραχών» για τον εντοπισμό των «κρίσιμων» απωλειών. Για κάθε «κρίσιμη» απώλεια 
εισάγεται ένας νέος περιορισμός στο υποπρόβλημα ΒΡΦ-ΣΡ μιας περιοχής και το υποπρόβλημα λύνεται ξανά. 
Ο αλγόριθμος συγκλίνει σε μία λύση, η οποία αποτελεί στη γενική περίπτωση προσέγγιση της λύσης του 
συνολικού προβλήματος ΒΡΦ-ΠΑ, αφού δε λαμβάνονται υπόψη απώλειες εξοπλισμού εκτός της εκάστοτε 
περιοχής που εξετάζεται, για να διατηρηθεί η αποκεντρωμένη φύση του αλγορίθμου. 

Ο αλγόριθμος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ χρησιμοποιείται για την επίλυση 
του προβλήματος διαχείρισης συνωστισμού. Κάθε τοπικός ΔΣΜ λύνει το πρόβλημα διαχείρισης συνωστισμού 
της περιοχής του, η αντικειμενική συνάρτηση της οποίας (ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης 
συνωστισμού) τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει την αλληλεπίδραση με τις γειτονικές περιοχές. Τα τοπικά 
υποπροβλήματα διαχείρισης συνωστισμού των περιοχών λύνονται κατά τη διάρκεια μιας επαναληπτικής 
διαδικασίας, έως ότου συγκλίνουν στη λύση του προβλήματος διαχείρισης συνωστισμού του συνολικού 
συστήματος. 

Τέλος, παρουσιάζεται μία μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος Ροής Φορτίου ΣΡ. Η 
απόζευξη του προβλήματος Ροής Φορτίου ΣΡ ενός μεγάλου διασυνδεδεμένου ΣΗΕ στα επιμέρους 
υποπροβλήματα των περιοχών βασίζεται στην «Αρχή Βοηθητικών Προβλημάτων» (Auxiliary Problem 
Principle). Τα υποπροβλήματα Ροής Φορτίου ΣΡ των επιμέρους περιοχών λύνονται κατά τη διάρκεια μιας 
επαναληπτικής διαδικασίας, έως ότου συγκλίνουν στη λύση του προβλήματος Ροής Φορτίου ΣΡ του 
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συνολικού συστήματος. Επίσης, παρουσιάζονται οι εφαρμογές της αποκεντρωμένης λύσης του προβλήματος 
Ροής Φορτίου ΣΡ στον αποκεντρωμένο υπολογισμό των γραμμικών «Συντελεστών Κατανομής Μεταφοράς 
Ισχύος» (Power Transfer Distribution Factors) και των «Συντελεστών Κατανομής Απώλειας Γραμμής» (Line 
Outage Distribution Factors). Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της «Διαθέσιμης 
Ικανότητας Μεταφοράς» (ΔΙΜ) (Available Transmission Capacity) μεταξύ δύο κόμβων ενός ΣΗΕ. 

 
Β. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές 
 
Β.1 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris, M. Efstathiou, “Comparison of two 

methods for long-run marginal cost-based transmission use-of-system pricing”, ΙΕΕ Proceedings-
Generation, Transmission and Distribution, vol. 148, no. 4, July 2001, pp. 477-481. 

Παρουσιάζονται και συγκρίνονται δυο μέθοδοι χρέωσης χρήσης του συστήματος μεταφοράς που 
βασίζονται στο μακροχρόνιο οριακό κόστος μεταφοράς:  Η μέθοδος μοντέλου μεταφοράς και η μέθοδος 
συνεχούς ροής φορτίου.  Παρουσιάζονται αποτελεσματικές υπολογιστικές τεχνικές και για τις δυο μεθόδους 
με χρήση ανάλυσης ευαισθησίας.  Γίνεται εφαρμογή και σύγκριση των δυο μεθόδων στην τιμολόγηση του 
Ελληνικού συστήματος μεταφοράς. Η δημοσίευση αυτή προέκυψε από τα αποτελέσματα του ερευνητικού 
προγράμματος 1 («Τιμολόγηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα»). 

 
B.2 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, C.E. Zoumas, V. Petridis, “Optimal Power Flow by Enhanced Genetic 

Algorithm”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 2, May 2002, pp. 229-236. 

Παρουσιάζεται η επίλυση του προβλήματος Βέλτιστης Ροής Φορτίου (ΒΡΦ) στα ΣΗΕ με χρήση ενός 
βελτιωμένου Γενετικού Αλγορίθμου (ΓΑ). Στο πρόβλημα συμπεριλαμβάνονται τόσο συνεχείς όσο και 
διακριτές μεταβλητές ελέγχου του συστήματος. Επίσης, στο πρόβλημα εφαρμόζονται, εκτός των βασικών 
τελεστών, «ανεπτυγμένοι» και «ειδικοί για το πρόβλημα» τελεστές, οι οποίοι αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια του ΓΑ. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή του ΓΑ σε 
δύο συστήματα δοκιμής και γίνεται σύγκριση με αποτελέσματα προηγούμενων μεθόδων. Επίσης, γίνεται 
σύγκριση των αποτελεσμάτων ενός απλού ΓΑ με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του προτεινόμενου 
βελτιωμένου ΓΑ, που αποδεικνύουν την υπεροχή του δευτέρου. 

 
B.3 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, 

ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 4, July 2002, pp. 432-438. 

Παρουσιάζεται μια μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος Διαχείρισης Συνωστισμού σε 
διασυνδεδεμένα ΣΗΕ. Η Διαχείριση Συνωστισμού σε ένα εκτεταμένο, διεθνές σύστημα με πολλές περιοχές 
ελέγχου επιτυγχάνεται με τη συντονισμένη δράση των τοπικών Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ). 
Ο συντονισμός επιτυγχάνεται με ένα μηχανισμό τιμών που προκύπτουν από τη μαθηματική διάσπαση 
LaGrange. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου στο σύστημα τριών περιοχών 
RTS-96 του ΙΕΕΕ. 

 
Β.4 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, “Decentralized DC Load Flow and applications to transmission 

management”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 5, September 
2002, pp. 600-606. 

Παρουσιάζεται μια μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος Ροής Φορτίου Συνεχούς 
Ρεύματος (ΣΡ) σε μεγάλα διασυνδεδεμένα ΣΗΕ. Η μέθοδος διασπά το αρχικό πρόβλημα Ροής Φορτίου ΣΡ σε 
έναν αριθμό μικρότερων υποπροβλημάτων (ένα για κάθε περιοχή του διασυνδεδεμένου ΣΗΕ), τα οποία 
λύνονται κατά τη διάρκεια μιας επαναληπτικής διαδικασίας, έως ότου συγκλίνουν στη λύση του προβλήματος 
Ροής Φορτίου ΣΡ του συνολικού συστήματος. Επίσης, παρουσιάζονται οι εφαρμογές της αποκεντρωμένης 
επίλυσης του παραπάνω προβλήματος στον αποκεντρωμένο υπολογισμό των γραμμικών «Συντελεστών 
Κατανομής Μεταφοράς Ισχύος» (Power Transfer Distribution Factors) και των «Συντελεστών Κατανομής 
Απώλειας Γραμμής» (Line Outage Distribution Factors). Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό της «Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς» (ΔΙΜ) (Available Transmission Capacity) μεταξύ δύο 
κόμβων ενός ΣΗΕ. 
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Β.5 A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, “A decentralized solution to the DC-OPF of interconnected power systems”, 

ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, August 2003, pp. 1007-1013. 

Χρησιμοποιείται μια επέκταση της μεθόδου μαθηματικής διάσπασης Lagrange για την αποκεντρωμένη 
επίλυση του προβλήματος της Βέλτιστης Ροής Φορτίου με εξισώσεις ροής φορτίου Συνεχούς Ρεύματος (ΒΡΦ-
ΣΡ). Το πρόβλημα ΒΡΦ-ΣΡ ενός διασυνδεδεμένου ΣΗΕ, που αποτελείται από πολλές περιοχές ελέγχου, 
επιλύεται μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας, η οποία συντονίζει με ένα μηχανισμό τιμών την επίλυση των 
υποπροβλημάτων ΒΡΦ-ΣΡ των επιμέρους περιοχών. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για το συντονισμό των 
λύσεων των υποπροβλημάτων είναι οι τιμές των διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επισημαίνεται η σπουδαιότητα της αποκεντρωμένης επίλυσης της ΒΡΦ για τη δημιουργία διακρατικών 
αγορών ηλεκτρισμού, όπως η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρισμού, καθώς και για την τιμολόγηση 
διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Δίνονται αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου 
στο σύστημα τριών περιοχών RTS-96 του ΙΕΕΕ και στο ηλεκτρικό σύστημα των Βαλκανίων. 
 
Β.6 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized Security Constrained DC-OPF of interconnected power 

systems”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 151, no. 6, November 2004, 
pp. 747-754. 

Χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ του άρθρου Β.5 
για την αποκεντρωμένη επίλυση του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ με περιορισμούς ασφαλείας. Υπολογίζονται 
αποκεντρωμένα οι «Συντελεστές Κατανομής Απώλειας Γραμμής» (Line Outage Distribution Factors) και οι 
«Γενικευμένοι Συντελεστές Κατανομής Παραγωγής» (Generalized Generation Distribution Factors), για 
απώλειες γραμμών και μονάδων παραγωγής αντίστοιχα εντός της περιοχής που εξετάζεται. Σε κάθε 
επανάληψη του αλγορίθμου και για κάθε περιοχή εφαρμόζεται «Ανάλυση Ενδεχομένων Διαταραχών» για τον 
εντοπισμό των «κρίσιμων» απωλειών. Για κάθε «κρίσιμη» απώλεια εισάγεται ένας νέος περιορισμός στο 
υποπρόβλημα ΒΡΦ-ΣΡ μιας περιοχής και το υποπρόβλημα λύνεται ξανά. Ο αλγόριθμος συγκλίνει σε μία 
λύση, η οποία αποτελεί στη γενική περίπτωση προσέγγιση της λύσης του συνολικού προβλήματος, αφού δε 
λαμβάνονται υπόψη απώλειες εξοπλισμού εκτός της εκάστοτε περιοχής που εξετάζεται, για να διατηρηθεί η 
αποκεντρωμένη φύση του αλγορίθμου. 
 
