Πολιτική για ακύρωση/αποχώρηση από τις εξετάσεις IBCLC®
Αν πρέπει να αποχωρήσετε από τις εξετάσεις IBCLC® για τις οποίες υποβάλατε αίτηση και η
αίτηση έγινε δεκτή και/ή να ακυρώσετε το ραντεβού σας για τις εξετάσεις IBCLC, θα ΠΡΕΠΕΙ να
ενημερώσετε γραπτώς το Συμβούλιο IBLCE έως τις αναρτημένες ημερομηνίες, προκειμένου να
δικαιούστε επιστροφή μέρους των εξέταστρων που καταβάλατε. Για να δικαιούστε επιστροφή
μέρους των εξέταστρων που καταβάλατε, θα πρέπει να αποστείλετε στο Συμβούλιο IBLCE
έγγραφη ειδοποίηση για την αποχώρησή σας/ την ακύρωση της συμμετοχής σας στις εξετάσεις
μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φαξ, η οποία και θα πρέπει να
παραληφθεί από το Συμβούλιο το αργότερο έως τη λήξη των εν λόγω καταληκτικών
ημερομηνιών. Ανατρέξτε στον Ενημερωτικό οδηγό υποψηφίων ή στον Οδηγό επαναπιστοποίησης
για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή μέρους του καταβεβλημένου ποσού. Στην ατυχή και
σπάνια περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή ή ότι πάσχει
από ανίατη νόσο σε προχωρημένο στάδιο, το Συμβούλιο IBLCE θα επιστρέφει ολόκληρο το ποσό
των εξέταστρων που καταβλήθηκε.
Εφόσον παρέλθουν οι αναρτημένες ημερομηνίες, οι υποψήφιοι που αποχωρούν/ ακυρώνουν τη
συμμετοχή τους στις εξετάσεις IBCLC δεν θα δικαιούνται επιστροφή μέρους των χρημάτων που
κατέβαλαν. Το Συμβούλιο IBLCE θα αποδέχεται μόνο τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως
βασική αιτία, προκειμένου να λάβει υπόψη το αίτημα ενός υποψηφίου τα εξέταστρα που
κατέβαλε να χρησιμοποιηθούν για μια εξέταση που θα διεξαχθεί στο μέλλον. Η υποβολή του
αιτήματος για μεταφορά δεν εγγυάται ότι το αίτημα θα γίνει και δεκτό. Εφόσον το αίτημα γίνει
δεκτό, η μεταφορά των εξέταστρων θα ισχύει για μία συμμετοχή σε εξετάσεις οι οποίες θα
λάβουν χώρα μέσα σε ένα έτος. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ο
υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ξανά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και να πληροί τις πιο
πρόσφατες προϋποθέσεις.
Οι σύμβουλοι με ισχύουσα πιστοποίηση IBCLC θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις συνέπειες
αν αποχωρήσουν/ ακυρώσουν το ραντεβού/ τα σχέδια συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Αν
αποτύχουν να επαναπιστοποιηθούν ή να δικαιούνται μελλοντική χρήση των εξέταστρων λόγω
έκτακτων περιστάσεων, η πιστοποίησή τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο IBLCE
θα αποδέχεται μόνο τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως βασική αιτία, προκειμένου να λάβει
υπόψη το αίτημα ενός υποψηφίου για χρήση των καταβεβλημένων εξέταστρων για μια εξέταση
στο μέλλον και για παράταση της πιστοποίησης.
Η υποβολή του αιτήματος για μεταφορά των εξέταστρων και για παράταση της πιστοποίησης
κατά ένα έτος δεν διασφαλίζει ότι το αίτημα θα γίνει και δεκτό. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε
αίτημα, θα πρέπει να καταθέσετε μια πλήρως συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις,
να καταβάλετε το σχετικό κόστος έως ή πριν τις αναρτημένες καταληκτικές ημερομηνίες για την
υποβολή της αίτησης και να παράσχετε αποδεικτικά έγγραφα για ολοκλήρωση συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, ισοδύναμης με τουλάχιστον 15 μόρια «CERP», η οποία έλαβε χώρα στη διάρκεια
του περασμένου έτους, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα από τρίτα μέρη στα οποία

τεκμηριώνονται οι εξαιρετικές περιστάσεις. Στην περίπτωση που το αίτημα για μεταφορά των
εξέταστρων και παράταση της πιστοποίησης γίνει δεκτό, ο Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος
IBCLC θα πρέπει εντός του επόμενου έτους να επιτύχει στις εξετάσεις IBCLC, για να διατηρήσει
την πιστοποίησή του, καθώς δεν θα έχει πλέον την επιλογή της επαναπιστοποίησης με μόρια
«CERP».
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