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Οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης για υποψηφίους που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά στο συμβούλιο IBLCE 

  

 

 

 

Ο παρών οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης του IBLCE είναι για άτομα που: 

• Δεν έχουν ποτέ μέχρι τώρα συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του IBLCE  

• Κάνουν αίτηση για να ξανασυμμετάσχουν στις εξετάσεις IBLCE  

• Είχαν στο παρελθόν πιστοποίηση ως διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι 

γαλουχίας IBCLC αλλά δεν είναι πιστοποιημένοι 1 αυτή τη στιγμή  

 

 

 

 

 

Το Συμβούλιο IBLCE, ως διεθνής οργανισμός, χρησιμοποιεί τα Αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις 

δημοσιεύσεις του. 

 

                                                           
1 Στμ: Για λόγους απλοποίησης του λόγου και πολιτικής ορθότητας, στο παρόν έγγραφο θα εναλλάσσονται το αρσενικό και θηλυκό - κάθε αναφορά σε 
αρσενικό ή θηλυκό θα αφορά και στα δύο φύλα. 
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Εισαγωγή 

Ο παρών οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης του IBLCE είναι για άτομα που:  

• Δεν έχουν ποτέ μέχρι τώρα συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης του IBLCE  

• Κάνουν αίτηση για να ξανασυμμετάσχουν σε εξετάσεις IBLCE 

• Είχαν στο παρελθόν πιστοποίηση ως διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας IBCLC αλλά δεν είναι 

πιστοποιημένες αυτή τη στιγμή 

 

Το Συμβούλιο IBLCE βρίσκεται στη χαρούμενη θέση να σας παρέχει τον οδηγό αυτό για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε 

το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης.  Το σύστημα πιστοποίησης του IBLCE είναι μια ηλεκτρονική, ασφαλής 

βάση δεδομένων που παρέχεται από τη διαχείριση πιστοποίησης του Pearson, πρώην Integral 7. 

  

Όσο θα προχωράτε στην ανάγνωση του συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης του ΙBLCE, το μεγαλύτερο μέρος των όρων 

και γλώσσας που θα συναντήσετε θα σχετίζεται με το IBLCE. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές ίσως βρείτε αναφορές στο 

σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης του Pearson (Pearson Credential Manager) ή του Integral 7. Το Pearson Credential 

Manager είναι το όνομα του τωρινού ηλεκτρονικού λογισμικού βάσης δεδομένων, ενώ το Integral 7 είναι το παλιότερο 

όνομα. 

 

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι εικόνες στον παρόντα οδηγό αντιπροσωπεύουν εικόνες που εμπεριέχονται στο σύστημα 

διαχείρισης πιστοποίησης του ΙΒLCE σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και χρησιμοποιούνται μόνον ως δείγματα. Μπορεί 

να σημειωθούν αλλαγές στο σύστημα περιστασιακά και επομένως το κείμενο των εντύπων και των οθονών ίσως είναι 

κάπως διαφορετικό από το κείμενο όπως παρουσιάζεται στον παρόντα οδηγό.  

 

Δημιουργία λογαριασμού  

 

Αν έχετε πιστοποιηθεί ως διεθνώς πιστοποιημένος σύμβουλος γαλουχίας IBCLC στο παρελθόν ή αν έχετε κάνει αίτηση για 

συμμετοχή σε εξετάσεις του συμβουλίου IBLCE στο παρελθόν, ίσως έχετε ήδη λογαριασμό στο σύστημα διαχείρισης 

πιστοποίησης του IBLCE.  Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την επιλογή “Forgot Password” 

(“Ξέχασα τον κωδικό μου”) στη σελίδα σύνδεσης. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση με την 

οποία έχετε καταγραφεί στο συμβούλιο IBLCE.  
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Αν δεν έχετε κάνει ποτέ αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις IBLCE, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε 

λογαριασμό στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης του IBLCE. Ο σύνδεσμος για το σύστημα διαχείρισης 

πιστοποίησης του IBLCE βρίσκεται στην ιστοσελίδα του IBLCE, http://www.iblce.org/certify/certification-

application-information.  

Όταν ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης του συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE, ακολουθήστε τον 

σύνδεσμο “New or First Time User” («Νέος χρήστης ή χρήστης για πρώτη φορά») που θα βρείτε κάτω από το 

μπλε κουμπί της σύνδεσης (Εικόνα 1). Σας συμφέρει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό το συντομότερο γιατί 

αυτό θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε να λαμβάνετε ενημέρωση για την πιστοποίησή σας από το συμβούλιο 

IBLCE.  

 

Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα σύνδεσης στο IBLCE 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία λογαριασμού, θα μπορείτε να μπαίνετε 

και να βγαίνετε από το σύστημα όσο συχνά επιθυμείτε. Είναι δυνατό να ξεκινήσετε 

τη συμπλήρωση της αίτησης και να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Save for Later” 

(«Αποθήκευση για αργότερα»), ώστε να επιστρέψετε στη σελίδα κάποια άλλη 

στιγμή.   

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
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Αφού ακολουθήσετε τον σύνδεσμο New or First Time User link («Νέος χρήστης  ή χρήστης για πρώτη φορά») (Εικόνα 1), θα 

πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στο σύστημα, συμπληρώνοντας το έντυπο 

Personal Information New Candidate Record form (Έντυπο καταχώρησης προσωπικών δεδομένων νέου υποψηφίου) (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Σελίδα προσωπικών δεδομένων IBLCE  
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Καταχώρηση υποψηφίου 

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά. 

Γενικές πληροφορίες 

Τελευταία ενημέρωση από υποψήφιο 

στις:  

 

  

  

 

Ισχύουσα διεύθυνση:  
* Χώρα:  
*Διεύθυνση: 
* Πόλη:  
* Πολιτεία/Επαρχία:  
* Ταχυδρομικός κώδικας: 

  

Όνομα ταυτότητας (ID Name) ID Τελευταία αναθεώρηση 

 Αρ. καταχώρησης (ID) L-00000 10/08/2015 

 iblceID 00000000 10/08/2015 

Lock Name 
 

Τίτλος-Πρόθημα (π.χ. Κα, Δις, Κος, Δρ) 
 

* Όνομα 
(νόμιμο 
όνομα στην 
ταυτότητα) 

 
 

Άλλα ονόματα 
(νόμιμα 
ονόματα στην 
ταυτότητα) 

 

* Επώνυμο 
(νόμιμο 
επώνυμο στην 
ταυτότητα)  

 

Άλλοι τίτλοι 
 

* Ημερομηνία 
γέννησης   (μήνας/ημέρα/έτος) 
Όνομα 
εταιρίας  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση  
 

Τηλέφωνα 



    

7 
 

Κωδικός χώρας   Αριθμός εσωτερικό  
* Τηλέφωνο σπιτιού    

Κωδικός χώρας   Αριθμός εσωτερικό 
Τηλέφωνο εργασίας    

Κωδικός χώρας   Αριθμός εσωτερικό 
Κινητό τηλέφωνο    

Κωδικός χώρας   Αριθμός εσωτερικό 
Αριθμός Fax   

Προτιμώμενη διεύθυνση επικοινωνίας   
             Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση 
             Εναλλακτική ηλεκτρονική διεύθυνση 
Ισχύουσα ηλεκτρονική διεύθυνση:  
* Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση  
* Επιβεβαιώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση  
 
Ισχύουσα ηλεκτρονική διεύθυνση:  
Εναλλακτική ηλεκτρονική διεύθυνση  
Επιβεβαιώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση  
 

Άλλη πολιτεία ή 
επαρχία    

 

* Πλήρες νόμιμο 
όνομα όπως 
αναγράφεται στην 
ταυτότητά σας  

  

 

    Φύλο   
  

Άρρεν 
 Θήλυ 

Άλλα ονόματα που 
χρησιμοποιείτε   

 

Προτιμώμενο όνομα  
 

 

   Με ποια σειρά προτιμάτε να εμφανίζεται το όνομά σας; 
   

Όνομα, Επώνυμο 
     Επώνυμο, Όνομα 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

Επιπλέον Ερωτήσεις 



    

8 
 

   

Όνομα στην κύρια 
γλώσσα που μιλάτε 
(μόνον αν δεν 
χρησιμοποιούνται 
λατινικοί 
χαρακτήρες)  

  

 

Διεύθυνση στην 
κύρια γλώσσα που 
μιλάτε όπως 
εμφανίζεται σε έναν 
φάκελο 
αλληλογραφίας   

 