Β.7 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, N.I. Macheras, N.K. Pasialis, “A Decentralized Implementation of DC 

Optimal Power Flow on a network of computers”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 1, 
February 2005, pp. 25-33. 

Στο άρθρο αυτό επεκτείνεται η δουλειά που παρουσιάστηκε στο άρθρο Β.5 κατά δύο τρόπους. Πρώτον, 
το υποπρόβλημα ΒΡΦ-ΣΡ μιας περιοχής μετασχηματίζεται ώστε να μειωθεί το μέγεθός του. Ο 
μετασχηματισμός αυτός προσφέρει τη φυσική ερμηνεία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γειτονικών περιοχών 
ενός διασυνδεδεμένου ΣΗΕ. Επίσης, ο παραπάνω μετασχηματισμός χρησιμεύει ως «οδηγός» για τη 
μετατροπή του κλασικού προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ μιας αυτόνομης περιοχής σε υποπρόβλημα ΒΡΦ-ΣΡ μιας 
περιοχής ενός διασυνδεδεμένου ΣΗΕ. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η μείωση του μεγέθους του 
υποπροβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ μιας περιοχής επιφέρει μεγάλη μείωση στο χρόνο επίλυσής του. Δεύτερον, ο 
αλγόριθμος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ υλοποιείται σε δίκτυο υπολογιστών. Κάθε 
υπολογιστής αντιπροσωπεύει έναν τοπικό Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, που χειρίζεται τη λειτουργία 
του συστήματος μεταφοράς της περιοχής του, καθώς και των ανταλλαγών ενέργειας στις διασυνδετικές 
γραμμές μεταξύ των περιοχών. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης στο δίκτυο 
υπολογιστών αυξάνεται κυρίως από την «καθυστέρηση επικοινωνίας», η οποία αποτελεί το 90% περίπου του 
συνολικού χρόνου εκτέλεσης. 
 
Β.8 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, ΙΕΕ Proceedings-

Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, January 2006, pp. 99-105. 

Στην εργασία αυτή επεκτείνεται η επίλυση του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ (εργασία Β.5) στο μη-γραμμικό 
πρόβλημα «Βέλτιστης Ροής Φορτίου Εναλλασσόμενου Ρεύματος» (ΒΡΦ-ΕΡ) (AC Optimal Power Flow) ενός 
διασυνδεδεμένου ΣΗΕ. Η τεχνική απόζευξης του προβλήματος παραμένει η ίδια, όπως και στην εργασία Β.5. 
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Κατά την προτεινόμενη μέθοδο, κάθε περιοχή επιλύει το δικό της τροποποιημένο υποπρόβλημα ΒΡΦ-ΕΡ και 
ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικές με τις διασυνδετικές γραμμές με τις γειτονικές της περιοχές. Αυτό γίνεται 
μέσα σε μια επαναληπτική διαδικασία, έως ότου η λύση συγκλίνει στη λύση του συνολικού προβλήματος 
ΒΡΦ-ΕΡ του διασυνδεδεμένου ΣΗΕ. Ο αλγόριθμος επίλυσης εφαρμόζεται σε πειραματικά διασυνδεδεμένα 
ΣΗΕ με μέγεθος έως και 6 περιοχές ελέγχου και 708 ζυγούς. 

 
B.9 P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis, “Comparison of two 

metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, ΙΕΕ Proceedings-
Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, January 2006, pp. 16-24. 

Στο άρθρο αυτό αναπτύσσονται τέσσερις διαφορετικοί αλγόριθμοι επίλυσης του μη-γραμμικού 
προβλήματος «Βέλτιστης Ροής Φορτίου Εναλλασσόμενου Ρεύματος». Οι δύο μέθοδοι επίλυσης βασίζονται σε 
μεθόδους μαθηματικού προγραμματισμού και επιλύονται με εμπορικά διαθέσιμα πακέτα επίλυσης 
προβλημάτων μη-γραμμικού προγραμματισμού, όπως «GAMS» και «LINDO API». Οι άλλες δύο μέθοδοι 
επίλυσης είναι μέθοδοι εξελικτικού προγραμματισμού (Evolutionary Programming methods). Η πρώτη 
μέθοδος αφορά ένα Γενετικό Αλγόριθμο (Genetic Algorithm), ο οποίος χρησιμοποιεί ανεπτυγμένες τεχνικές 
και ειδικευμένους τελεστές εύρεσης της βέλτιστης λύσης, ενώ η δεύτερη αφορά τη μέθοδο «Particle Swarm 
Optimization», η οποία αναπτύσσει τεχνικές που βασίζονται στις επιστήμες της Ψυχολογίας και της Βιολογίας 
για την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Τα αποτελέσματα των τεσσάρων μεθόδων συγκρίνονται ως προς της 
ποιότητα της τελικής λύσης και το χρόνο επίλυσης. Αποδεικνύεται ότι οι μέθοδοι μαθηματικού 
προγραμματισμού πλεονεκτούν και στα δύο παραπάνω συγκριτικά μεγέθη έναντι των στοχαστικών μεθόδων, 
οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει ακόμη αποδοτικούς μηχανισμούς εξεύρεσης της βέλτιστης λύσης χωρίς να 
αυξάνουν απαγορευτικά το χρόνο επίλυσης. 
 
Β.10 P.N. Biskas, N. P. Ziogos, A.G. Bakirtzis, “A monthly auction for Financial Transmission Rights and 

Flow-Gate Rights”, Electric Power Systems Research, vol. 77, no. 5-6, pp. 594-603. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η υλοποίηση μιας «Αγοράς Δικαιωμάτων για Χρήση των Πόρων των 
Συστήματος Μεταφοράς» (Transmission Rights market) και η αγοράς αυτή συσχετίζεται με την Αγορά 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, που διενεργείται καθημερινά μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Αναλύεται το 
πρόβλημα βελτιστοποίησης που επιλύει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Υπολογίζονται τα έσοδα των ενδεχομένων παικτών της Αγοράς Δικαιωμάτων, καθώς και οι πρακτικές που 
οδηγούν σε μεγιστοποίηση των παραπάνω εσόδων. 
 

Β.11 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a thermal producer in short-
term electricity markets by MILP”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 4, November 
2010, pp. 1965-1977. 

Η εργασία αυτή περιγράφει το πρόβλημα αυτοπρογραμματισμού ενός θερμικού παραγωγού ηλεκτρικής 
ενέργειας ο οποίος ενεργεί ως δέκτης τιμής στις αγορές ενέργειας και εφεδρειών της επόμενης ημέρας. Το 
πρόβλημα διαμορφώνεται ως πρόβλημα Μεικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (ΜΑΓΠ), το οποίο 
επιτρέπει μία ρεαλιστική και ακριβή μοντελοποίηση των φάσεων λειτουργίας μίας θερμικής μονάδας. 
Παρουσιάζεται μία καινοτόμος μοντελοποίηση της εξάρτησης της διαδικασίας εκκίνησης από το χρόνο 
προηγούμενης κράτησης της μονάδας υιοθετώντας αντίστοιχα τρεις τύπους εκκίνησης (θερμή, ενδιάμεση, 
ψυχρή). Κάθε τύπος εκκίνησης χαρακτηρίζεται από διακριτό κόστος εκκίνησης, χρόνο συγχρονισμού, χρόνο 
παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο και προκαθορισμένη ακολουθία αύξησης της ισχύος εξόδου της θερμικής 
μονάδας από το συγχρονισμό μέχρι την επίτευξη της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής. Τα αποτελέσματα 
εφαρμογής της μεθόδου αποδεικνύουν την επίδραση των προβλεπόμενων τιμών εκκαθάρισης των αγορών στο 
πρόγραμμα ένταξης των μονάδων και τα αναμενόμενα κέρδη του παραγωγού. 
 

Β.12 P. Andrianesis, P.N. Biskas, G. Liberopoulos, “An overview of Greece's wholesale electricity market 
with emphasis on ancillary services”, Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 8, August 2011, pp. 
1631-1642. 
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Η εργασία αυτή κάνει μία αναλυτική περιγραφή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ελλάδας, και δίνεται το αλγοριθμικό μοντέλο επίλυσης της αγοράς αυτής. Το μοντέλο της χονδρεμπορικής 
αγοράς είναι η λεγόμενη «κοινοπραξία ισχύος» στην οποία γίνεται συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και 
εφεδρειών που παρέχονται από τις μονάδες παραγωγής. Δίνεται συγκεκριμένη έμφαση στην περιγραφή των 
επικουρικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις μονάδες παραγωγής, και των εφεδρειών που παρέχονται κατά 
την επίλυση της αγοράς. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο αποζημίωσης των παραγωγών από την παροχή 
επικουρικών υπηρεσιών. 
 
Β.13 P.N. Biskas, A. Tsakoumis, A.G. Bakirtzis, A. Koronides, J. Kabouris, “Transmission loss allocation 

through zonal aggregation”, Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 10, October 2011, pp. 1973-
1985. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μεθοδολογία για την ομαδοποίηση των κομβικών συντελεστών 
απωλειών σε ζωνικούς συντελεστές απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική και την «ηλεκτρική» 
εγγύτητα κάθε κόμβου του συστήματος με το κέντρο της κάθε ζώνης. Υπολογίζεται η ετήσια καθαρή 
οικονομική επίπτωση στους παραγωγούς από τη ζωνική διαμόρφωση των συντελεστών απωλειών (είτε 
επιβάρυνση είτε κέρδος) , και χρησιμοποιείται ως δείκτης για την εκτίμηση της αποδοτικότητας της μεθόδου. 
Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος για την αυτόματη ζωνοποίηση των κόμβων με 
προαποφασισμένο μέγιστο όριο οικονομικής επίπτωσης στους παραγωγούς. Ξεκινώντας από μία ζώνη με όλο 
το σύστημα, ο αλγόριθμος βρίσκει τελικά τον αριθμό των ζωνών και την τελική διαμόρφωση των ζωνών που 
καταλήγουν σε οικονομική επίπτωση στους παραγωγούς, η οποία είναι χαμηλότερη (για κάθε παραγωγό) από 
ένα προαποφασισμένο μέγιστο όριο. Εκτελώντας τον αλγόριθμο έως το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων για την 
εύρεση του καλύτερου δυνατού κόμβου αναφοράς, μπορούμε να λάβουμε τη βέλτιστη ζωνική διαμόρφωση 
του συστήματος, η οποία επιτυγχάνει κατά μέγιστο την προαποφασισμένη οικονομική επίπτωση στους 
παραγωγούς, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των ζωνών του συστήματος. Η μέθοδος εφαρμόστηκε στο 
Ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής αυτής. 
 

