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ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Βέλτιστες Στρατηγικές επενδύσεις στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό το 
πρίσμα των αγορών 

 

 
Διατίθεται θέμα διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη του Καθ. Μιχάλη Γεωργιάδη  στην 

περιοχή της βελτιστοποίησης Σύγχρονων  Αγορών Ενέργειας.  
 

Υπάρχει χρηματοδότηση ύψους περίπου 700 €/μήνα με υποτροφία από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ. 
 
Η διατριβή θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τον Δρ. Βαγγέλη Τσιμόπουλο, μεταδιδακτορικό 

ερευνητή της ομάδας του Καθ. Μ. Γεωργιάδη.  
 

Προσόντα: 
• Καλή γνώση τεχνικών  βελτιστοποίησης διεργασιών και συστημάτων. 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

• Ενδιαφέρον για εκπόνηση διδακτορικού σε μια σύγχρονη ερευνητική περιοχή μεγάλου 

επιστημονικού, τεχνολογικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος.   

Όποιος ενδιαφέρετε να επικοινωνήσει με τον Καθ. Μ. Γεωργιάδη. 

 
Περιγραφή Αντικειμένου 
 

Καθώς η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι κρίσιμη για τη λειτουργικότητα των 
σύγχρονων κοινωνιών, η επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (generation 

investment)  είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της παροχής της. Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο 
των απελευθερωμένων αγορών ενέργειας η διαδικασία λήψης αποφάσεων (decisions-making 

problems) αποτελεί ένα πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο απαιτεί την μοντελοποίηση των 
ακόλουθων παραγόντων: 

1) Το μηχανισμό εκκαθάρισης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που οδηγεί σε μοντέλα 

συμπληρωματικότητας (complementarity models) 

2) Την αβεβαιότητα της παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που απαιτεί τη 

χρήση στοχαστικού προγραμματισμού (stochastic programming) 

3) Τη στρατηγική συμπεριφορά των παικτών (παραγωγών – αγοραστών) της αγοράς που 

επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο, η ορθή λήψη αποφάσεων ενός στρατηγικού 
επενδυτή  απαιτεί την δημιουργία κατάλληλων μαθηματικών εργαλείων που μεγιστοποιούν τα 
προσδοκώμενα κέρδη βασιζόμενα τόσο στο λειτουργία της αγοράς (operation, 
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offerings/biddings) όσο και στον σχεδιασμό (planning, generation investment). Για την ανάπτυξη 
των μοντέλων αυτών πρέπει να συνυπολογιστούν διάφοροι παράγοντες όπως: 

1) Αβεβαιότητες που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τις τιμές των 

καυσίμων, την συμπεριφορά των αντίπαλων παικτών στην αγορά, τις ρυθμιστικές αρχές 

κ.α.  

2) Διαφορετικές αγορές ενέργειας όπως: Future markets, Day-ahead and Balancing 

markets, Gas markets, Sector coupling (jointly cleared Gas and Electricity markets). 

3) Είδη και κόστη  διαφορετικής τεχνολογίας μονάδων παραγωγής ενέργειας όπως 

θερμικών (CCGT), ανανεώσιμων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ESS) κ.α. 

4) Επιλογή τοποθεσίας και δυναμικού παραγωγής (location and unit capacity).  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα απαιτηθεί η ανάπτυξη μοντέλων 
μαθηματικού προγραμματισμού με περιορισμούς ισορροπίας (mathematical programming with 
equilibrium constraints, MPEC) καθώς και μοντέλων προγραμματισμού ισορροπίας με 
περιορισμούς ισορροπίας (equilibrium programming with equilibrium constraints, EPEC). Καθώς 
τα προαναφερθέντα μοντέλα είναι πολύ-επίπεδα, μη γραμμικά (non-linear) και αρκετά 
πολύπλοκα θα απαιτηθεί η χρήση  γραμμικού προγραμματισμού (primal-dual programming) η 
εφαρμογή των Karush-Kuhn-Tucker συνθηκών βελτιστοποίησης, η ανάπτυξη τεχνικών 
γραμμικοποίησης (Binary expansion techniques) καθώς και τεχνικών αποσύνθεσης (Benders 
decomposition and  hyperplane cutting techniques).  

 

 

 Ο Επιβλέπων 

 

Μιχαήλ Γεωργιάδης, Καθηγητής  

 

 

 