 
 * Κύρια γλώσσα 

 
Αφρικάανς Τσεχικά Εβραϊκά Ιταλικά Σερβικά  
Αλβανικά Δανικά Χίντι  Ιαπωνικά Σλοβακικά 
Αραβικά  Ολλανδικά Ουγγρικά  Κορεάτικα Σλοβενικά 

 
Αγγλικά Ισλανδικά Λετονικά Ισπανικά 

Βοσνικά  Εστονικά Ινδονησιακά Λιθουανικά Σουηδικά 
Βουλγαρικά  Φιλιπινέζικα Νορβηγικά Λουξεμβουργικά Ταϊτικά 

Κινέζικα Φινλανδικά Περσικά Σκοπιανά 
Τουρκικά  
Ταϊβανέζικα 

Κινέζικα-Καντονέζων Γαλλικά  Πολωνικά Μαλαισιανά Ουκρανικά 
Κινέζικα -
Μανδαρίνων Γερμανικά  Πορτογαλικά Μαλτεζικά Βιετναμέζικα 
Κροατικά Ελληνικά Ρωσικά Μογγολικά Άλλη  
 
 

Κύρια γλώσσα - άλλη 
  

*χώρα υπηκοότητας 
 

Χώρα διαμονής 
 

   
    Ανώτερο εκπαιδευτικό πτυχίο που έχετε αποκτήσει    
    Κανένα 

   Κατώτερη εκπαίδευση (2ετές πρόγραμμα μετά το λύκειο - Associate) 
Τεχνολογική εκπαίδευση (Diploma) 
Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (3-4ετές πρόγραμμα μετά το λύκειο-Bachelor) 
Μεταπτυχιακό/επαγγελματικοί χώροι (5-6ετές πρόγραμμα μετά το λύκειο- Master) 
Διδακτορικό (Doctoral)  

   Πλαίσιο εξάσκησης αυτή τη στιγμή   
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Κοινοτική κλινική 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα/οργανισμός 
Κρατική Πολιτική Ανάπτυξης  
Νοσοκομείο  
Ανεξάρτητο/ιδιωτικό γραφείο  
Ιατρικό γραφείο  
Άλλο 

Τωρινό πλαίσιο 
εξάσκησης (αν 
επιλέξατε «άλλο»)  

  

 

Επιπλέον 
πιστοποιητικά   

 

Πιστοποιητικά πάνω 
στη γαλουχία 
επιπλέον του 
«IBCLC» 

 

 

Επιλέξτε το κύριο επάγγελμα υγείας που ασκείτε (εκτός από αυτό της 
συμβούλου γαλουχίας)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οδοντίατρος Φαρμακοποιός 
Διαιτολόγος Φυσιοθεραπευτής/τρια 
Μαία/Μαιευτής Ιατρός 
Νοσηλευτής/τρια Λογοθεραπευτής/τρια 
Εργοθεραπευτής/τρια Άλλο 

Άλλο επάγγελμα 
υγείας (αν έχετε 
επιλέξει άλλο 
παραπάνω) 
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Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση «IBCLC» από τον εργοδότη σας; 
    Ναι  

   Όχι 
 

Συνταξιούχος   
    Ναι  

   Όχι 

Έτος κατά το οποίο αποκτήσατε για πρώτη φορά την πιστοποίηση  
και από το οποίο τη διατηρείτε αδιαλείπτως (χωρίς διακοπή)   

 

 

 
 
Υποβολή  Ακύρωση 
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Θα παρουσιαστεί στην οθόνη σας η επιβεβαίωση ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας και ότι έχει σταλεί 

ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με το πώς να τον ενεργοποιήσετε (Εικόνα 3). 

Εικόνα 3: Σελίδα ταυτότητας υποψηφίου IBLCE  
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Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παρόμοιο με το 

παρακάτω (Εικόνα 4). Επιλέξτε τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. 

Εικόνα 4: Μήνυμα επιβεβαίωσης από το IBLCE  

Έχει δημιουργηθεί ο χρήστης σας στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης του IBLCE Credential. Για 

να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας παρακαλούμε να μεταβείτε στο www.---.com 

Ο αριθμός μητρώου σας στο IBLCE (IBLCE ID) είναι: L-#### 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού σας θα λήξει στις 

###### 

Όταν ακολουθήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το όνομα χρήστη 

και να φτιάξετε κωδικό πρόσβασης. Ο αριθμός μητρώου IBLCE που αναφέρεται παραπάνω είναι το 

όνομα χρήστη σας. Αφού ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας θα έχετε τη δυνατότητα να 

αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας άμεσα:  

• Ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας 

• Επιλέγετε τη σελίδα Διαχείρισης Πιστοποίησης του IBLCE: www.----.com 

• Συνδέεστε 

Παρακαλούμε σημειώστε: Όταν θα ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης, αποθηκεύστε τη στους 

σελιδοδείκτες σας για μελλοντική χρήση.  

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο σύστημα διαχείρισης 

πιστοποίησης του IBLCE παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο 

IBLCE της περιοχής σας ή συμπληρώστε το έντυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.---.com 

 

Σας ευχαριστούμε, 

IBLCE 

 

 

             

         

 

   

 

 

 

 

 

http://www.iblce.org/contact
http://www.iblce.org/
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Αφού ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που σας δοθεί μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος, θα 

οδηγηθείτε σε μια οθόνη για να δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασης (Εικόνα 5).  

Εικόνα 5: Ενεργοποίηση νέου λογαριασμού για δημιουργία κωδικού πρόσβασης  

 
Νέα καταχώρηση 

Εισαγάγετε νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης παρακάτω.  

Όνομα χρήστη  

Κωδικός πρόσβασης 

Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης  

 

 Όνομα χρήστη: μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε όνομα για όνομα χρήστη, αλλά θα πρέπει να είναι μοναδικό. Αν 

εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη που ήδη χρησιμοποιείται, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα διαφορετικό όνομα μέχρι 

να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη που θα είναι μοναδικό. Το όνομα χρήστη σας ΔΕΝ πρέπει να επηρεάζεται από 

κεφαλαία ή πεζά (μικρά) γράμματα. 

 Κωδικός πρόσβασης: θα πρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός σας πρέπει να πληροί 

τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. 

 Να περιέχει τουλάχιστον έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ιδιαίτεροι χαρακτήρες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: 

(!@#$%&*()_’+-=;>?<,) 

 Να περιέχει τουλάχιστον έναν χαρακτήρα από την αλφάβητο σε πεζά (μικρά) γράμματα και ένα σε κεφαλαία. 
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Αφού έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να εισαγάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην αντίστοιχη 

σελίδα και να υποδείξετε ότι συμφωνείτε με το έγγραφο «End User License Agreement» όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 6. 

Εικόνα 6: Σελίδα προσωπικών δεδομένων  
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Η Αρχική μου σελίδα  

Αφού επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, το σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης 

του IBLCE θα ανοίξει στην «Αρχική μου σελίδα» με ένα μήνυμα καλωσορίσματος όπως 

εμφανίζεται παρακάτω (Εικόνα 7).   

 

Εικόνα 7: Μήνυμα καλωσορίσματος στην Αρχική μου σελίδα  
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Στο σημείο αυτό μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα στη διαδικασία της αίτησης. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να 

περιμένετε ή χρειάζεται να σταματήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, μπορείτε να βρείτε τον 

σύνδεσμο στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης του IBLCE ανατρέχοντας στον ιστότοπο του IBLCE 

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information. 

• Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε πως αν έχετε ερωτήσεις για τις προϋποθέσεις της πιστοποίησης, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατά τόπον αρμόδιο γραφείο ΙBLCE που σας εξυπηρετεί. Στοιχεία 

επικοινωνίας για το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο που σας εξυπηρετεί μπορείτε να βρείτε στο κάτω 

αριστερό μέρος της οθόνης της «Αρχικής μου σελίδας». 

• Αν έχετε ερωτήσεις για τη χρήση του συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE και/ή για τη 

συμπλήρωση της αίτησής σας, θα πρέπει να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας τον 

σύνδεσμο επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών (Contact Customer Service) στην αριστερή κίτρινη μπάρα 

πλοήγησης.   

Όσο βρίσκεστε στην οθόνη της «Αρχικής μου σελίδας», αφιερώστε λίγα λεπτά για να εξοικειωθείτε με τους 

συνδέσμους πλοήγησης στην κίτρινη μπάρα πλοήγησης που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης.  