Β.14 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Balancing Supply and Demand Under Mixed Pricing Rules in Multi-Area 
Electricity Markets”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 3, August 2011, pp. 1444-1453. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος για την επίλυση του προβλήματος 
βελτιστοποίησης της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμιζόμενους 
κανόνες για την εκκαθάριση των μονάδων παραγωγής και των φορτίων. Στην πράξη, σε κάποιες χώρες της 
Ευρώπης, υπάρχουν ζωνικές αγορές, στις οποίες η εκκαθάριση των παραγωγών γίνεται στη ζωνική τιμή, ενώ 
η εκκαθάριση των φορτίων γίνεται στην τιμή του συστήματος (η οποία προκύπτει ως συνάρτηση των ζωνικών 
τιμών). Στις χώρες αυτές σήμερα (π.χ. στην Ιταλία) εφαρμόζεται εκ των υστέρων (ex-post) μία επαναληπτική 
μέθοδος για την τελική επίλυση, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσφορές των παραγωγών (σε 
αντιπαράθεση με τις ζωνικές τιμές) και τις προσφορές των προμηθευτών για απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας (σε αντιπαράθεση με τις τιμές του συστήματος). Ως εναλλακτική επιλογή στην εκ των υστέρων 
επαναληπτική διαδικασία, στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται μία μέθοδος για την επίλυση του 
προβλήματος της ημερήσιας αγοράς η οποία επιλύεται κατ’ ευθείαν (one-shot), χωρίς επαναληπτικές 
διαδικασίες. Το πρόβλημα που επιλύεται διαμορφώνεται ως Πρόβλημα Μεικτής Συμπληρωματικότητας 
(Mixed Complementarity Problem ή MCP), το οποίο ανήκει εν γένει στην ομάδα μοντέλων προσομοίωσης 
ισορροπίας (equilibrium models). Η κύρια αρχή της μεθόδου είναι η διαμόρφωση εξισώσεων ισορροπίας, στις 
οποίες η παραγωγή και το φορτίο σχετίζονται άμεσα και έμμεσα οριζόμενες τιμές. Η μέθοδος εφαρμόστηκε 
στο σύστημα IEEE RTS-96 και στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής. 
 

Β.15 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Simultaneous Clearing of Energy and Reserves in Multi-Area Markets 
Under Mixed Pricing Rules”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 4, November 2011, pp. 
2460-2471. 

Στην εργασία αυτή γίνεται επέκταση της μεθόδου που αναφέρθηκε στην προηγούμενη εργασία, ώστε 
να εφαρμοστεί σε αγορές με συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 
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πρόβλημα με περιορισμούς ισορροπίας αποκτά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, διότι πλέον οι τιμές εκκαθάρισης 
του φορτίου (έμμεσα οριζόμενες τιμές) σχετίζονται τόσο με τις τιμές εκκαθάρισης της παραγωγής (άμεσα 
οριζόμενες τιμές) αλλά και με τις τιμές παροχής των εφεδρειών. Η προσφορά ενός Προμηθευτή (φορτίου) 
αφορά τη συνολική τιμή που θα ήθελε να καταβάλει, τόσο για την αγορά ενέργειας, αλλά και για την κάλυψη 
των απαραίτητων εφεδρειών. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες πληρωμές των μονάδων 
παραγωγής μέσω λογαριασμών προσαυξήσεων (εκτός αγοράς), και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι 
πληρωμές εκτός αγοράς μηδενίζονται. Και στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα που επιλύεται διαμορφώνεται 
ως Πρόβλημα Μεικτής Συμπληρωματικότητας (Mixed Complementarity Problem ή MCP). Η μέθοδος 
εφαρμόστηκε στο σύστημα IEEE RTS-96 και στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής. 
 

Β.16 C. K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal Self-Scheduling of Thermal Units During 
Commissioning”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, February 2012, pp. 181-188. 

 Στην εργασία αυτή διαμορφώνεται και επιλύεται το πρόβλημα του βέλτιστου αυτοπρογραμματισμού 
ενός παραγωγού, ο οποίος κατέχει θερμικές μονάδες παραγωγής σε δοκιμαστική λειτουργία και συμμετέχει 
μόνο στην αγορά ενέργειας της επόμενης ημέρας. Το πρόβλημα αυτοπρογραμματισμού του παραγωγού 
εκτείνεται σε εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα, επιτυγχάνοντας έτσι ένα αποδοτικότερο πρόγραμμα 
πραγματοποίησης των δοκιμών λειτουργίας των μονάδων, ενώ παράλληλα προτείνεται η σύναψη ενός 
ευέλικτου συμβολαίου μεταξύ του παραγωγού και του εργολάβου που έχει αναλάβει την υλοποίηση των 
δοκιμών αναφορικά με τον απαραίτητο χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος δοκιμών. Η 
επίλυση του προβλήματος στοχεύει στον προσδιορισμό μόνο του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος εκκίνησης 
των δοκιμών για την επόμενη εβδομάδα (δεδομένου ότι η διάρκεια και το προφίλ ενέργειας των δοκιμών 
λειτουργίας είναι προκαθορισμένο), προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα κέρδη του παραγωγού από τη 
συμμετοχή του στην αγορά ενέργειας της επόμενης ημέρας. Η μαθηματική διατύπωση του προβλήματος 
εστιάζει στη λεπτομερή μοντελοποίηση των δοκιμών λειτουργίας και των περιορισμών ένταξης και  
λειτουργίας των μονάδων. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά του οφέλους του παραγωγού από την εφαρμογή 
της προτεινόμενης μεθόδου αυτοπρογραμματισμού. 
 

Β.17 G. A.  Bakirtzis, P.  N.  Biskas, V.  Chatziathanasiou,  “Generation  Expansion  Planning  by  MIP 
considering mid-term scheduling decisions”, Electric Power Systems Research, vol. 86, May 2012, pp. 
98-112. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μοντέλο Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού (Mixed Integer 
Programming) για την επίλυση του προβλήματος Σχεδιασμού Επέκτασης Παραγωγής σε ένα σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος αφορά την ελαχιστοποίηση της 
συνολικής καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης που απαιτείται στην παραγωγή, συν το μεταβλητό κόστος 
παραγωγής, μείον την υπολειπόμενη αξία των επενδύσεων, για όλο το χρονικό διάστημα σχεδιασμού (π.χ. 20 
έτη). Στο πρόβλημα, εκτός από τους περιορισμούς φορτίου και τους λειτουργικούς περιορισμούς του 
συστήματος και των μονάδων παραγωγής, εντάσσονται και περιορισμοί αναφορικά με το ελάχιστο ποσοστό 
ΑΠΕ που πρέπει να υπάρχουν στο μείγμα παραγωγής από το 2020 και μετά, με επιπρόσθετο κόστος σε 
περίπτωση που αυτό δεν ικανοποιηθεί. Επίσης, το πλήρες κόστος των εκπομπών CO2 εισέρχεται στο 
μεταβλητό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Το χρονικό βήμα προγραμματισμού είναι ένας μήνας, σε αντίθεση με 
όλες τις εργασίες της βιβλιογραφίας, που είναι ένα έτος ή ένα εξάμηνο. Με το μηνιαίο βήμα, μπορούν να 
ενσωματωθούν στο πρόβλημα περιορισμοί που αφορούν τον βέλτιστο προγραμματισμό των συντηρήσεων 
των μονάδων παραγωγής, ώστε να υπάρχει πάντα η μέγιστη εφεδρεία στο σύστημα. Η μέθοδος εφαρμόζεται 
στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο 20 ετών, και γίνεται ανάλυση ευαισθησίας των 
αποτελεσμάτων σε διαφορετικές περιπτώσεις αύξησης φορτίου, τιμών καυσίμων και τιμών CO2. 
 

Β.18 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a dominant power company in 
electricity markets,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 43, 2012, pp. 
640-649. 

 Η εργασία αυτή παρουσιάζει το πρόβλημα βραχυπρόθεσμου αυτοπρογραμματισμού μίας εταιρείας 
παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αντικειμενικός στόχος του προβλήματος είναι η 
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μεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας από τη συμμετοχή της στις προθεσμιακές αγορές ενέργειας και 
εφεδρειών της επόμενης ημέρας, ενώ παράλληλα έχει συνάψει διμερή προθεσμιακά συμβόλαια (forward 
bilateral contracts) με πελάτες για την παράδοση προκαθορισμένων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε 
προκαθορισμένη τιμή, σε συγκεκριμένες μελλοντικές χρονικές περιόδους.  

 Παρουσιάζεται η διαμόρφωση και επίλυση ενός ολοκληρωμένου προβλήματος Μεικτού Ακέραιου 
Γραμμικού Προγραμματισμού (ΜΑΓΠ), το οποίο συνδυάζει το θερμικό και υδροηλεκτρικό υποσύστημα σε 
ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο, ενώ η εταιρεία θεωρείται ότι ενεργεί ως διαμορφωτής τιμής στις αγορές της 
επόμενης ημέρας μέσω της χρήσης των καμπυλών υπολειπόμενης ζήτησης. Τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης μοντελοποίησης στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αποδεικνύουν 
την επίδραση των προθεσμιακών συμβολαίων και των κανόνων της αγοράς στο ημερήσιο πρόγραμμα 
ένταξης και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, τα κέρδη της εταιρείας και τις προκύπτουσες τιμές 
εκκαθάρισης των αγορών ενέργειας και εφεδρειών. 
 
