
 

Κριτήρια απονομής του τίτλου  
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Πρέπει να συντρέχουν τα 7 παρακάτω κριτήρια: 
 
Κριτήριο 1ο 
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Ιατρικής ή Φαρμακευτικής από 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). 
 
Κριτήριο 2ο  
Μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή στο γνωστικό πεδίο της βιοχημείας της άσκησης, με κύριο ε-
πιβλέποντα αναγνωρισμένο από την ΕΕΒΦΑ βιοχημικό της άσκησης ή μέλος ΔΕΠ στο γνωστικό πεδίο 
της βιοχημείας της άσκησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
Κριτήριο 3ο 
Επιτυχής γραπτή και προφορική εξέταση από πενταμελή επιτροπή (αποτελούμενη από βιοχημικούς 
της άσκησης, μέλη της ΕΕΒΦΑ). Η εξέταση διενεργείται κάθε έτος στη διάρκεια του συνεδρίου της 
ΕΕΒΦΑ. Η ύλη της εξέτασης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΦΑ 6 μήνες πριν το συνέδριο 
και θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της βιοχημείας της άσκησης. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνο-
νται δεκτές μετά την ανακοίνωση της ύλης και έως ένα μήνα πριν το συνέδριο της ΕΕΒΦΑ. Το κόστος 
της εξέτασης θα καθορίζεται από το ΔΣ της ΕΕΒΦΑ.  
Της εξέτασης εξαιρούνται όσοι/ες υποψήφιοι έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ και (i) έχουν ολοκληρώσει επιτυ-
χώς μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών με επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον 2 
μαθημάτων στο γνωστικό πεδίο της βιοχημείας της άσκησης στον διδακτορικό κύκλο σπουδών ή (ii) 
έχουν αποδεδειγμένη επιτυχή ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής στο γνωστικό πεδίο της βιοχημείας της άσκησης. 
 
Κριτήριο 4ο 
Μαθητεία ή εργασιακή εμπειρία εκτέλεσης βιοχημικών αναλύσεων, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών, 
υπό αναγνωρισμένο από την ΕΕΒΦΑ βιοχημικό της άσκησης ή μέλος ΔΕΠ στο γνωστικό πεδίο της βιο-
χημείας της άσκησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εξαιρούνται του κριτηρίου όσοι/ες έχουν εκπο-
νήσει και τη μεταπτυχιακή και τη διδακτορική τους διατριβή στο γνωστικό πεδίο της βιοχημείας της 
άσκησης, με κύριο επιβλέποντα αναγνωρισμένο από την ΕΕΒΦΑ βιοχημικό της άσκησης ή μέλος ΔΕΠ 
στο γνωστικό πεδίο της βιοχημείας της άσκησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
Κριτήριο 5ο 
Ερευνητική δραστηριότητα στη βιοχημεία της άσκησης, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή του/της υ-
ποψηφίου/ας ως 1ου/ης ή 2ου/ης συγγραφέα σε τουλάχιστον 3 άρθρα στο γνωστικό πεδίο της βιο-
χημείας της άσκησης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή βαρύτητας, που εμφανίζονται 
στο PubΜed και στο Science Citation Index. 
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Κριτήριο 6ο 
Παρουσίαση εργασίας από τον/την υποψήφιο/α σε 2 τουλάχιστον συνέδρια της ΕΕΒΦΑ. 
 
Κριτήριο 7ο 
Ο/Η υποψήφιος/α να είναι μέλος της ΕΕΒΦΑ και να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 από τα 5 
τελευταία  (πριν την ημερομηνία αίτησης) συνέδρια της ΕΕΒΦΑ. 
 
Διάρκεια ισχύος του τίτλου 
Ο αρχικός τίτλος ισχύει για 5 έτη. Εάν ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί ανανέωσή του, αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
(i) Χωρίς εξετάσεις, εφόσον στο διάστημα της 5ετίας διατήρησε την ιδιότητα του μέλους της ΕΕΒΦΑ, 

παρακολούθησε 3 τουλάχιστον συνεδρία της ΕΕΒΦΑ και παρουσίασε μία τουλάχιστον εργασία σε 
συνέδριο της ΕΕΒΦΑ.  

(ii) Με επιτυχή εξέταση, εάν στο διάστημα της 5ετίας δεν διατήρησε την ιδιότητα του μέλους της 
ΕΕΒΦΑ ή δε συμμετείχε στα συνέδρια της ΕΕΒΦΑ, όπως ορίζεται στην περίπτωση (i).  

Μετά την ανανέωση ο τίτλος ισχύει δια βίου.  
Τα παραπάνω ισχύουν και για όσους/ες έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τα προηγούμενα κριτήρια της 
ΕΕΒΦΑ. 
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