• Στη σελίδα με πληροφορίες επικοινωνίας μπορείτε να επεξεργαστείτε και να ανανεώσετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για την ανανέωση των πληροφοριών αυτών, ώστε τα ο 

συμβούλιο IBLCE να σας κρατάει ενήμερους για σημαντικά θέματα πιστοποίησης. Αν υπάρχει κάποια 

αλλαγή στο όνομά σας στον λογαριασμό σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του IBLCE για 

να ζητήσετε αυτή την αλλαγή, όπως και να υποβάλετε επίσημα έγγραφα που σχετίζονται με την 

αλλαγή. 

• Ο σύνδεσμος προτιμήσεων στην επικοινωνία σάς επιτρέπει να ζητήσετε από το σύστημα να μην σας 

αποστέλλονται ενημερώσεις [δεν συνιστάται].  

• Ο σύνδεσμος ιστορικού δράσης  σάς δείχνει την αίτησή σας και το ιστορικό της πιστοποίησής σας από τη 

στιγμή που ξεκινήσατε τη χρήση του συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE. [Το ιστορικό σας πριν τη 

στιγμή αυτή δεν βρίσκεται προς το παρόν μέσα στο σύστημα].  

• Ο σύνδεσμος ιστορικού ηλεκτρονικών πληρωμών σάς δείχνει πληρωμές που έχετε κάνει ηλεκτρονικά με 

πιστωτική κάρτα. 

• Στον σύνδεσμο αλλαγής κωδικού πρόσβασης μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη σας ή τον κωδικό 

σας.  

• Ο σύνδεσμος αποσύνδεσης  θα τερματίσει τις εργασίες σας στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης του 

IBLCE. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει ή υποβάλει κάποιο έντυπο το οποίο έχετε ξεκινήσει να συμπληρώνετε, 

θα χάσετε όποια πληροφορία έχετε συμπληρώσει. 

• Στον σύνδεσμο εντύπων αιτήσεων  μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν, 

όπως και τα έντυπα που έχετε συμπληρώσει και όσα έχετε αποθηκεύσει για αργότερα. 

• Στον σύνδεσμο ανάρτησης εγγράφων θα βρείτε όλα τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στον 

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
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λογαριασμό σας. Αυτή η περιοχή είναι για υπηρεσιακή χρήση μόνο. Σας παρακαλούμε να την 

αγνοήσετε. 

• Ο σύνδεσμος συχνών ερωτήσεων περιέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα διαχείρισης 

πιστοποίησης του IBLCE και/ή διαδικασιών αιτήσεων.   

• Ο σύνδεσμος εξυπηρέτησης πελατών σάς επιτρέπει να υποβάλετε αίτημα για να επικοινωνήσει μαζί σας το 

προσωπικό του IBLCE με απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ή θέματα που σας απασχολούν. Αυτός είναι ο σύνδεσμος 

που πρέπει να χρησιμοποιήσετε αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης 

πιστοποίησης IBLCE ή σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων της αίτησής σας. 

• Ο σύνδεσμος ιστορικού εξυπηρέτησης πελατών σάς δίνει μια καταγραφή όλης της επικοινωνίας σας με 

το προσωπικό του IBLCE μέσα από το σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE. 

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης ή ονόματος χρήστη  

Αν ξεχάσετε το όνομα χρήστη σας ή τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τη σελίδα σύνδεσης του 

συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE (Εικόνα 1), ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα βρείτε εδώ: 

http://i7lp.integral7.com/iblce, και πατήστε τον σύνδεσμο «Ξέχασα το όνομα χρήστη μου» ή «Ξέχασα τον 

κωδικό πρόσβασης».  

 

Θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε καταχωρημένη στο όνομά σας 

και θα σας επιτραπεί να ξαναορίσετε το όνομα χρήστη σας και/ή τον κωδικό πρόσβασης.  

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αίτησης  

Προτού ξεκινήσετε να συμπληρώνετε τα έντυπα της αίτησης, πρέπει να γνωρίζετε πως θα χρειαστείτε 

πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα: 

 

• Ποια προϋπόθεση αποδοχής θα ακολουθήσετε —Προϋπόθεση 1, 2 ή 3 

• Αν μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια έχετε ή δεν έχετε ολοκληρώσει τις απαραίτητες 90 ώρες ειδικευμένη 

εκπαίδευσης στη γαλουχία όπως ορίζεται από την προϋπόθεση αποδοχής 1 ή 3, ή αν έχετε ή δεν έχετε 

ολοκληρώσει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που ορίζεται στην προϋπόθεση αποδοχής 2.   

• Πώς θα αποδείξετε ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε επιστήμες υγείας (Health Sciences Education) 

- Αποδεικνύοντας πως έχετε εκπαιδευθεί σε ένα από τα επαγγέλματαπου βρίσκονται στη λίστα 

αναγνωρισμένων επαγγελμάτων υγείας (Recognised Health Professions List) 

– Ή καταθέτοντας επίσημη βαθμολογία και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ολοκλήρωση των 14 μαθημάτων 

επιστημών υγείας  

– Ή καταθέτοντας έγγραφα που αποδεικνύουν πως αναγνωρίζεστε από το κράτος, πολιτεία ή επαρχία όπου 

διαμένετε και μπορείτε νόμιμα να ασκείτε κλινικό επάγγελμα υγείας.  

• Πόσες ώρες κλινικής εξάσκησης στη γαλουχία και τη φροντίδα του θηλασμού έχετε συμπληρώσει μέσα στην 

http://i7lp.integral7.com/iblce
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/HealthSciencesEducationGuide1.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/recognised-health-professions.pdf
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τελευταία πενταετία  

– 1000 επιτηρούμενες ώρες για την προϋπόθεση αποδοχής 1 

– 300 απευθείας επιτηρούμενες ώρες για προϋπόθεση αποδοχής 2 

– 500 απευθείας επιτηρούμενες ώρες για προϋπόθεση αποδοχής 3 

• Επιπροσθέτως, θα χρειαστεί να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα όπως το έτος γέννησης, χώρα υπηκοότητας και 

επαγγελματική σταδιοδρομία και πληροφορίες για προτιμήσεις στη διάρκεια των εξετάσεων, όπως αν χρειάζεστε 

ειδική μεταχείριση στη διάρκεια των εξετάσεων και/ή σε ποια περιοχή θέλετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις. Αν 

χρειάζεστε ειδική μεταχείριση, θα χρειαστείτε επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανάγκη ειδικής 

μεταχείρισης. 

• Επίσης αν απαντήσετε «Ναι» σε μία ή περισσότερες από τις απαραίτητες ερωτήσεις, θα χρειαστεί να υποβάλετε 

εξηγήσεις για τις απαντήσεις σας. 

 

Αν η αίτησή σας επιλεχθεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, θα χρειαστεί να υποβάλετε επίσημα έγγραφα 

που να αποδεικνύουν την ολοκλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων: 

 

• Εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας  

• Εκπαίδευση ειδικευμένη στη γαλουχία  

• Κλινική εξάσκηση στην παροχή φροντίδας σε οικογένειες που θηλάζουν  

 

Όσο απαντάτε στα έντυπα της αίτησης, μπορείτε να αποθηκεύετε το κάθε έντυπο για να το 

συνεχίσετε αργότερα, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Αποθήκευση για αργότερα» “Save for Later”.  

Αυτή η πρακτική λειτουργία σάς επιτρέπει να μπαίνετε και να βγαίνετε από το σύστημα σύμφωνα 

με το πρόγραμμά σας. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι το έντυπο επικοινωνίας που 

απαιτεί συγκεκριμένες πληροφορίες και δεν μπορεί να αποθηκευθεί για αργότερα.  

 

Παρακαλούμε σημειώστε πως πρέπει να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις τη στιγμή της αίτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Διαδικασία αίτησης  

Στον σύνδεσμο των εντύπων της αίτησης που βρίσκεται στη μπάρα πλοήγησης στα αριστερά, οι  

υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν τα διαφορετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν ή να δουν 

τα έντυπα προς συμπλήρωση. Σημειώστε πως αυτή η οθόνη (Εικόνα 8) έχει τρία πεδία: τα «Νέα 

έντυπα», τα «Έντυπα που βρίσκονται σε διαδικασία συμπλήρωσης» και τα «Συμπληρωμένα έντυπα». 

Τα έντυπα που δεν έχουν συμπληρωθεί μπορείτε να τα βρείτε στο πεδίο «Νέα έντυπα», τα έντυπα 

που έχετε ξεκινήσει και αποθηκεύσει για αργότερα μπορείτε να τα βρείτε στο πεδίο «έντυπα που 

βρίσκονται σε διαδικασία συμπλήρωσης», και συμπληρωμένα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στο πεδίο 

«Συμπληρωμένα έντυπα». Τα συμπληρωμένα έντυπα θα εμφανίζονται με μια ένδειξη ότι έχουν 

εγκριθεί.  