Β.19 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, G.A. Dourbois, A.G. Bakirtzis, “European Market Integration With 

Mixed Network Representation Schemes”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in press. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πρόβλημα της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΗΕ), όταν αυτές διέπονται από διαφορετικές αναπαραστάσεις των εσωτερικών τους δικτύων. Στην 
εργασία αυτή οι υπάρχουσες εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούν ένα από τα δύο γενικά 
μοντέλα οργάνωσης απελευθερωμένων αγορών ΗΕ και μοντελοποιούνται είτε ως χρηματιστήρια ισχύος 
(Power Exchanges) είτε ως κοινοπραξίες ισχύος (Power Pools). Στα χρηματιστήρια ισχύος οι συμμετέχοντες 
στην αγορά ΗΕ έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν προσφορές είτε για το σύνολο των μονάδων παραγωγής 
(portfolio bidding) τους είτε για κάθε μονάδα ξεχωριστά (unit-based bidding). Παρουσιάζεται ένα ενιαίο 
μοντέλο δικτύου του Ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα του 
"μοντέλου βασισμένο στης ροές ισχύος" ("flow-based model"). Οι διασυνδετικές γραμμές λαμβάνονται πάντα 
υπ' όψιν στο παρόν μοντέλο, ενώ μοντελοποιείται επίσης και το εσωτερικό δίκτυο των εθνικών αγορών ΗΕ, 
όταν οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορές για κάθε μονάδα ξεχωριστά (ανεξάρτητα από το 
μοντέλο οργάνωσης της εκάστοτε αγοράς - χρηματιστήριο ισχύος/κοινοπραξία ισχύος). 

Το παρόν πρόβλημα μοντελοποιείται σαν ένα πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού 
Προγραμματισμού (ΜΑΓΠ), και εφαρμόζεται σε ένα δοκιμαστικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού συστήματος ΗΕ, 
το οποίο παραχωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (European 
Network of Transmission System Operators - ENTSO-E), ακολουθώντας έναν επαναληπτικό αλγόριθμο για 
την επίλυση του προβλήματος. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τη δυνατότητα εφαρμογής της προτεινόμενης 
μεθόδου για την εκκαθάριση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ΗΕ. 

 
Β.20 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “European electricity market integration with mixed 

market designs – Part I: Formulation”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in press. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το πρώτο μέρος της εργασίας με τίτλο "European electricity market 
integration with mixed market designs" κατά την οποία παρουσιάζεται το πρόβλημα της ενοποίησης των 
Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ), οι οποίες οργανώνονται κάτω από διαφορετικά μοντέλα 
αγοράς.   

Στο πρώτο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας τάσης 
ως προς την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ΗΕ και την οργάνωση τους σε μία ενιαία εσωτερική αγορά 
ΗΕ (Internal Electricity Market). Παράλληλα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μοντελοποιήσεις για τα δύο 
διαφορετικά γενικά μοντέλα αγορών ΗΕ που ακολουθούνται στις απελευθερωμένες αγορές ΗΕ και οι οποίες 
οργανώνονται είτε ως χρηματιστήρια ισχύος (Power Exchanges) είτε ως κοινοπραξίες ισχύος (Power Pools). 
Στην περίπτωση της κοινοπραξίας ισχύος, κατά την οποία οι συμμετέχοντες στην αγορά ΗΕ καταθέτουν 
τεχνικοοικονομικές προσφορές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ο λειτουργός της αγοράς ΗΕ 
λύνει ένα πολύπλοκο πρόβλημα με αντικειμενική συνάρτηση τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού ωφέλους, 
παρουσιάζεται συνοπτικά η προτεινόμενη μοντελοποίηση, καθ' ότι αυτή έχει καλυφθεί αναλυτικά από 
προηγούμενες εργασίες. Στην περίπτωση του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπου ο λειτουργός αγοράς λύνει ένα 
απλό οικονομικό πρόβλημα μεγιστοποίησης του κοινωνικού ωφέλους, λαμβάνοντας υπ' όψιν του απλές και 
"σύνθετες" προσφορές για παραγωγή ή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζεται η ακριβής 
μοντελοποίηση τόσο των απλών όσο και των προαναφερθέντων "σύνθετων" προσφορών για παραγωγή ή 
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κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αποτελεί και μία από τις βασικές συμβολές της παρούσας 
εργασίας στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι "σύνθετες" προσφορές ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν 
προσφορές οι οποίες δίνονται σε μπλοκ ισχύος, σε συζευγμένα μπλοκ ισχύος, σε ευέλικτα μπλοκ ισχύος 
καθώς επίσης και σε μετατρέψιμα μπλοκ ισχύος. Τέλος, παρουσιάζεται και το προτεινόμενο μοντέλο 
εκκαθάρισης της ευρωπαϊκής αγοράς ΗΕ, η οποία επιλύεται λαμβάνοντας υπ' όψιν τους περιορισμούς των 
διασυνδετικών γραμμών. Οι διασυνδέσεις αυτές αποτελούνται τόσο από γραμμές AC ρεύματος όσο και από 
DC καλώδια που ενώνουν ασύγχρονες μεταξύ τους περιοχές.  

Το πρόβλημα διαμορφώνεται σαν ένα πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού, 
όπου δυαδικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση της λειτουργικής κατάστασης των 
μονάδων παραγωγής σε κοινοπραξίες ισχύος καθώς επίσης και για την αποδοχή ή απόρριψη των "σύνθετων" 
προσφορών σε χρηματιστήρια ισχύος. 
 
Β.21 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “European electricity market integration with mixed 

market designs – Part II: Solution algorithm and case studies”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in 
press. 

  Η παρούσα εργασία αποτελεί το δεύτερο μέρος της εργασίας με τίτλο "European electricity market 
integration with mixed market designs" κατά την οποία παρουσιάζεται το πρόβλημα της ενοποίησης των 
Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ), οι οποίες οργανώνονται κάτω από διαφορετικά μοντέλα 
αγοράς.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο αλγόριθμος επίλυσης του προβλήματος της ενοποίησης των 
ευρωπαϊκών αγορών ΗΕ, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας. Για την 
επίλυση του προβλήματος εμφάνισης "παραδόξως αποδεχόμενων/απορριπτόμενω" προσφορών 
(Paradoxically Accepted/Rejected Orders) στα χρηματιστήρια ισχύος, προτείνεται ένας επαναληπτικός 
αλγόριθμος επίλυσης του προβλήματος, ο οποίος και δοκιμάζεται σε μία απλοποιημένη μορφή του 
ευρωπαϊκού συστήματος ΗΕ. Επιπλέον, πραγματοποιούνται αναλύσεις ευαισθησίας, για να διαπιστωθούν τα 
όρια της προτεινόμενης μεθόδου, λαμβάνοντας ως μέγιστο χρονικό διάστημα για την επίλυση του 
προβλήματος τη μία ώρα. 

Τα αποτελέσματα αποδεικύουν ότι ακόμα και με την υπάρχουσα υπολογιστική δύναμη, είναι δυνατή 
και βιώσιμη η μοντελοποίηση και επίλυση της ενιαία ευρωπαϊκής αγοράς ΗΕ.     
 
 
Γ. Ελληνικά περιοδικά 
 
Γ.1  Αθ. Νταγκούμας, Δ. Λαμπρίδης, Π. Μπίσκας, Π. Ντοκόπουλος, «Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

Ελλάδας», Τεχνικά Χρονικά, TEE, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004. 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια καταγραφή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αρχικά η 
μελέτη εστιάζεται στο θεσμικό πλαίσιο, ελληνικό και ευρωπαϊκό, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Έπειτα παρουσιάζεται η σύνθεση της 
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα καθώς και η διείσδυση μονάδων διανεμημένης παραγωγής τα τελευταία 
χρόνια. Τέλος γίνεται μια ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τις μονάδες διανεμημένης 
παραγωγής τόσο ως προς το κόστος παραγωγής όσο και προς την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας. 
 
 
Δ. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές 
 
Δ.1 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, 

MED POWER, pp. 152, 4th-6th November 2002, Athens, Greece. 

Παρουσιάζεται μία μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος Διαχείρισης Συνωστισμού σε 
διασυνδεδεμένα ΣΗΕ, που προέρχεται από τη μέθοδο του άρθρου Β.3. Εδώ τα υποπροβλήματα Διαχείρισης 
Συνωστισμού των επιμέρους περιοχών μετασχηματίζονται ώστε να μειωθεί το μέγεθός τους, με αποτέλεσμα 
να μειωθεί ο συνολικός χρόνος επίλυσης του προβλήματος. 
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Δ.2 P.N. Biskas, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Optimal Reactive Power Flow by Enhanced Genetic 
Algorithm”, ISAP 2003, 31st August – 3rd September 2003, Limnos, Greece. 

Ο ανεπτυγμένος Γενετικός Αλγόριθμος του άρθρου Β.2 εφαρμόζεται στο πρόβλημα Βέλτιστης Αέργου 
Ροής Φορτίου (Optimal Reactive Power Flow) ενός ΣΗΕ. Το πρόβλημα ελαχιστοποιεί τις απώλειες ενεργού 
ισχύος του συστήματος μεταφοράς, ικανοποιώντας ταυτόχρονα ένα σύνολο λειτουργικών περιορισμών του 
συστήματος. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή του αλγορίθμου σε τέσσερα ΣΗΕ (έως 242 
ζυγούς και 500 μεταβλητές ελέγχου), που επιδεικνύουν τη βελτίωση στην ταχύτητα σύγκλισης και στην 
τελική λύση που επιτυγχάνεται από τους «ανεπτυγμένους» και «ειδικούς για το πρόβλημα» τελεστές του 
προτεινόμενου ΓΑ. 

 
Δ.3 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, 

UPEC ’03, pp. 393-396, 1st-3rd September 2003, Thessaloniki, Greece.  

Η μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ του άρθρου Β.5 επεκτείνεται εδώ στο 
πρόβλημα Διαχείρισης Συνωστισμού. Οι μεταβλητές του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ αντικαθιστώνται στο 
πρόβλημα Διαχείρισης Συνωστισμού με τις αποκλίσεις των μεταβλητών από την αρχική τους τιμή, οι οποίες 
έχουν ως στόχο την απαλοιφή του συνωστισμού. 

 
Δ.4 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A decentralized solution to the Security Constrained DC-OPF problem of 

multi-area power systems”, PowerTech ‘05, 27-30 June 2005, St. Petersburg, Russia. 

Περιγράφεται ο αλγόριθμος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ με περιορισμούς 
ασφαλείας του άρθρου Β.6. Ο αλγόριθμος συγκλίνει σε μία λύση, η οποία αποτελεί στη γενική περίπτωση 
προσέγγιση της λύσης του συνολικού προβλήματος. 

 
Δ.5 P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis, A. Tsakoumis, 

“Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, 
ISAP ‘05, 6-9 November 2005, Washington, U.S.A. 

