
ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. - 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. - 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

9 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
3 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

6 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
5 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018.                                                   

4 

 

 

 

                           

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

3 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
0 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

0 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

16 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

10 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

 

 

ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε 

Δ.Δ.Π. Βνπιγαξηθήο γιώζζαο 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

12 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

6 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

4 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

3 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
3 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018.  

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 2 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Μειώλ ΓΔΠ Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.117 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

8 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.149 

Σν πιήζνο ηωλ εηεξναλαθνξώλ ζωρεσηικά από ηελ 

έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 

31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.126 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνξώλ (εηεξναλαθνξέο θαη 

απηναλαθνξέο) ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

[εκ.: Γηα ηελ άληιεζε ηωλ ζηνηρείωλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ππεξεζία GoogleScholar.] 

7 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

 



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

-- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

3 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

5 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
-- 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

-- 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

-- 

 

  



 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

3 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

3 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

16 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

10 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

 

 

ηεθαλία Φηιίπνβα-Μεξηδηκέθε 

Δ.Δ.Π. Βνπιγαξηθήο γιώζζαο 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

11 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

10 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. - 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. - 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
- 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

4 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

- 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

5 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

2 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

4 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

5 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

29 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
2 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

17 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Σο πλήθος ηων εργαζιών ζε επιζηημονικά περιοδικά με κριηές ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. ΕΙΝΑΙ 31 

  



ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Λνηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ (κε Μειώλ ΓΔΠ) Σκήκαηνο ΒΑ 
(ζωξεπηηθώλ ζηνηρείωλ έωο θαη 31.12.2018) 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΟ 

(έως 31.12.2018) 

Κωδ.:M3.118 

Σν πιήζνο ηωλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.119 

Σν πιήζνο ηωλ δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο) 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.120 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ κε 

θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

Κωδ.:M3.121 

Σν πιήζνο ηωλ αλαθνηλώζεωλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίωλ 

ρωξίο θξηηέο ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

4 

Κωδ.:M3.122 
Σν πιήζνο ηωλ κνλνγξαθηώλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε 

ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
 

Κωδ.:M3.123 
Σν πιήζνο ηωλ βηβιίωλ ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 
1 

Κωδ.:M3.124 

Σν πιήζνο ηωλ θεθαιαίωλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

1 

Κωδ.:M3.127 

Σν πιήζνο ηωλ δηεζλώλ βξαβείωλ θαη δηαθξίζεωλ 

ζωρεσηικά από ηελ έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έωο θαη 31.12.2018. 

 

 

 