 

Εικόνα 8:  Έντυπο αίτησης IBLCE  
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Αίτηση- Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων (αρχικός υποψήφιος)   
 

Το πρώτο βήμα για όλους τους υποψηφίους είναι να συμπληρώσουν την αίτηση – Πιστοποίηση μέσω 

εξετάσεων (αρχικός υποψήφιος) Εικόνα 9.   

 

Εικόνα 9: Πιστοποίηση IBLCE μέσω εξετάσεων (Έντυπο για αρχικό υποψήφιο)  

 

 

Αίτηση – Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων (αρχικός υποψήφιος)  
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Παρακαλούμε να υποβάλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες παρακάτω. Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να 

πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του IBLCE τη στιγμή της αίτησης. Αν δεν τις πληροίτε, δεν 

πρέπει να συνεχίσετε με την αίτησή σας.  

 

Κάνετε αίτηση για τις παρακάτω εξετάσεις ΜΟΝΟΝ: 

Θα εμφανιστεί ένα κείμενο με τις πληροφορίες για τον τρόπο και τις ημερομηνίες των εξετάσεων στις 

οποίες θα συμμετάσχετε.  

  

Επαγγελματική εκπαίδευση και εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας  

* Πώς έχετε ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας;  

Έχω ολοκληρώσει εκπαίδευση σε κάθε ένα από τα 14 μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό 

Εκπαίδευσης σε Επιστήμες Υγείας (Health Sciences Education Guide). 

Έχω εκπαιδευθεί σε επάγγελμα υγείας που είναι αναγνωρισμένο από τη χώρα μου, πολιτεία ή 

επαρχία στην οποία ασκώ το επάγγελμα. 

* Παρακαλούμε επιλέξτε την επιλογή που περιγράφει ΚΑΛΥΤΕΡΑ την επαγγελματική σας εκπαίδευση. 

                   

 

 

 

  

Προϋποθέσεις αποδοχής  

 

Πληροφορίες για κλινική εμπειρία ειδικευμένη στη γαλουχία  

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες για την εμπειρία σας σε κλινική εξάσκηση. Αν 

χρειάζεστε βοήθεια στον  υπολογισμό των κλινικών ωρών εξάσκησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

βοήθημα «Υπολογιστής κλινικής εξάσκησης ειδικευμένης στη γαλουχία» (Lactation-Specific Clinical 

Practice Calculator). 

 

Κάθε προϋπόθεση αποδοχής έχει διαφορετικές προϋποθέσεις για τις ώρες κλινικής εξάσκησης:  

Οδοντίατρος Φαρμακοποιός 
Διαιτολόγος Φυσιοθεραπευτής/τρια 
Μαία/Μαιευτής Ιατρός 
Νοσηλευτής/τρια Λογοθεραπευτής/τρια 

Εργοθεραπευτής/τρια Άλλο 

http://iblce.org/resources/iblce-documents/
http://iblce.org/resources/iblce-documents/
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• Προϋπόθεση αποδοχής 1: συμπλήρωση 1.000 επιτηρούμενων ωρών σε ανάλογο πλαίσιο μέσα στην 
τελευταία πενταετία  

• Προϋπόθεση αποδοχής 2: συμπλήρωση ενός ακαδημαϊκού προγράμματος αναγνωρισμένου από το IBLCE  
ως προϋπόθεση αποδοχής. Αυτό περιλαμβάνει 300 κλινικές ώρες μέσα στην τελευταία πενταετία 

• Προϋπόθεση αποδοχής 3: προϋποθέτει υποβολή σχεδίου για ένα πρόγραμμα εποπτείας ειδικά για την 
προϋπόθεση αποδοχής 3, το οποίο έχει ήδη γίνει αποδεκτό από το IBLCE πριν την αίτησή σας για συμμετοχή 
στις εξετάσεις. Αυτό περιλαμβάνει 500 επιτηρούμενες κλινικές ώρες με μια επόπτρια και διεθνώς 
πιστοποιημένη σύμβουλο γαλουχίας IBCLC μέσα στην τελευταία πενταετία 

* Ποια προϋπόθεση αποδοχής ακολουθείτε για την αίτησή σας;   

            

Προϋπόθεση αποδοχής 1 

Προϋπόθεση αποδοχής 2 

Προϋπόθεση αποδοχής 3 

ΜΟΝΟΝ για υποψηφίους που ακολουθούν την προϋπόθεση αποδοχής 3: Εδώ θα υποβάλετε τον κωδικό 

επιβεβαίωσης αποδοχής σχεδίου για την προϋπόθεση αποδοχής 3 (Pathway 3 Plan verification code). Αν δεν 

έχετε κωδικό επιβεβαίωσης επικοινωνήστε με το IBLCE πριν την υποβολή της αίτησής σας για εξετάσεις. 

 

* Ποιο είναι το σύνολο ωρών στη φροντίδα της γαλουχίας και του θηλασμού που έχετε παράσχει μέσα 

στην τελευταία πενταετία; Παρακαλούμε να μην συμπεριλάβετε κόμματα στην απάντησή σας.  

 

* Δια του παρόντος βεβαιώνω ότι έχω συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ωρών κλινικής εξάσκησης και 

εμπειρίας στη φροντίδα της γαλουχίας και του θηλασμού μέσα στην τελευταία πενταετία σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις του συμβουλίου IBLCE.  

 

Βεβαιώνω. 

  

Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση πάνω στη γαλουχία  

 

Το συμβούλιο IBLCE απαιτεί να έχετε τουλάχιστον 90 ώρες εκπαίδευσης ειδικευμένης στη γαλουχία που 

θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στην τελευταία πενταετία. Παρακαλούμε να υποβάλετε τις παρακάτω 

πληροφορίες για την εκπαίδευσή σας στη γαλουχία.  

* Παρακαλούμε να εισαγάγετε το σύνολο ωρών εκπαίδευσης στην ανθρώπινη γαλουχία και θηλασμό 

που έχετε συμπληρώσει μέσα στην τελευταία πενταετία.   
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* Δια του παρόντος βεβαιώνω ότι έχω συμπληρώσει τον ανάλογο αριθμό ωρών εκπαίδευσης στην ανθρώπινη 

γαλουχία και τον θηλασμό. 

 

Βεβαιώνω. 

ΜΟΝΟΝ για υποψηφίους της προϋπόθεσης αποδοχής 2  

Σε ποιο από τα παρακάτω ακαδημαϊκά προγράμματα συμμετείχατε;  

               

Birthingway College of Midwifery 

Carolina Global Breastfeeding Institute 

Drexel University 

Portland Community College 

Union Institute and University 

University of California San Diego Extension 

Αν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που παρακολουθήσατε δεν αναφέρεται παραπάνω, έχετε κάνει λάθος ως 

προς τη δυνατότητα συμμετοχής σας στις εξετάσεις IBLCE μέσω της προϋπόθεσης αποδοχής 2. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο της περιοχής σας, χρησιμοποιώντας την 

ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στην οθόνη της «Αρχικής μου σελίδας». 

Ποια ημερομηνία ολοκληρώσατε/αποφοιτήσατε από το πρόγραμμα της προϋπόθεσης αποδοχής 2 που 

επιλέξατε παραπάνω; Παρακαλούμε συμπληρώστε ακολουθώντας το παρακάτω πρότυπο (2 ψηφία για 

την ημερομηνία, 2 ψηφία για τον μήνα, και 4 ψηφία για το έτος (DD/MM/YYYY). 

(DD/MM/YYYY) 

 

  

Προτιμήσεις για τις εξετάσεις  

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας στις εξετάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη από το 

προσωπικό του IBLCE μέχρι να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για την αίτηση. Είναι ευθύνη του υποψηφίου να 

υποβάλει επιπλέον έγγραφα για να υποστηρίξει ειδική μεταχείριση στη διάρκεια των εξετάσεων. Να έχετε υπόψη 

σας ότι καθυστέρηση στην υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να 

κλείσετε ώρα εξέτασης στο εξεταστικό κέντρο CBT της προτίμησής σας.  
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Οι εξετάσεις ΙBLCE διεξάγονται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρόλα αυτά, σε κάποια μέρη του κόσμου 

όπου παρόμοια εξεταστικά κέντρα (CBT) δεν είναι διαθέσιμα, θα συνεχίσουν να διεξάγονται οι εξετάσεις δια χειρός 

(με χαρτί και μολύβι). Οι εξετάσεις δια χειρός θα διεξάγονται ΜΟΝΟΝ τον Οκτώβριο του κάθε έτους. Είναι 

βοηθητικό για το συμβούλιο IBLCE να γνωρίζει την πόλη και χώρα όπου σκοπεύετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις 

για να σχεδιάσει καλύτερα τα εξεταστικά κέντρα για εξετάσεις δια χειρός.  