Αναπτύσσονται οι τέσσερις διαφορετικοί αλγόριθμοι επίλυσης του μη-γραμμικού προβλήματος 
«Βέλτιστης Ροής Φορτίου Εναλλασσόμενου Ρεύματος» του άρθρου Β.9, και παρουσιάζονται αποτελέσματα 
από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε πειραματικά διασυνδεδεμένα ΣΗΕ με μέγεθος έως και 6 περιοχές 
ελέγχου και 708 ζυγούς. 
 
Δ.6 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, AIESP ‘06, 6-10 

February 2006, Madeira, Portugal. 

Η μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος «Βέλτιστης Ροής Φορτίου Εναλλασσόμενου 
Ρεύματος» (ΒΡΦ-ΕΡ) (AC Optimal Power Flow) ενός διασυνδεδεμένου ΣΗΕ του άρθρου Β.8 προσαρμόζεται 
έτσι, ώστε να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τις διακριτές μεταβλητές του προβλήματος, δηλαδή τις 
εγκάρσιες αγωγιμότητες (πηνία ή πυκνωτές αντιστάθμισης) και τις λήψεις (ή τους στροφείς φάσης) των 
μετασχηματιστών ισχύος. Η μέθοδος χειρισμού των διακριτών μεταβλητών είναι απλή: αρχικά το πρόβλημα 
επιλύεται θεωρώντας όλες τις μεταβλητές του προβλήματος συνεχείς, στη συνέχεια κάθε διακριτή μεταβλητή 
λαμβάνει την τιμή του κοντινότερου διακριτού βήματος (από την συνεχή τιμή του), και το πρόβλημα 
επιλύεται ξανά θεωρώντας τις τιμές των διακριτών μεταβλητών σταθερές και ίσες με τις προηγούμενα 
υπολογισμένες τιμές. Αποδεικνύεται ότι η μέθοδος αυτή χειρισμού των διακριτών μεταβλητών δεν προκαλεί 
σοβαρές αποκλίσεις από ολικό βέλτιστο του προβλήματος ΒΡΦ-ΕΡ. 
 
Δ.7 P. Biskas, D. Michos, P. Nikolaou, M. Philippou, I. Blanas, “The new HTSO Market Management 

System”, MED POWER 2008, November 2008. 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς του ΔΕΣΜΗΕ, το οποίο 
δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της χονδρεμπορικής αγοράς, όπως περιγράφεται στον Κώδικα 
Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το σύστημα καλύπτει την ημερήσια αγορά 
(Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός), το πρόγραμμα κατανομής, την κατανομή πραγματικού χρόνου, 
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και την εκ των υστέρων μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων. Επίσης, στην εργασία 
περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος αυτού, από την πλευρά της πληροφοριακής υποδομής. 
 

Δ.8 P.N. Biskas, C.E. Zoumas,  M. Philippou, “Co-optimization of commodities in the Greek energy 
market”, MED POWER 2008, November 2008. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι επιπτώσεις εφαρμογής της μεθόδου συν-βελτιστοποίησης 
ενέργειας και εφεδρειών σε μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζονται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
βάσει των προσφορών ενέργειας των Συμμετεχόντων και των προσφορών εφεδρειών των μονάδων 
παραγωγής, και εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις στις οποίες οι προσφορές των εφεδρειών έχουν άμεσα 
επίπτωση στις τιμές της ενέργειας. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τις εξισώσεις βελτίστου πρώτου 
βαθμού Karush-Kuhn-Tucker (KKT) του προβλήματος βελτιστοποίησης. 
 

Δ.9 P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P. Biskas, “Tertiary reserve in Greece’s electricity market: The need 
for peakers”, Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the 
Mediterranean region (DISTRES ’09), 11-12 December 2009, Nicosia, Cyprus, Paper ref No: 134, 7 
pages. 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η περίπτωση καθιέρωσης αγοράς τριτεύουσας εφεδρείας (στρεφόμενης 

και μη-στρεφόμενης), μέσω αντίστοιχων προσφορών στην ημερήσια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (συν-
βελτιστοποίηση). Υπολογίζονται τα έσοδα των αιχμιακών μονάδων από την αγορά τριτεύουσας εφεδρείας, 
στην περίπτωση εφαρμογής στην Ελληνική ημερήσια αγορά. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση εφόσον υπάρχουν 
επαρκή κίνητρα για την κατασκευή αιχμιακών μονάδων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα 
έσοδα μίας τέτοιας αγοράς. 
 
Δ.10  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A MILP Approach to the short term Hydrothermal Self-

Scheduling   Problem”,   Bucharest   PowerTech   Conference,   JUN   28-JUL   02,   2009   Bucharest, 
ROMANIA, Pages: 1696-1703, 2009. 

Η εργασία αυτή αποτελεί απλοποίηση της εργασίας Β.11, καθώς εφαρμόζεται η προτεινόμενη 
μεθοδολογία θεωρώντας μοναδικό τύπο εκκίνησης για τις μονάδες παραγωγής. Παράλληλα, το μοντέλο της 
Β.11 επεκτείνεται για έναν παραγωγό ο οποίος κατέχει θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής, 
εισάγοντας επιπλέον περιορισμούς για την μοντελοποίηση των απαγορευμένων ζωνών λειτουργίας καθώς και 
απλούς ενεργειακούς περιορισμούς για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην επίδραση των τιμών εκκαθάρισης των εφεδρειών στο πρόγραμμα λειτουργίας των μονάδων και τα 
κέρδη του παραγωγού. 
 
Δ.11  N.A. Iliadis, P.N. Biskas, “Trading opportunities in the SEE”, General Meeting of the IEEE-Power-and- 

Energy-Society, JUL 26-30, 2009 Calgary, Canada. Book Series:  IEEE Power and Energy Society 
General Meeting-PESGM, Pages: 458-460, 2009. 

Στην εργασία αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των Βαλκανίων 
(Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης), και γίνεται αναφορά στις δυνατότητες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στις 
διασυνδέσεις στην περιοχή αυτή. 
 

Δ.12 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Effect of increased RES penetration on the  system 
marginal price of the Greek electricity market”, 7th International Conference on the European Energy 
Market (EEM), 2010. 

Η εργασία αυτή αποτελεί πρόδρομο των εργασιών Δ.14 και Δ.18. Η βασική διαφορά της εργασίας 
αυτής από την εργασία Σ.3 έγκειται στο ότι η διαμόρφωση και επίλυση του μοντέλου προσομοίωσης έγινε για 
τέσσερις ενδεικτικές ημέρες του έτους 2009 (μία ανά εποχή), μέσω της λεπτομερούς διαμόρφωσης και 
επίλυσης του αλγορίθμου εκκαθάρισης της ημερήσιας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
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αποτελέσματα από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας ακολουθούν σε γενικές γραμμές αυτά των 
εργασιών Δ.14 και Δ.18. 
 

Δ.13 P.N. Biskas, C.G. Baslis, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Coordination of day-ahead scheduling with a 
stochastic weekly unit commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units”, Bulk Power 
System Dynamics and Control (iREP) - VIII (iREP), 2010 iREP Symposium. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το πρόβλημα συνεργασίας του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού 
με ένα στοχαστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα ένταξης μονάδων παραγωγής με στόχο τον αποδοτικότερο 
προγραμματισμό λειτουργίας των "αργών" λιγνιτικών μονάδων. Η επίλυση του 24ωρου ημερήσιου 
ενεργειακού προγραμματισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε περιπτώσεις όπου οι αργές λιγνιτικές μονάδες οι 
οποίες αρχικά βρίσκονται εκτός λειτουργίας να μην μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά στο Σύστημα, 
λόγω τόσο των μεγάλων χρόνων εκκίνησης και ελάχιστων χρόνων κράτησης όσο και του υψηλού κόστους 
εκκίνησής τους. Έτσι, στην παρούσα εργασία προτείνεται μία καινοτόμος μεθοδολογία, στην οποία ο 
ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός "συνεργάζεται" με την επίλυση ενός εβδομαδιαίου προβλήματος 
ένταξης μονάδων. Το τελευταίο πρόβλημα διαμορφώνεται και επιλύεται ως ένα πρόβλημα στοχαστικού 
ΜΑΓΠ προγραμματισμού δύο επιπέδων, κάτω από ποικίλους περιορισμούς συστήματος και λειτουργικούς 
περιορισμούς μονάδων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ελληνικού Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣΗΕ). Η στοχαστική παράμετρος της εβδομαδιαίας ένταξης είναι η 
διαθεσιμότητα των μονάδων. Έτσι, πιθανές έξοδοι μονάδων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 
βελτιστοποίησης λαμβάνονται υπ' όψιν. Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου έγινε για το Ελληνικό 
Σύστημα. 
 

Δ.14 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of increased RES penetration on the operation of 
the Greek electricity market”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power  Generation, 
Transmission,  Distribution  and  Energy  Conversion  (MedPower  2010),  Agia  Napa,  Cyprus,  7-10 
November 2010. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μοντέλο προσομοίωσης για την ανάλυση της επίδρασης που έχει η 
μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό παραγωγικό δυναμικό της 
Ελλάδας στη λειτουργία της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η βασική διαφορά της εργασίας αυτής 
από την εργασία Δ.18 έγκειται στο ότι η διαμόρφωση και επίλυση του μοντέλου προσομοίωσης έγινε για 
τέσσερις ενδεικτικές εβδομάδες του έτους 2009 (μία ανά εποχή), ενώ παράλληλα θεωρήθηκε ότι το σύνολο 
της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ αντιστοιχεί μόνο σε μία τεχνολογία (αιολικοί σταθμοί). 
 

Δ.15  P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P.N. Biskas, “Impact of emissions cost on the mid-term  generation 
scheduling in the Greek Electricity Market”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power 
Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), Agia Napa, Cyprus, 
7-10 November 2010. 

Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση της επίπτωσης που έχει στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας η πλήρης ενσωμάτωση του κόστους των εκπομπών CO2 στο μεταβλητό κόστος των μονάδων 
παραγωγής, από το έτος 2013. Εκτελείται ακολουθιακή επίλυση 365 προβλημάτων της Ελληνικής ημερήσιας 
αγοράς (για ένα ολόκληρο έτος), λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά δεδομένα της χονδρεμπορικής αγοράς, με 
προβολή για το έτος 2013. Εκτελούνται διάφορα σενάρια για τις τιμές καυσίμων, τις τιμές των εκπομπών CO2 
και για την ωριαία διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής. 
 

