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Έντυπο Υποβολής Ένστασης: Πλήρωση προϋποθέσεων και επαναπιστοποίηση  
 

Το Συμβούλιο IBLCE θα εξετάζει ενστάσεις που κατατίθενται από πιστοποιημένους 

συμβούλους IBCLC και αιτούντες πιστοποίησης σε σχέση με δυσμενείς αποφάσεις που 

αφορούν την πλήρωση προϋποθέσεων για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση. Οι υποψήφιοι 

μπορούν να κάνουν ένσταση για μια δυσμενή απόφαση για τους ακόλουθους λόγους: 1.) Το 

Συμβούλιο IBLCE δεν εφάρμοσε σωστά τα κριτήρια πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης ή 2.) 

ένα πραγματικό σφάλμα είχε αντίκτυπο στη βασική απόφαση.  Ένσταση για τη μη τήρηση 

μιας προθεσμίας μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον υφίστανται βάσιμες και εξακριβωμένες 

έκτακτες συνθήκες. 

Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Συμβούλιο IBLCE εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία γνωστοποίησης της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων. 

 

Παρακαλείστε να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα 

σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις. 

 

Όνομα (παρακαλείσθε να μην το γράψετε με το χέρι) 

 

 

Αριθμός μητρώου IBLCE        

 

Διεύθυνση 

 

 

 

 

Αριθμός τηλεφώνου 

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

Παρακαλείστε να υποδείξετε παρακάτω τις συνθήκες σχετικά με τη μη πλήρωση των 

προϋποθέσεων, επισημάνετε όλες όσες αντιστοιχούν: 

 

Το Συμβούλιο IBLCE δεν εφάρμοσε  τα κριτήρια πιστοποίησης ή 

επαναπιστοποίησης σωστά Ένα πραγματικό λάθος επηρέασε την απόφαση 

Μη τήρηση προθεσμίας λόγω εξαιρετικής περίστασης 
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Παρακαλείστε να παρουσιάσετε μια σύντομη αιτιολόγηση για 

την ένσταση: 

 

 

Δικαιολογητικά Έγγραφα 

 

Όλες οι διαδικασίες ενστάσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δικαιολογητικά έγγραφα. 

Παρακαλείστε όπως υποδείξετε το είδος των δικαιολογητικών εγγράφων που 

παράσχετε: 

 

Πλήρωση των προϋποθέσεων του IBLCE (π.χ. πιστοποιητικά ολοκλήρωσης 

εκπαίδευσης) 

Εξαιρετικές περιστάσεις (πρέπει να είναι τεκμήρια από τρίτο μέρος) 

Άλλα τεκμήρια για τη στήριξη της ένστασης 

 

Όροι και προϋποθέσεις: Υπογράφοντας αυτό το έντυπο, αναγνωρίζω και κατανοώ ότι η 

απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων του IBLCE είναι οριστική και τελεσίδικη. 

 

 

 

Υπογραφή Ημερομηνία 

 

Επικοινωνήστε με την περιοχή σας για να μάθετε πώς να στέλνετε με ασφάλεια αυτές τις 

πληροφορίες: 

 

Αν ζείτε στη Βόρειο Αμερική, στην Κεντρική Αμερική και στη Νότιο Αμερική ή στο 

Ισραήλ: 
IBLCE στην Αμερική 

E-mail: iblce@iblce.org 

Τηλέφωνο: +1 703-560-7330 
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Αν ζείτε στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή (εκτός του Ισραήλ) ή στις χώρες της Βορείου 
Αφρικής: 

IBLCE στην Ευρώπη και στη  

E-mail: eumeoffice@iblce.org 

Τηλέφωνο: +43 (0) 2252 20 65 95 (Εντός Αυστρίας) ● + 43 2252 20 65 95 (εκτός Αυστρίας) 

 

Αν ζείτε στην Ασία, στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες της Αφρικής που δεν 

εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση στην Ευρώπη: 

IBLCE στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και 

Αφρικής  

E-mail: admin@iblce.org 

Τηλέφωνο: 07 5529 8811 (εντός Αυστραλίας) ● +61 7 5529 

8811 (εκτός Αυστραλίας) 
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