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, αν δώσετε εξετάσεις δια χειρός, οι εξετάσεις θα γίνουν τον Οκτώβριο και το IBLCE θα 

σας ενημερώσει για το εξεταστικό κέντρο για εξετάσεις δια χειρός που βρίσκεται πλησιέστερα στην πόλη που θα 

εισαγάγετε παρακάτω. Αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα 

ενημερωθείτε από το IBLCE τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο για να κλείσετε το ραντεβού σας απευθείας με το Pearson 

VUE. 

Ποια περιοχή προτιμάτε για τις εξετάσεις; 

* Βασική πόλη, πολιτεία/επαρχία  * Χώρα 

  

 

* Ποια είναι η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείτε;         

                                                   

Αφρικάανς Τσεχικά Εβραϊκά Ιταλικά Σερβικά  
Αλβανικά Δανικά Χίντι  Ιαπωνικά Σλοβακικά 
Αραβικά  Ολλανδικά Ουγγρικά  Κορεάτικα Σλοβενικά 

 
Αγγλικά Ισλανδικά Λετονικά Ισπανικά 

Βοσνικά  Εσθονικά Ινδονησιακά Λιθουανικά Σουηδικά 
Βουλγαρικά  Φιλιπινέζικα Νορβηγικά Λουξεμβουργικά Ταϊτικά 

Κινέζικα Φινλανδικά Περσικά Σκοπιανά 
Τουρκικά  
Ταϊβανέζικα 

Κινέζικα-Καντονέζων Γαλλικά  Πολωνικά Μαλαισιανά Ουκρανικά 
Κινέζικα -
Μανδαρίνων Γερμανικά  Πορτογαλικά Μαλτεζικά Βιετναμέζικα 
Κροατικά Ελληνικά Ρωσικά Μογγολικά Άλλη  
 

* Σε ποια γλώσσα θέλετε να εξεταστείτε; 

                          

Δανικά Ελληνικά Ιταλικά  
Κροατικά Ινδονησιακά Ιαπωνικά  
Ολλανδικά Ουγγρικά Κορεάτικα  
Αγγλικά Πολωνικά Ταϊβανέζικα  
Γαλλικά Πορτογαλικά Σλοβενικά  
Γερμανικά  Ισπανικά  
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Ειδική μεταχείριση στη διάρκεια των εξετάσεων  

Κάποιοι υποψήφιοι θα έχουν αιτήματα για ειδική μεταχείριση εντός ευλόγων ορίων (θέματα υγείας) στη διάρκεια 

των εξετάσεων. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων συμπεριλαμβάνουν αιτήματα που βασίζονται σε αναπηρία ή 

κάποια ιατρική κατάσταση. Άλλη κατηγορία μπορεί να είναι η ανάγκη για δίγλωσσο λεξικό για υποψηφίους που 

εξετάζονται σε γλώσσα διαφορετική από την κύρια γλώσσα τους. Για να εξασφαλίσετε επαρκή χρόνο για τον 

διακανονισμό της ειδικής μεταχείρισης, παρακαλούμε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα.  

* Έχετε κάποιο αίτημα για ειδική μεταχείριση εντός ευλόγων ορίων στη διάρκεια των εξετάσεων που βασίζεται σε 

αναπηρία ή ιατρικούς λόγους, και αν ναι, έχετε επίσημα έγγραφα που υποστηρίζουν το αίτημά σας για ειδική 

μεταχείριση εντός ευλόγων ορίων; 

Όχι 

Ναι 

Παρακαλούμε σημειώστε: Αν απαντήσατε «Ναι» παραπάνω, θα χρειαστεί να υποβάλετε συνοδευτικά  έγγραφα από 

τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί μέσα στο διάστημα 10 εργάσιμων ημερών, τα οποία έγγραφα να 

υποστηρίζουν το αίτημά σας.  

Παρακαλούμε να υποβάλετε αποδεικτικά από τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί που να 

υποστηρίζουν το αίτημά σας.  

Προσθέστε αρχείο (Add File) 

Δίγλωσσα λεξικά παρέχονται μόνον αν το υλικό των εξετάσεων δεν διατίθεται στην κύρια γλώσσα σας. Αν οι 

εξετάσεις γίνονται στην κύρια γλώσσα σας (δείτε τη λίστα γλωσσών στις οποίες έχει μεταφραστεί το υλικό των 

εξετάσεων στην παραπάνω ερώτηση), τότε δεν παρέχεται δίγλωσσο λεξικό.  

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το να δηλώσετε «Ναι» στην ερώτηση για παροχή δίγλωσσου λεξικού δεν σας εγγυάται 

ότι θα εγκριθεί και θα σας παραχθεί δίγλωσσο λεξικό. Το προσωπικό του IBLCE θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας 

ενημερώσει σχετικά.  

* Πληροίτε τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρεστε για την παροχή δίγλωσσου λεξικού για τη διάρκεια των 

εξετάσεων; 

Όχι 

Ναι 

Αν απαντήσατε «Ναι» στο αίτημα για δίγλωσσο λεξικό, παρακαλούμε δηλώστε σε ποιες γλώσσες θέλετε να είναι 

το λεξικό. 
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Η παρακάτω ερώτηση αφορά γυναίκες υποψηφίους. Αν είστε άνδρας υποψήφιος, επιλέξτε το πεδίο «Δεν με αφορά».  
 
Αν είστε έγκυος και περιμένετε το μωρό σας στις μέρες των εξετάσεων, παρακαλούμε να μελετήσετε και να βεβαιωθείτε πως 
κατανοείτε το έγγραφο «Πολιτική του IBLCE για ακύρωση/αποχώρηση από τις εξετάσεις» (IBLCE Exam Cancellation/Withdrawal 
Policy) στον ιστότοπο του IBLCE. 

* Αναμένετε ότι θα είστε μητέρα θηλάζοντος βρέφους την ημέρα των εξετάσεων και ότι θα χρειαστείτε διάλειμμα θηλασμού 

στη διάρκεια των εξετάσεων;   

Όχι 

Ναι 

Δεν με αφορά 

Αν σκοπεύετε να ζητήσετε διάλειμμα θηλασμού, θα πρέπει να υποβάλετε επίσημα έγγραφα με την ημερομηνία γέννησης του μωρού σας,  
μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Αν το μωρό σας δεν έχει γεννηθεί ακόμη, θα πρέπει να υποβάλετε επιστολή από τον γιατρό σας  
με την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού του μωρού, συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα με την ημερομηνία γέννησης του μωρού σας.   

 

Μπορείτε να ανεβάσετε έγγραφα από τρίτους που υποστηρίζουν το αίτημά σας για διάλειμμα θηλασμού εδώ.  

Προσθέστε αρχείο (Add File) 

    

 

  

 
   

 

   Name     

   Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. 

 

  

Απαραίτητες ερωτήσεις 

 

Παρακαλούμε να απαντήσετε και στις τρεις ακόλουθες ερωτήσεις σημειώνοντας για την καθεμία την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει. 

Αν η απάντηση σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις είναι ΝΑΙ, παρακαλούμε να υποβάλετε στο IBLCE μέσα σε 10 εργάσιμες 

μέρες πλήρεις διευκρινίσεις για τις ανάλογες συνθήκες σε χωριστά φύλλα, μαζί με την ημερομηνία και την υπογραφή σας, 

συνοδευόμενα από επίσημα έγγραφα από τρίτο πρόσωπο (π.χ. δικαστικά αρχεία) που σχετίζονται με το αποτέλεσμα της 

υπόθεσης. (Παρακαλούμε να μην συμπεριλάβετε καθόλου πταίσματα και πλημμελήματα που διαπράξατε πριν τη συμπλήρωση 

των 18ων γενεθλίων σας, αλλά υποχρεούστε να συμπεριλάβετε κακουργήματα.) Τοποθετήστε αυτά τα διευκρινιστικά φύλλα και 

τα επίσημα έγγραφα σε έναν σφραγισμένο φάκελο με την υπόδειξη «Προσωπικό και εμπιστευτικό» και ταχυδρομήστε στα κατά 

τόπον αρμόδια γραφεία του IBLCE στην περιοχή σας, στη διεύθυνση που θα βρείτε στην οθόνη της Αρχικής μου σελίδας, στον 

λογαριασμό που έχετε στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE.    

http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/IBLCE-cancellation-withdrawal-policy.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/IBLCE-cancellation-withdrawal-policy.pdf
javascript:void(0);
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Είναι δική σας ευθύνη να παράσχετε όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις και επίσημα έγγραφα για τις θετικές απαντήσεις που 

δώσατε, μέσα σε ένα διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Το προσωπικό του IBLCE δεν θα εξετάσει το έντυπο «Απαραίτητες 

ερωτήσεις» μέχρι να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η πληρωμή για την αίτηση και έχουν κατατεθεί επεξηγήσεις και επίσημα έγγραφα 

για τις ερωτήσεις που απαντήθηκαν θετικά.  Σε περίπτωση που παραλείψετε να καταθέσετε επεξηγήσεις και επίσημα 

συνοδευτικά έγγραφα και την τωρινή κατάσταση για κάθε μία από τις ερωτήσεις στις οποίες απαντήσατε θετικά, θα υπάρξει 

καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησής σας.    