Δ.16 C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Profit Maximization Model for a Power Producer in a Pool-
Based Energy Market with Cost Recovery Mechanism”, 8th  International Conference on the European 
Energy Market (EEM 2011), 25-27 May 2011, Zagreb, Croatia. 

Στην εργασία αυτή επιλύεται το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους ενός παραγωγού, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς περιλαμβάνεται μηχανισμός κάλυψης του μεταβλητού κόστους 
για τις μονάδες παραγωγής. Το πρόβλημα μορφοποιείται ως μοντέλο Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού, 
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και επιλύεται για την Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για έναν παραγωγό με μία μονάδα παραγωγής 
(price-taker). 
 

Δ.17 P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Medium-Term Unit Commitment in a 
pool market”, 8th  International Conference on the European Energy Market (EEM 2011), 25-27  May 
2011, Zagreb, Croatia. 

Στην εργασία αυτή μορφοποιείται και εφαρμόζεται ένα μοντέλο για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 
παραγωγής των μονάδων. Σε μία ημερήσια αγορά, ο προγραμματισμός των μονάδων δεν είναι δυνατόν να 
λάβει υπόψη την αργή εκκίνηση και το μεγάλο κόστος εκκίνησης των παλαιών, «αργών» και δυσκίνητων 
μονάδων παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται η εφαρμογή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος 
προγραμματισμού, ώστε να ληφθεί υπόψη ο χρόνος έναυσης των αργών μονάδων, και να επιμεριστεί το 
κόστος εκκίνησής τους σε περισσότερες ώρες λειτουργίας. Το μοντέλο του μεσοπρόθεσμου 
προγραμματισμού εφαρμόζεται για έως και 7 ημέρες στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, και 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του με τον απλό ημερήσιο προγραμματισμό που λαμβάνει 
χώρα στην τρέχουσα διαμόρφωση της χονδρεμπορικής αγοράς. 
 

Δ.18 C.K.  Simoglou,  P.N.  Biskas,  C.E.  Zoumas,  A.G.  Bakirtzis,  “Evaluation  of  the  Impact  of  RES 
Integration on the Greek Electricity Market by Mid-term Simulation”, IEEE PES PowerTech 2011, 19 - 
23 June, Trondheim, Norway. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα ετήσιο μοντέλο προσομοίωσης για την ανάλυση της επίδρασης που 
έχει η μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό παραγωγικό δυναμικό της 
Ελλάδας στη λειτουργία της Ελληνικής ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίδραση αυτή 
αναλύεται από την άποψη των τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, τις συνολικές εκπομπές ρύπων, του συνολικού 
ποσού πληρωμής των καταναλωτών για την απομάστευση ενέργειας και του ειδικού τέλους ΑΠΕ, το οποίο 
επιβάλλεται από την πολιτεία για την πληρωμή των (υψηλότερων από την οριακή τιμή συστήματος) 
εγγυημένων τιμών (feed-in-tariffs) στους παραγωγούς ΑΠΕ. Χρησιμοποιήθηκε ένα μεσοπρόθεσμο μοντέλο 
προγραμματισμού βασιζόμενο στον αλγόριθμο εκκαθάρισης της Ελληνικής ημερήσιας χονδρεμπορικής 
αγοράς, ενώ εξετάστηκαν δέκα διαφορετικά σενάρια αναφορικά με το επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος των 
ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπ' όψιν διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, ΣΗΘΥΑ, μικρά 
υδροηλεκτρικά). Η εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης έγινε για το έτος 2011. 
 

Δ.19 P.N. Biskas, G.H. Naziris, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Market design  effects  on 
private producers in Greece”, 17th  Power Systems Computation Conference (PSCC), 22-26  August 
2011, Stockholm, Sweden. 

Η εργασία αυτή διερευνά την οικονομική και λειτουργική συμπεριφορά των σταθμών φυσικού αερίου 
συνδυασμένου κύκλου (CCGTs) που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές στην Ελληνική απελευθερωμένη αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μοντέλο μεσοπρόθεσμου 
προγραμματισμού που περιγράφεται στην εργασία Δ.18. Η οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής 
εξετάζεται μέσω του υπολογισμού των συνολικών κερδών τους κάτω από την εφαρμογή διαφορετικών 
στρατηγικών, αλλά και ρυθμιστικών πλαισίων της αγοράς. Η λεπτομερής προσομοίωση της Ελληνικής 
αγοράς  ηλεκτρικής ενέργειας για τη διετία 2011-2012 προσδιορίζει το αναγκαίο ύψος των αποδεικτικών 
διαθεσιμότητας ισχύος (capacity availability tickets) προκειμένου οι ιδιώτες παραγωγοί-επενδυτές μονάδων 
φυσικού αερίου να είναι σε θέση να ανακτούν πλήρως το λειτουργικό και επενδυτικό κόστος τους. 
 

Δ.20 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Multi-Area Market Clearing with Complex Pricing Rules”, 17th  Power 
Systems Computation Conference (PSCC), 22-26 August 2011, Stockholm, Sweden. 

Η εργασία αυτή αποτελεί απλοποιημένη έκδοση της εργασίας Β.14, και παρουσιάζει τη  μέθοδο 
επίλυσης του προβλήματος βελτιστοποίησης της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τους ρυθμιζόμενους κανόνες για την εκκαθάριση των μονάδων παραγωγής και των φορτίων, όπως 
έχει περιγραφεί στο Β.14. μέθοδος για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης της ημερήσιας αγοράς 
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ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμιζόμενους κανόνες για την εκκαθάριση των μονάδων 
παραγωγής και των φορτίων. 
 

Δ.21 A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Supporting services for real time wheeling transactions requests”, 16
th 

International Conference on Intelligent System Applications to Power System (ISAP 2011), 25-28 
September 2011, Hersonissos, Crete, Greece. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου 
εύρους διαμετακόμισης ενέργειας που μπορεί να γίνει από το σύστημα μίας χώρας (μέσω των διεθνών 
διασυνδέσεών της), χωρίς να διακυβευθεί η ασφάλεια του συστήματος αυτού. Η μέθοδος βελτιστοποιεί τη 
διαμετακόμιση ενέργειας, εκτελώντας επανακατανομή της ενεργού και αέργου ισχύος που ρέει στο σύστημα. 
Η μέθοδος χρησιμοποιεί την επίλυση του προβλήματος Βέλτιστης Ροής Φορτίου Εναλλασσόμενου Ρεύματος, 
και εφαρμόζεται για λόγους επίδειξης σε ένα σύστημα 26 ζυγών. 
 

Δ.22 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “Volume-Coupling Between a Power Pool and a Power 
Exchange”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 May 2012, 
Florence, Italy. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το πρόβλημα της ενοποίησης δύο αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όταν η 
μία οργανώνεται ως χρηματιστήριο ενέργειας και η άλλη ως κοινοπραξία ισχύος. Προτείνεται ένας 
αποκεντρωμένος και ένας κεντρικός αλγόριθμος κοινής επίλυσης των δύο αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Στον 
αποκεντρωμένο αλγόριθμο, η κοινή αγορά εκκαθαρίζεται σε βήματα χρησιμοποιώντας τις Καθαρές 
Εξάγωγικές Καμπύλες (Net Export Curves), ενώ στον αλγόριθμο κεντρικής επίλυσης η εκκαθάριση 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπ' όψιν τους διαφορετικούς περιορισμούς που εισάγουν οι δύο 
προς ενοποίηση αγορές. Οι δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς τις τελικές Τιμές 
Εκκαθάρισης (Market Clearing Prices) που προκύπτουν, το συνολικό κοινωνικό όφελος και τη δυνατότητα 
υλοποίησης και επίλυσης τους στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. 
 

Δ.23  C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Price-Based Annual Generation Maintenance Scheduling of a 
Thermal Producer”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 
May 2012, Florence, Italy. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα μοντέλο για τον ετήσιο προγραμματισμό της συντήρησης των 
μονάδων παραγωγής ενός θερμικού παραγωγού, ώστε να μεγιστοποιείται το συνολικό κέρδος του παραγωγού 
από τη συμμετοχή του στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς 
περιορισμούς των μονάδων παραγωγής (και των δικών του, και των λοιπών παραγωγών). Επίσης, 
λαμβάνονται υπόψη ειδικοί περιορισμοί για τις συντηρήσεις, π.χ. (α) αποφυγή ταυτόχρονης συντήρησης δύο 
μονάδων του ίδιου σταθμού, και (β) συγκεκριμένες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Το πρόβλημα 
μορφοποιείται ως μοντέλο Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού, και εφαρμόζεται για λόγους επίδειξης σε 
περίπτωση παραγωγού με 6 μονάδες παραγωγής στο Ελληνικό σύστημα. 
 

Δ.24 P.N. Biskas, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis “Evaluation of the Impact of IPPs on the 
Greek wholesale and retail electricity markets”, 11th IASTED European Conference on Power and 
Energy Systems, June 25 – 27, 2012, Napoli, Italy. 
Στην εργασία αυτή υπολογίζεται η επίπτωση της συμμετοχής των ιδιωτικών μονάδων παραγωγής στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Επιλύεται το πρόβλημα του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού ακολουθιακά για τις 365 ενός έτους (συγκεκριμένα προϋπολογιστικά για το έτος 2012), 
για δύο σενάρια: (α) στην πρώτη επίλυση με τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής, και (β) στη δεύτερη 
περίπτωση χωρίς τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής. Τα αποτελέσματα των δύο σεναρίων συγκρίνονται, ώστε 
να προκύψει η επίπτωση εξόδου των ιδιωτικών μονάδων στην Οριακή Τιμή Συστήματος, στην παραγωγή των 
λοιπών μονάδων του συστήματος, και στα έσοδα/έξοδα των Συμμετεχόντων στην αγορά. Το αποτέλεσμα από 
την εφαρμογή του μοντέλου είναι οι βέλτιστες προσφορές που πρέπει να καταθέσει ο παραγωγής στην 
ημερήσια αγορά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το κέρδος του. 
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Δ.25  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Optimal Offering Strategies in Day-Ahead Electricity 
Markets under Uncertainty”, MED POWER 2012, 1-3 October 2012, Cagliari, Sardinia. 
Στην εργασία αυτή επιλύεται ένα πρόβλημα στοχαστικού προγραμματισμού, για την εύρεση της 

βέλτιστης προσφοράς ενέργειας ενός παραγωγού με θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες. Το πρόβλημα 
μορφοποιείται ως μοντέλο στοχαστικού προγραμματισμού με δύο στάδια. Ως στοχαστικοί παράμετροι του 
μοντέλου ορίζονται οι προσφορές των ανταγωνιστών παραγωγών. Δημιουργείται ένα δένδρο σεναρίων για τα 
πιθανά σενάρια, το καθένα εκ των οποίων έχει συγκεκριμένη πιθανότητα να συμβεί.  
 