Οι ερωτήσεις με κόκκινο αστερίσκο * είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν.  

* Έχετε ποτέ καταδικαστεί ή αποδεχτεί την ενοχή σας ή παραλείψατε να απαντήσετε για κάποιο αδίκημα οποιασδήποτε 

δικαιοδοσίας για οποιαδήποτε κατηγορία εκτός από πταίσματα κατά την οδήγηση (ή καταδίκη κατά τη στρατιωτική θητεία 

από γενικό στρατιωτικό δικαστήριο); Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε κάθε πληροφορία σχετικά με όλα τα πλημμελήματα 

και κακουργήματα.  

Όχι 

Ναι 

* Σας έχουν ποτέ αρνηθεί ή έχετε υποπέσει σε αναστολή ή ανάκληση επαγγελματικής συνδρομής, άδειας, εγγραφής ή 

πιστοποίησης (εκτός από την περίπτωση που δεν πληρούσατε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συμμετοχή σε εξετάσεις, ή που 

έχετε αποτύχει σε αυτές);  

 Όχι 

Ναι 

* Έχετε ποτέ κληθεί σε ένορκη διοικητική εξέταση ή υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις από κάποιον επαγγελματικό φορέα ή 

οργανισμό;  

 Όχι 

Ναι 

Επόμενα βήματα αίτησης  

 

Έχετε σχεδόν ολοκληρώσει τη διαδικασία! Αφού υποβάλετε το παρόν έντυπο, θα χρειαστεί να το ξανακοιτάξετε και να υποβάλετε 

τις υπεύθυνες δηλώσεις και παραδοχές, όπως και τη φόρμα πληρωμής που θα βρείτε στο πεδίο των εντύπων για αίτηση.  

                                                                                          Αποθήκευση για αργότερα                Υποβολή του εντύπου  

 

Αφού ολοκληρώσετε το έντυπο της αίτησης- Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων (Αρχικός υποψήφιος), πρέπει να 

συμπληρώσετε τις υπεύθυνες δηλώσεις, παραδοχές και τη φόρμα πληρωμής (Αρχικός υποψήφιος) (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 10: Υπεύθυνες δηλώσεις, παραδοχές και φόρμα πληρωμής IBLCE  

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις, παραδοχές και πληρωμή (Αρχικός υποψήφιος)  

 
Πολιτική δειγματοληπτικού ελέγχου αίτησης  

 

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την πολιτική δειγματοληπτικού ελέγχου και 

να δείξετε ότι συμφωνείτε τσεκάροντας το κουτάκι. 

 

 



 

29 
 

Κατανοώ, αναγνωρίζω και συμφωνώ με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου από το συμβούλιο IBLCE σε αρχικές 

αιτήσεις και αιτήσεις επαναπιστοποίησης. Παρόμοιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα διενεργούνται κατά τυχαίο και 

τυποποιημένο τρόπο. Αν επιλεχθεί ένας υποψήφιος ή πιστοποιημένος σύμβουλος για δειγματοληπτικό έλεγχο θα 

πρέπει να καταθέσει τις απαιτούμενες πληροφορίες εγκαίρως. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να 

καθυστερήσει η διαδικασία ή να τεθεί απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις και/ή πειθαρχικές κυρώσεις. Πέραν 

της διαδικασίας τυχαίου και τυποποιημένου δειγματοληπτικού ελέγχου που αναφέρεται παραπάνω, το συμβούλιο 

IBLCE διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε υποψήφιο για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση να 

προσκομίσει αποδείξεις για την εκπαίδευση, το επάγγελμα, τα μαθήματα που παρακολούθησε ή απόδειξη 

οποιασδήποτε από τις αρχικές προϋποθέσεις για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση εγκαίρως και πλήρως. Σε 

περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε, μπορεί να καθυστερήσει η διαδικασία εξέτασης της αίτησής σας ή να σας 

απαγορευθεί να συμμετάσχετε στις εξετάσεις IBLCE και/ή να αντιμετωπίσετε πειθαρχικές κυρώσεις. Στην περίπτωση 

αυτή το συμβούλιο IBLCE θα θεωρήσει τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί μαζί με την αίτηση για 

πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση ανακριβή ή ψευδή. Το συμβούλιο IBLCE διατηρεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το 

δικαίωμα να απαγορεύσει στον υποψήφιο να συμμετάσχει στις εξετάσεις και/ή να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις.   

 * Υποδείξτε παρακάτω ότι έχετε διαβάσει, ότι αποδέχεστε και είστε προετοιμασμένη να συμμορφωθείτε με τις 

προϋποθέσεις του δειγματοληπτικού ελέγχου του IBLCE. 

 

Έχω διαβάσει την ενημέρωση για την πολιτική δειγματοληπτικού ελέγχου και είμαι προετοιμασμένη να συμμορφωθώ με 

τις προϋποθέσεις δειγματοληπτικού ελέγχου του IBLCE.  

 

  

 

Υπεύθυνες δηλώσεις και παραδοχές  

 

Παρακαλούμε να μελετήσετε τις παρακάτω δηλώσεις προσεκτικά, να υποδείξετε ότι συμφωνείτε και να εισαγάγετε 

το πλήρες νόμιμο όνομά σας.  

 

Καταθέτοντας αίτηση στο συμβούλιο IBLCE: 

• Ρητώς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει το έγγραφο  IBLCE® Code of Professional Conduct for 

International Board Certified Lactation Consultants («Κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς του συμβουλίου 

IBLCE® για διεθνώς πιστοποιημένους συμβούλους γαλουχίας IBCLC») και το έγγραφο IBLCE Disciplinary 

Procedures («Η διαδικασία πειθαρχικών κυρώσεων του συμβουλίου IBLCE»). Κατανοείτε ότι καταθέτοντας την 

αίτηση, αυτόματα υπόκεισθε στον Κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για διεθνώς πιστοποιημένους 

συμβούλους γαλουχίας IBCLC (“Code of Professional Conduct for IBCLCs”), τη διαδικασία πειθαρχικών κυρώσεων 

του συμβουλίου IBLCE (“IBLCE Disciplinary Procedures”) και σε όλες τις άλλες διαδικασίες και πολιτική, που 

συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην έγκαιρη εξόφληση των ανάλογων εξετάστρων και την 

πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση.   

http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/disciplinary-procedures.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/disciplinary-procedures.pdf
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• Κατανοείτε ότι το παρόν αποτελεί έντυπο αίτησης και δεν εγγυάται την πιστοποίηση. Συμφωνείτε να 

συμμετάσχετε σε εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής και να παραθέσετε συμπληρωματικές πληροφορίες 

όπως αυτές κρίνονται απαραίτητες από το συμβούλιο IBLCE.  

• Κατανοείτε ότι όλα τα έγγραφα, η επικοινωνία, και οι άλλες πληροφορίες που θα λάβει το συμβούλιο IBLCE θα 

ανήκουν στο ως άνω συμβούλιο και δεν θα επιστραφούν.  

• Ρητώς κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη δήλωση ή λανθασμένη παρουσίαση εκ 

μέρους σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ή κστά τη διάρκεια των εξετάσεων, ή οποιαδήποτε 

λανθασμένη ενέργειά σας σχετικά με θέματα του συμβουλίου IBLCE, μπορεί να καταλήξει σε ανάκληση της 

αίτησής σας, πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για διεθνώς 

πιστοποιημένους συμβούλους γαλουχίας IBCLC και/ή να τεθείτε σε αναστολή ή να απολέσετε το δικαίωμά σας 

για υποβολή νέας αίτησης για πιστοποίηση.   