Δ.26 G.A. Dourbois, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “European market integration with both 
physical and non-physical markets”, 10th International Conference on the European Energy Market 
(EEM 2013), Stockholm, Sweden, approved for presentation. 

Η εργασία αυτή βασίζεται στη εργασία Β.19 που παρουσιάστηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα, στην 
εργασία Β.19 παρουσιάστηκαν δύο μέθοδοι για την ενσωμάτωση των περιορισμών του συνολικού 
συστήματος μεταφοράς στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Κατά την 
πρώτη μέθοδο κάθε Διαχειριστής Συστήματος λαμβάνει υπόψη το δίκτυο όπως το βλέπει μόνο ο ίδιος, ενή 
στη δεύτερη περίπτωση όλοι οι Διαχειριστές Συστημάτων λαμβάνουν την πληροφορία από όλο το Ευρωπαϊκό 
σύστημα. Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία τρίτη μέθοδος, η οποία αποτελεί μία ενδιάμεση λύση μεταξύ 
των παραπάνω δύο. Ο κάθε Διαχειριστής Συστήματος βλέπει το δικό του σύστημα, συν έναν κόμβο για κάθε 
άλλο σύστημα για τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Όπως αποδεικνύεται από την εφαρμογή των μεθόδων, η 
μόνη ρεαλιστική λύση είναι η δεύτερη, καθότι οι μέθοδοι 1 και 3 καταλήγουν σε λανθασμένες ροές τόσο στο 
εσωτερικό δίκτυο κάθε χώρας, όσο και στις διασυνδέσεις. 
 

Δ.27 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, E.A. Bakirtzis, A.N. Matenli, A.I. Petridis, A.G. Bakirtzis, “Evaluation of 
the Capacity Credit of RES: The Greek Case”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France, 
approved for presentation. 

Στην εργασία αυτή γίνεται υπολογισμός της Εγγυημένης Ισχύος για κάθε κατηγορία ΑΠΕ που υπάρχει 
στο Ελληνικό σύστημα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί ΥΗΣ, βιομάζα) καθώς και για τις μικρές μονάδες 
ΣΗΘΥΑ. Ο υπολογισμός γίνεται βάσει μεθόδου που λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα απόρριψης φορτίου 
(LOLP). Επίσης, γίνεται ανάλυση ευαισθησίας για το πώς επηρεάζεται η Εγγυημένη Ισχύς των ΑΠΕ στην 
περίπτωση που αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς τους, αλλά και στην περίπτωση που αυξηθεί η εγκατεστημένη 
ισχύς άλλων κατηγοριών ΑΠΕ. 
 

Δ.28 C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of Natural Gas Supply, Renewable Penetration and 
Demand Trends on Power System Maintenance”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France, 
approved for presentation. 

Στην εργασία αυτή γίνεται ανάλυση της επίδρασης (α) της αυξημένης κατανάλωσης φυσικού αερίου 
κατά τους χειμερινούς μήνες, (β) της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ (και ιδιαίτερα των 
φωτοβολταϊκών σταθμών), και (γ) της αλλαγής του μηνιαίου προφίλ ζήτησης των καταναλωτών λόγω 
αυξημένης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες, στον προγραμματισμό 
της συντήρησης των μονάδων παραγωγής. Γίνεται μοντελοποίηση του προβλήματος βέλτιστου ετήσιου 
προγραμματισμού (κεντρικά, από τον Διαχειριστή του Συστήματος), ως μοντέλο Μεικτού Ακέραιου 
Γραμμικού Προγραμματισμού, και εφαρμόζεται για ένα έτος στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αποδεικνύεται ότι οι και τρεις παραπάνω παράγοντες δημιουργούν συνθήκες μετατόπισης κάποιων 
προγραμμάτων συντήρησης των μονάδων παραγωγής από τους χειμερινούς μήνες στους καλοκαιρινούς, 
εφόσον πλέον η εφεδρεία του συστήματος είναι αυξημένη το καλοκαίρι και μειωμένη το χειμώνα. 
 

Δ.29 D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Market Splitting Approach for the European 
Electricity Market Integration”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France, approved for 
presentation. 
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Η εργασία αυτή ασχολείται με το πρόβλημα ενοποίησης των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίες οργανώνονται βάσει διαφορετικών μοντέλων αγορών. Παρουσιάζεται ένας κεντρικός 
αλγόριθμος επίλυσης του προβλήματος, το οποίο μοντελοποιείται σαν ένα πρόβλημα Μικτού Ακέραιου 
Γραμμικού Προγραμματισμού. Στην προτεινόμενη υλοποίηση, η κάθε τοπική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
διατηρεί την έως τώρα οργάνωση της, ενώ οι ροές ισχύος πάνω στις διασυνδετικές γραμμές υπολογίζονται 
ενδογενώς από τον αλγόριθμο. Επιπλέον, οι διασυνδετικές γραμμές μοντελοποιούνται είτε ως γραμμές 
Συνεχόμενου (DC Links) είτε ως γραμμές Εναλλασσόμενου  Ρεύματος (AC lines). Τέλος παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της επίλυσης του προβλήματος για ένα τυπικό δοκιμαστικό σύστημα καθώς επίσης και η 
υπολογιστική αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου εκκαθάρισης της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
 
Ε. Ελληνικά συνέδρια 
 
Ε.1   Α. Μπακιρτζής, Π. Μπίσκας, Α. Μαïσης, Α. Κορονίδης, Ι. Καμπούρης, Σ. Ευσταθίου, «Χρέωση χρήσης 

του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Παγκόσμιο Συνέδριο «Ενέργεια 2002», 
σελ. 56-59, 21-23 Μαρτίου 2002, Κοζάνη. 

Παρουσιάζεται η μέθοδος χρέωσης της χρήσης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς και δίνονται 
ενδεικτικές τιμές μεταφοράς για παραγωγούς και καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) στο ελληνικό 
σύστημα. Η χρέωση των παραγωγών διαφοροποιείται γεωγραφικά σε τρεις ζώνες (Βόρεια, Κεντρική και 
Νότια Ελλάδα), ενώ η χρέωση των καταναλωτών είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα. Οι τιμές μεταφοράς 
αντικατοπτρίζουν το κόστος που προκαλούν οι χρήστες του συστήματος (παραγωγοί και καταναλωτές) στη 
μεταφορά. Η τιμολόγηση μεταφοράς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς 
ΗΕ. Εξηγούνται τα οικονομικά σήματα που δίνει η διαφοροποίηση της χρέωσης των παραγωγών κατά ζώνες 
για την ανίδρυση νέων μονάδων παραγωγής στην ελληνική επικράτεια. Η δημοσίευση αυτή προέκυψε από τα 
αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος 2 (Χρέωση Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς). 
 

E.2 Π. Μπίσκας, Α. Μπακιρτζής, «Αποκεντρωμένη επίλυση του γραμμικού προβλήματος Βέλτιστης Ροής 
Φορτίου», Συνέδριο CIGRE «Αθήνα 2003», 27-28 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα. 

Παρουσιάζεται μία βελτιωμένη μέθοδος αποκεντρωμένης επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ-ΣΡ ενός 
διασυνδεδεμένου ΣΗΕ. Το υποπρόβλημα μιας περιοχής μετασχηματίζεται από μεγάλο, αραιό πρόβλημα 
Τετραγωγικού Προγραμματισμού (ΤΠ) σε μικρό, πυκνό πρόβλημα ΤΠ, αυξάνοντας έτσι την υπολογιστική 
αποδοτικότητα της μεθόδου. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου στο σύστημα 
τριών περιοχών ΙΕΕΕ RTS-96. 
 
E.3 Π. Μπίσκας, Μ. Φιλίππου, Γ. Ευαγγελίδης, Β Γκουντής, «Επίδραση του προβλήματος ένταξης 

μονάδων στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας», Σύνοδος CIGRE «Αθήνα 2009», 3-4 
Νοεμβρίου 2009, Αθήνα. 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίδραση του προβλήματος ένταξης μονάδων παραγωγής κατά την 
επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίλυση του προβλήματος 24ωρης ένταξης μονάδων παραγωγής, εν γένει, και 
ειδικότερα το κόστος αποσυγχρονισμού που λαμβάνεται υπόψη στον ΗΕΠ αντί του κόστους συγχρονισμού 
των μονάδων, οδηγεί ενίοτε σε επιλύσεις που είναι δύσκολο να ερμηνευτούν από τους συμμετέχοντες στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπτύσσεται μία μέθοδος, κατά την οποία η επίλυση του ΗΕΠ «συνεργάζεται» 
με την επίλυση ενός προβλήματος Εβδομαδιαίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΕΕΠ). Ο ΕΕΠ επιτρέπει τη 
λήψη του πραγματικού κόστους εκκίνησης των μονάδων παραγωγής και επιφέρει την ίδια επιθυμητή 
συμπεριφορά στον ΗΕΠ όσον αφορά την ένταξη των μη ευέλικτων θερμικών μονάδων. Η μέθοδος 
εφαρμόζεται σε πραγματικά προβλήματα ΗΕΠ της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να 
καταδειχθεί η εφαρμοσιμότητά της και να αναλυθούν τα σχετικά αποτελέσματα. 
 