• Ρητώς κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εναπόκειται στην κρίση του οργανισμού IBLCE να ζητήσει από εσάς ή 

άλλους πληροφορίες σχετικές με θέματα που αφορούν το δικαίωμά σας για αίτηση πιστοποίησης ή 

επαναπιστοποίησης.  

• Επιβεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που έχετε καταθέσει στην αίτησή σας και σε όλα τα συμπληρωματικά 

έγραφα είναι ακριβείς, αληθείς, και σωστές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με την πολιτική 

και τις διαδικασίες όπως αυτές δημοσιεύονται και τροποποιούνται κατά καιρούς από τον οργανισμό IBLCE 

σχετικά με τυχόν παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αντιγραφή και ακύρωση γραπτών.  

• Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι απαγορεύεται να μεταφέρετε πληροφορίες για τις ερωτήσεις στις εξετάσεις 

IBLCE ή για το περιεχόμενο των εξετάσεων σε οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, 

οποιαδήποτε στιγμή, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή μετά τη λήξη τους. Επίσης αναγνωρίζετε 

και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με αυτή την απαγόρευση, ή δεν αναφέρετε 

πληροφορία σχετικά με υποπτευόμενες παραβιάσεις ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν παρατυπία από μέρους σας ή 

από άλλον, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του γραπτού σας, ή την ανάκληση της 

πιστοποίησής σας, σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες του οργανισμού IBLCE και/ή το συμβούλιο IBLCE 

να κινηθεί νομικά εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένης και ποινικής δίωξης. 

• Συμφωνείτε να πληροφορήσετε και να θέσετε στη διάθεση του συμβουλίου IBLCE και των καθορισμένων 

λειτουργών του κάθε σχετική πληροφορία για τα διαπιστευτήριά σας ή για άλλα θέματα που μπορεί να 

προκύψουν σχετικά με την αίτησή σας και/ή την επακόλουθη πιστοποίησή σας ή επαναπιστοποίηση από τον 

οργανισμό IBLCE. 

• Ρητώς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την πιθανότητα να επικοινωνήσει το συμβούλιο IBLCE με τις κρατικές, 

επαρχιακές, ομοσπονδιακές, εθνικές ή άλλες αρχές, όπως και με τους τωρινούς και προηγούμενους εργοδότες 

σας για θέματα σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής σας στις εξετάσεις για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση.   

• Ρητώς συναινείτε ότι θα υπόκεισθε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια 

(Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), όσον αφορά σε οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με την παρούσα αίτηση 

ή την πιστοποίησή σας, αν ολοκληρώσετε επιτυχώς τις εξετάσεις.  
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• Ρητώς κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το συμβούλιο IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αναθεωρήσεις ή 

τροποποιήσεις στην παρούσα αίτηση και στον Κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για διεθνώς 

πιστοποιημένους συμβούλους γαλουχίας IBCLC. Επίσης ότι αποτελεί ευθύνη σας να είστε ενήμεροι και να 

ακολουθείτε όλες τις ισχύουσες προϋποθέσεις. Επιπλέον, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε υποχρεωμένοι να 

ενημερώσετε τον οργανισμό ΙBLCE αν αλλάξει κάτι στην κατάστασή σας που μπορεί να επηρεάσει την αίτησή 

σας. Περαιτέρω, κατανοείτε και ρητώς αναγνωρίζετε ότι αποτελεί ευθύνη σας να καταβάλετε οποιαδήποτε 

συνοδευτικά έγγραφα σας ζητηθούν για να συμπληρώσουν την αίτησή σας. 

• Ρητώς κατανοείτε και συμφωνείτε ότι θα ενημερώσετε εγκαίρως τον οργανισμό IBLCE για οποιαδήποτε αλλαγή 

διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας. Ρητώς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτό αποτελεί 

αποκλειστικά δική σας ευθύνη. 

• Ρητώς κατανοείτε και συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που πιστοποιηθείτε, μετά από αποδοχή της παρούσας 

αίτησης και επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, η πιστοποίησή σας δεν αποτελεί εγγύηση της ικανότητάς σας 

να εξασκείτε το επάγγελμα του/της Διεθνώς Πιστοποιημένου/ης Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC. Εάν 

πιστοποιηθείτε, εξουσιοδοτείτε τον οργανισμό IBLCE να συμπεριλάβει το όνομά σας στη λίστα των 

πιστοποιημένων ατόμων και συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα κατατεθέν IBCLC®, RLC® και/ή άλλα σχετικά 

σήματα κατατεθέντα και λογότυπα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες άδειας χρήσης από τον οργανισμό IBLCE. 

Επίσης, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που η πιστοποίησή σας ως διεθνώς πιστοποιημένη 

σύμβουλος γαλουχίας IBCLC και/ή RLC καταστεί εκπρόθεσμη ή ανακληθεί, θα διακόψετε αμέσως τη χρήση των 

τίτλων IBCLC και/ή RLC. Αν δεν συμμορφωθείτε, το συμβούλιο IBLCE θα κινηθεί νομικά εναντίον σας.  

• Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το συμβούλιο IBLCE μπορεί να χρησιμοποιήσει ανώνυμα και συναθροιστικά 

στοιχεία της αίτησης για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.   

• Δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε αναφέρει οποιαδήποτε και όλες τις παραβιάσεις και πράξεις που αναφέρονται 

στο τμήμα των «απαραίτητων ερωτήσεων» της παρούσας αίτησης και κατανοείτε ότι είστε υποχρεωμένοι να 

ενημερώσετε το συμβούλιο IBLCE για οποιαδήποτε μελλοντική παραβίαση ή πράξη. 

• Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με την πολιτική που ακολουθεί το συμβούλιο IBLCE σχετικά με 

την επιστροφή εξετάστρων. 

• Ρητώς κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το συμβούλιο IBLCE μπορεί, χωρίς περιορισμούς, να αρνηθεί, να 

ανακαλέσει, να αναστείλει ή να λάβει μέτρα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όσον αφορά το δικαίωμά σας για 

πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση, στην περίπτωση που θα παρουσιαστεί: οποιαδήποτε παρατυπία σχετικά με 

τις εξετάσεις IBLCE∙ μη εξουσιοδοτημένη κατοχή, χρήση ή πρόσβαση στην εξεταστική ύλη, άλλο υλικό, ή 

έγγραφα του IBLCE∙ λανθασμένη παρουσίαση ή εξαπάτηση σχετικά με: (i) τις εξετάσεις IBLCE, ή (ii) οποιαδήποτε 

δήλωση προς τον οργανισμό IBLCE που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, δηλώσεις που έγιναν για 

να βοηθήσουν τον αιτούντα, τον πιστοποιημένο σύμβουλο ή τον επίδοξο υποψήφιο ώστε να κάνει αίτηση, να 

αποκτήσει ή να διατηρήσει την πιστοποίηση∙ πειθαρχικές κυρώσεις όπως: ανάκληση, αναστολή, ή άλλη 

πειθαρχική ποινή από φορείς αδειών άσκησης επαγγέλματος, ή από ομοσπονδιακό ή εθνικό φορέα, ή από 

εθνικό ή διεθνή επαγγελματικό οργανισμό∙ καταδίκη, αποδοχή ενοχής ή παράλειψη απάντησης σε οποιοδήποτε 

έγκλημα (πλημμέλημα ή κακούργημα) εκτός παραβίασης ορίων ταχύτητας και κανονισμών στάθμευσης∙ άρνηση 
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συνεργασίας με τον οργανισμό IBLCE σε έρευνες πάνω σε προφανείς ενδείξεις για πειθαρχικά παραπτώματα, 

συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής σχετικών πληροφοριών. 

• Ρητώς συμφωνείτε και κατανοείτε ότι η απόφαση για το εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και το 

δικαίωμα συμμετοχής σας στις εξετάσεις σάς καθιστούν ικανούς/ές για πιστοποίηση παραμένει αποκλειστικά 

στη δικαιοδοσία του οργανισμού IBLCE και η απόφασή αυτή είναι τελειωτική. 

• Κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν για οποιαδήποτε παραβίαση του Κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για 

διεθνώς πιστοποιημένους συμβούλους γαλουχίας IBCLC του συμβουλίου IBLCE και το συμβούλιο IBLCE μπορεί 

να δημοσιεύσει οποιαδήποτε στοιχεία για τις κυρώσεις στις οποίες υποβληθήκατε. Με το παρόν συμφωνώ 

ρητώς να αποδεσμεύω, να αποζημιώσω και να απαλλάξω από κάθε νομική ευθύνη τον οργανισμό IBLCE και τους 

λειτουργούς του, τους διευθύνοντες, τα μέλη των επιτροπών του, τους υπαλλήλους του, τους παράγοντες και 

εκπροσώπους του από κάθε νομική πράξη, μήνυση, υποχρέωση, ζημία, αποζημίωση ή απαιτήσεις που πιθανόν 

να προκύψουν από την παρούσα αίτηση, τη βαθμολογία που θα δοθεί από τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις 

IBLCE, ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο ληφθεί από τον οργανισμό IBLCE σχετικά με την πιστοποίηση ή 

επαναπιστοποίησή μου, που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε οποιαδήποτε πράξη σχετικά με 

θέματα δεοντολογίας ή περιπτωσιολογίας.   

 

* Συμφωνώ ότι επιλέγοντας το παρακάτω κουτάκι υπογράφω και επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, 

κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευθώ στις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και παραδοχές.  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΩ. 

 

* Υπογραφή: Εισαγάγετε το πλήρες νόμιμο όνομά σας.  

 

  

                                                                                                       Αποθήκευση για αργότερα                Υποβολή του εντύπου 

 

Πληροφορίες πληρωμής  

 

Όροι και προϋποθέσεις πληρωμής  

Μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτρονική πληρωμή νόμο σε δολάρια Αμερικής και με πιστωτική κάρτα. Το IBLCE 

δεν δέχεται πληρωμές με επιταγές, ούτε και τραπεζικά εμβάσματα. Αν έχετε ερωτήσεις, επιλέξτε 

«Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών» και ζητήστε από ένα μέλος του προσωπικού του IBLCE να σας 

βοηθήσει.   
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* Παρακαλούμε να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και θα συμμορφωθείτε με τους όρους και 

προϋποθέσεις πληρωμής.  

 

Έχω διαβάσει και θα συμμορφωθώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις πληρωμής.   

Πληρωμή - επόμενα βήματα  

 

Αφού καταθέσετε το παρόν έντυπο θα οδηγηθείτε στη σελίδα πληρωμής όπου θα εισαγάγετε τις 

πληροφορίες για την πληρωμή σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κάνατε «επιβεβαίωση» της πληρωμής 

σας μετά την υποβολή των σχετικών πληροφοριών πληρωμής.  

                                                                                                      Αποθήκευση για αργότερα                Υποβολή του εντύπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν είστε υποψήφιος του MILCC ή έχετε ειδικές συνθήκες, ίσως σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό 

κουπονιού (Εικόνα 11) ως πληρωμή. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κατά τόπον αρμόδιο γραφείο της 

περιοχής σας για ερωτήσεις σχετικά με το αν δικαιούστε να κάνετε αίτηση για κωδικό κουπονιού.   
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Figure 11: Έντυπο πληρωμής IBLCE  

 

Ειδοποίηση πληρωμής  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Το σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης έχει σχεδιαστεί για να δέχεται πληρωμές ηλεκτρονικά. 

Παρακαλούμε να σημειώσετε πως η ηλεκτρονική πληρωμή γίνεται μόνο σε δολάρια Αμερικής. Κανένα άλλο νόμισμα δεν γίνεται 

αποδεκτό. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες.    

 

Αν αδυνατείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το IBLCE εγκαίρως, 

αμέσως μόλις αρχίσετε τη διαδικασία της αίτησης, επιλέγοντας τον σύνδεσμο για επικοινωνία με 

εξυπηρέτηση πελατών, και να ενημερώσετε το προσωπικό του IBLCE ότι χρειάζεστε να κάνετε την πληρωμή 

με άλλον τρόπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πληρωμή με άλλον τρόπο από τον ηλεκτρονικό θα πρέπει να 

έχει παραληφθεί από τα γραφεία του IBLCE μέχρι την ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. Δεν 

θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Ως εκ τούτου σας παρακαλούμε να οργανωθείτε εγκαίρως.  

 

Παρακαλούμε σημειώστε: Όταν έχει υποβληθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε σε μια επιπλέον οθόνη που 

θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την πληρωμή (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 12: Επιβεβαίωση πληρωμής IBLCE  

 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή, έχετε τελειώσει τη διαδικασία αίτησης και η «Αρχική μου 

σελίδα» θα σας ενημερώσει για την κατάσταση της αίτησής σας (έγινε αποδεκτή για τις εξετάσεις ή 

επιλέχθηκε για δειγματοληπτικό έλεγχο). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η «Αρχική μου σελίδα» 

εμφανίζει το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο IBLCE που σας εξυπηρετεί, όπως και μια περίληψη των 

προσωπικών σας δεδομένων.   
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Δειγματοληπτικός έλεγχος αίτησης  

Αν η αίτησή σας επιλεχθεί τυχαία για δειγματοληπτικό έλεγχο, θα ενημερωθείτε με μήνυμα στην 
«Αρχική μου σελίδα» (Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13: Μήνυμα από την Αρχική σελίδα IBLCE  
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Για να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το έντυπο συνοδευόμενων εγγράφων (Εικόνα 14) 

για να ανεβάσετε τα έγγραφά σας στον λογαριασμό σας στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης IBLCE.  

Εικόνα 14: Έντυπο συνοδευτικών εγγράφων IBLCE 

 

 

 

Παρακαλούμε σημειώστε: Όταν υποβάλετε τα συνοδευτικά σας έγγραφα, ανεβάστε κάθε έγγραφο και 

μετά επιλέξτε «Αποθήκευση για αργότερα» ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το 

έντυπο. Αφού έχετε ανεβάσει όλα τα έγγραφα που πιστεύετε πως χρειάζονται παρακαλούμε να ΜΗΝ 

επιλέξετε «Υποβολή εντύπου». Αντί γι’αυτό, επιλέξτε την επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών, και 

ενημερώστε το άτομο υποστήριξης από το προσωπικό του IBLCE ότι είστε έτοιμοι να εξεταστούν τα 

έγγραφά σας για τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, αν χρειάζονται 

επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα, θα μπορέσετε να συνεχίσετε, χρησιμοποιώντας το έντυπο των 

συνοδευτικών εγγράφων.  
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Υποβολή συνοδευτικών εγγράφων  

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις επιλέγονται για δειγματοληπτικό έλεγχο πρέπει να υποβάλουν 

αποδεικτικά έγγραφα που δείχνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις IBLCE. Αυτό 

το έντυπο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από υποψηφίους που χρειάζεται να υποβάλουν συνοδευτικά 

έγγραφα για λόγους άλλους, πέραν του δειγματοληπτικού ελέγχου της αίτησής τους.   

* Παρακαλούμε να υποβάλετε τα συνοδευτικά έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτησή σας όπως αυτό 

απαιτείται από το IBLCE 

                                                                                                      Αποθήκευση για αργότερα                Υποβολή του εντύπου 

Ενημέρωση για προϋποθέσεις αποδοχής  

Αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις αιτήσεις, πληρωμή και/ή απαιτούμενα για δειγματοληπτικό έλεγχο, 

θα εμφανιστεί το δικαίωμά σας για συμμετοχή τις εξετάσεις IBLCE στην οθόνη της «Αρχικής μου 

σελίδας» του λογαριασμού σας στο σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης ΙBLCE (Εικόνα 15).  

 

Εικόνα 15: Μήνυμα αποδοχής στις εξετάσεις IBLCE  
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Εξεταστικό κέντρο  

Το προσωπικό του IBLCE θα σας ενημερώσει σχετικά με την εγγραφή σας στο εξεταστικό κέντρο μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σχετικά με το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα δώσετε εξετάσεις δια χειρός. 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή, έχετε τελειώσει με τη διαδικασία της αίτησης και η «Αρχική μου 

σελίδα» θα σας ενημερώσει για την κατάσταση της αίτησής σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η 

«Αρχική μου σελίδα» εμφανίζει το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο IBLCE που σας εξυπηρετεί, όπως και 

μια περίληψη των προσωπικών σας δεδομένων (Εικόνα 5). 

 

• Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε ότι αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

στις εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατά τόπον αρμόδιο γραφείο IBLCE της περιοχής σας.  

• Αν έχετε ερωτήσεις για τη χρήση του συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης  IBLCE και/ή για τη 

συμπλήρωση των εντύπων της αίτησής σας, θα πρέπει να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας 

τον σύνδεσμο «Επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών» που θα βρείτε στην αριστερή κίτρινη μπάρα 

πλοήγησης.  
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