Ε.4 Β. Νικολόπουλος, Π. Ανδριανέσης, Π. Μπίσκας, Μεθοδολογία μέτρησης και ανάλυσης της 

Πελατειακής Δέσμευσης (Customer Engagement), στις Υπηρεσίες Ευφυών Δικτύων (Smart Grids) 
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και  Διαχείρισης Ενεργειακής Ζήτησης, βάσει Τεχνολογιών Web Smart Metering 2.0, 15ο  Εθνικό 
Συνέδριο  Ενέργειας – «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010», ΙΕΝΕ, 22-23 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα. 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην αλματώδη ανάπτυξη των Ευφυών Δικτύων (Smart Grids), και 
στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες των ευφυών δικτύων, που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) στις υπηρεσίες 
δικτύου και στις υπηρεσίες πελατών. Το σημείο κλειδί σε ένα Smart grid application για τον τελικό πελάτη 
είναι η ενεργειακή του συμπεριφορά και ο τρόπος ο οποίος ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσίες και 
αποτελέσματα του customer smart metering και smart profiling. Σε αυτό το paper και παρουσίαση, αναλύεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το λεγόμενο customer engagement και η 2-διάστατη ενεργειακή συμπεριφορά 
ενός πελάτη, η οποία χωρίζεται σε ελαστική και ανελαστική. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και η 
αλγοριθμική βάση ενός καινοτόμου ενεργειακού κοινωνικού δικτύου, το οποίο βάσει διαδικτυακών 
τεχνολογιών και προχωρημένων αλγορίθμων σε ανάλυση και διαχείριση μετρήσεων (MDM - Meter Data 
Management) μετράται η πραγματική ενεργειακή ζήτηση κάθε 6sec, συσχετίζονται τα δεδομένα του profiling 
με εξωγενής ποαράγοντες της Εμπορίας Ενέργειας (SMP, κλπ) και παράγονται αυτόματα ελεγκτικά σήματα 
για διαχείριση ζήτησης και load shifting. Παράλληλα, μέσω ειδικών δεικτών (KPIs) αναλύεται η συνεχής 
πελατειακή δέσμευση (customer engagement) και οι πελάτες κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με την 
πιθανότητα ελαστικής ή ανελαστικής ενεργειακής συμπεριφοράς. Τέλος, παρουσιάζονται αποτελέσματα και 
παραδείγματα από πραγματικό smart metering και Web 2.0 customer engagement service στην Ελλάδα και 
δίνεται έμφαση στην αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας για την a-priori επιλογή και προσέγγιση εκείνων 
των ομάδων καταναλωτών που έχουν την καλύτερη προβλεπόμενη ενεργειακή συμπεριφορά να 
ανταποκριθούν στις μελλοντικές υπηρεσίες των ευφυών δικτύων και της Διαχείρισης ζήτησης. 
 
E.5 Ανδριανέσης, Π., Γ. Λυμπερόπουλος, Π. Μπίσκας. 2010. Αποτίμηση της επίπτωσης στην 

ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την εσωτερικοποίηση του κόστους εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου στις προσφορές των παραγωγών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.ΔΙ.Π.-Π.Υ. Ε.Ε.Δ.Ε. με 
θέμα «Βιώσιμη Παραγωγή και Πράσινη Επιχειρηματικότητα», Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2010. 

Με το πέρας της Β’ Φάσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Αερίων του 
Θερμοκηπίου (EU-ETS), δηλαδή από το 2013 και έπειτα, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα 
υποχρεούνται να αγοράζουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που θα 
επιβαρύνει το μεταβλητό κόστος λειτουργίας τους. Στην εργασία αυτή επιχειρείται να αποτιμηθεί η επίπτωση 
που θα έχει η εσωτερικοποίηση του κόστους εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις προσφορές των 
παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, 
εξετάζεται η επίπτωση που θα έχει, για το έτος 2013, η επιβάρυνση των παραγωγών με το επιπρόσθετο κόστος 
για την αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής στο συνολικό κόστος συστήματος, την Οριακή Τιμή Συστήματος, 
τις συνολικές εκπομπές και τη σύνθεση του ενεργειακού μείγματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Ε.6 Π. Μπίσκας, A. Μπακιρτζής, “Υπολογισμός του μοναδιαίου τιμήματος πληρωμής ισχύος στην 
Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, 15-16 Δεκεμβρίου 
2011, Αθήνα. 

Στην εργασία αυτή γίνεται υπολογισμός του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος στην Ελληνική 
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το τίμημα αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του 
Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τον καθορισμό του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι δαπάνες για την εγκατάσταση Μονάδων και η διατήρηση της μέγιστης 
διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια εγκατεστημένης ισχύος και η 
ασφαλής λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Στο άρθρο αυτό γίνεται ανάλυση της 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους 2011, για τον υπολογισμό των 
κερδών των μονάδων παραγωγής από τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μέσω των 
Λογαριασμών Προσαυξήσεων του ΔΕΣΜΗΕ (επικουρικές υπηρεσίες, κάλυψη μεταβλητού κόστους), και 
υπολογισμός των ετήσιων σταθερών επιβαρύνσεων για μία μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου 
φυσικού αερίου. Από τα παραπάνω υπολογίζεται το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος που καλύπτει τα 
συνολικά ετήσια έξοδα μιας μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου. 
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Ε.7 Σ.Ευαγγελοπούλου, Π.Μπίσκας, Δ.Κουγιουμτζής, “Έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger σε 
πολυμεταβλητές χρονοσειρές με εποχικότητα και εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ιταλίας”, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2012). 

Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη της αιτιότητας κατά Granger σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές με 
εποχικότητα. Η αιτιότητα κατά Granger X→Y (δείκτης GCIX→Y ) ορίζει κατά πόσο μια μεταβλητή Υ 
μπορεί να προβλεφθεί καλύτερα συμπεριλαμβάνοντας στο αυτοπαλινδρομικό μοντέλο και τη Χ. Λαμβάνοντας 
υπόψη και άλλες μεταβλητές, έστω Ζ, στα δύο μοντέλα (χωρίς και με τη X), ορίζεται η δεσμευμένη αιτιότητα 
κατά Granger X→Y|Z, (δείκτης CGCIX→Υ|Z). Παρατηρούμε πως ο παραμετρικός έλεγχος σημαντικότητας 
του GCIX→Y σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ακριβής και η εποχικότητα μπορεί να δημιουργεί ψευδή 
αιτιότητα κατά Granger. Για αυτό προτείνεται ο έλεγχος τυχαιοποίησης, και δημιουργούνται υποκατάστατα 
(τυχαιοποιημένα) ζεύγη (X,Y) για το GCIX→Y, ή τριάδες (X,Y,Ζ) για το CGCIX→Υ|Z, όπου το Y (ή Y και 
Z) μένουν ως έχουν αλλά μετατίθεται κυκλικά η χρονοσειρά του Χ κατά τυχαία χρονική μετατόπιση με τον 
περιορισμό η αρχική παρατήρηση να αντιστοιχεί στο ίδιο στοιχείο εποχικότητας. Αποδεικνύεται η 
καταλληλότητα του ελέγχου τυχαιοποίησης, συγκρίνοντάς τον με τον παραμετρικό έλεγχο σε προσομοιώσεις 
Monte Carlo με εποχικά VARΜΑ συστήματα. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία 
διερεύνησης αιτιότητας κατά Granger σε χρονοσειρές ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τιμής ηλεκτρικής 
ενέργειας της ζώνης «Greece» της Ιταλίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις 
σχέσεις αιτιότητας ανάλογα με την ώρα της ημέρας. 
 
 
ΣΤ. Βιβλία - Κεφάλαια Βιβλίων 
 
ΣΤ.1 C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal Producer Self-Scheduling,” Κεφάλαιο 8 

στο βιβλίο "Electric Power Systems: Advanced Forecasting Techniques and Optimal Generation 
Scheduling", CRC Press, Taylor and Francis Group, δημοσίευση 02/2012. 
 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το πρόβλημα βραχυπρόθεσμου αυτοπρογραμματισμού ενός 

υδροθερμικού παραγωγού. Ο αντικειμενικός στόχος του προβλήματος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών του 
παραγωγού από τη συμμετοχή του στις προθεσμιακές αγορές ενέργειας και εφεδρειών της επόμενης ημέρας. 
Παρουσιάζεται η διαμόρφωση και επίλυση ενός ολοκληρωμένου προβλήματος Μεικτού Ακέραιου Γραμμικού 
Προγραμματισμού (ΜΑΓΠ), το οποίο συνδυάζει το θερμικό και υδροηλεκτρικό υποσύστημα σε ένα ενιαίο 
χαρτοφυλάκιο, ενώ ο παραγωγός μπορεί να ενεργεί  είτε ως δέκτης είτε ως διαμορφωτής τιμής στις αγορές της 
επόμενης ημέρας. 

Μοντελοποιούνται όλοι οι περιορισμοί λειτουργίας των θερμικών μονάδων, όπως τα τεχνικά όρια 
λειτουργίας, οι ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας και κράτησης, οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου ισχύος, οι 
διαδικασίες εκκίνησης και σβέσης, οι περιορισμοί καυσίμου κ.α.. Επίσης μοντελοποιούνται  οι περιορισμοί 
λειτουργίας των υδροηλεκτρικών μονάδων, οι οποίοι εκτείνονται από απλούς ενεργειακούς περιορισμούς 
μέχρι σύνθετους περιορισμούς υδραυλικής σύζευξης των ταμιευτήρων με χρονική καθυστέρηση, οι 
περιορισμοί άντλησης, οι περιορισμοί απαγορευμένων ζωνών λειτουργίας, ενώ παράλληλα μοντελοποιείται 
και η εξάρτηση της παραγόμενης ισχύος ενός ΥΗΣ από τη στάθμη (ή ισοδύναμα από το επίπεδο όγκου) νερού 
του ταμιευτήρα. Υιοθετείται η λογική των καμπυλών υπολειπόμενης ζήτησης για τη μοντελοποίηση της 
αλληλεπίδρασης του παραγωγού με τους ανταγωνιστές του. Τέλος, μοντελοποιείται η αβεβαιότητα των 
συνθηκών της αγοράς μέσω της χρήσης στοχαστικού προγραμματισμού, ενώ παράλληλα μοντελοποιήθηκε η 
έκθεση της εταιρείας στο ρίσκο με τη βοήθεια της μεθοδολογίας ανάλυσης της υπό συνθήκη αξίας σε κίνδυνο 
(CVaR).  

Η συγγραφή του κεφαλαίου βασίστηκε στις εργασίες Β.11 και Β.18. 
 
 

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).  
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Τα αντίστοιχα στοιχεία από το Scopus φαίνεται στο δεύτερο σχήμα (H-index = 8). 

 

 
 

 
 

 


