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Πολιτική του IBLCE ® για τα αιτήματα παράτασης στο πλαίσιο της 

επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP» 
 

IBLCE® Recertification by CERPs Extension Request Policy (Greek) 

 

Οι σύμβουλοι IBCLC® που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους τις συνέπειες που έχει η μη πλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη της επαναπιστοποίησης, 

καθώς αν αποτύχουν να επαναπιστοποιηθούν, παύεται η πιστοποίησή τους. Το Συμβούλιο IBLCE θα 

αποδέχεται μόνο τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως βασική αιτία, προκειμένου να λάβει υπόψη 

το αίτημα ενός υποψηφίου για παράταση της πιστοποίησης του έως το επόμενο έτος. Στην ατυχή και 

σπάνια περίπτωση που εξακριβωθεί ότι ο σύμβουλος που υπέβαλε αίτηση επαναπιστοποίησης δεν 

βρίσκεται πλέον εν ζωή ή ότι πάσχει από ανίατη νόσο σε προχωρημένο στάδιο, το Συμβούλιο IBLCE 

θα επιστρέφει ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε. 

 

Σημαντική σημείωση: Ως έκτακτη συνθήκη νοείται αποκλειστικά σοβαρή ασθένεια ή σοβαρός 

τραυματισμός του υποψηφίου/ πιστοποιημένου συμβούλου ή άμεσου στενού συγγενή του, θάνατος 

άμεσου στενού συγγενή, εμπλοκή σε αναπόφευκτη φυσική καταστροφή ή αλλαγές που σχετίζονται με 

τη διεξαγωγή στρατιωτικής θητείας. Το 2021, στις έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνονται επίσης, 

μεταξύ άλλων, προβλήματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, όπως απώλεια εργασίας του 

υποψηφίου και/ή του(της) συζύγου/συντρόφου, θέμα υγείας του υποψηφίου ή άμεσου στενού συγγενή 

του που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 και/ή προβληματισμός σχετικά με την παρουσία σε 

δημόσιους χώρους λόγω της πανδημίας COVID-19. 

 

Αν είστε Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις για τα μόρια «CERP» λόγω εξαιρετικών περιστάσεων: 

 

Αν ένας Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις για 

επαναπιστοποίηση μέσω μορίων «CERP» λόγω τεκμηριωμένων εξαιρετικών περιστάσεων, το 

Συμβούλιο IBLCE θα εξετάζει ενδεχόμενη παράταση της πιστοποίησής του κατά ένα έτος. Το αίτημα 

για παράταση της πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία επαναπιστοποίησης μέσω μορίων «CERP», χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα γίνει δεκτό. 
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Για την υποβολή ενός αιτήματος στο οποίο ζητείται η παράταση της πιστοποίησης, ο σύμβουλος θα 

πρέπει να καταβάλλει το κόστος επαναπιστοποίησης, να παρέχει αποδεικτικά έγγραφα για την 

ολοκλήρωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ισοδύναμης με τουλάχιστον 15 μόρια «L-CERP», η οποία 

έλαβε χώρα εντός ενός έτους πριν τη λήξη της πιστοποίησής του, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα από 

τρίτα μέρη, στα οποία θα τεκμηριώνονται οι εξαιρετικές περιστάσεις. Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, 

τον επόμενο χρόνο ο πιστοποιημένος σύμβουλος θα πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις, για να 

διατηρήσει την πιστοποίησή του, καθώς δεν θα έχει πλέον την επιλογή της επαναπιστοποίησης μέσω 

μορίων «CERP». 

 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, το IBLCE τροποποίησε τη συγκεκριμένη πολιτική, ώστε από το 2021 

να επιτρέπεται η χρήση του καταβεβλημένου ποσού σε μελλοντική εξέταση και η παράταση της 

πιστοποίησης (έως τώρα για ένα έτος) για έως και δύο συνεχόμενα έτη με αποδεικτικά ολοκλήρωσης 

εκπαίδευσης ισοδύναμης με 15 μόρια «L-CERP» τα οποία συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους για κάθε αίτηση.  Ανατρέξτε στο Κέντρο αναφοράς του IBLCE για την COVID-

19 για ενημερώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές το 2021.  

 

Αν είστε Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC που πληροί τις προϋποθέσεις 

για τα μόρια «CERP», αλλά δεν τηρήσατε την προθεσμία υποβολής της αίτησης λόγω 

εξαιρετικών περιστάσεων: 

 

Αν ένας Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC πληροί όλες τις προϋποθέσεις για 

επαναπιστοποίηση με μόρια «CERP», αλλά δεν υπέβαλε την αίτηση έως την καθορισμένη 

καταληκτική ημερομηνία λόγω τεκμηριωμένων εξαιρετικών περιστάσεων, το Συμβούλιο IBLCE θα 

εξετάζει το ενδεχόμενο να του δοθεί χρονική παράταση για την υποβολή της αίτησης προς έγκριση. 

 

Το αίτημά σας πρέπει να ληφθεί από το Συμβούλιο IBLCE εντός 60 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP» και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

 

1. Πλήρης καταβολή του κόστους για την υποβολή της αίτησης επαναπιστοποίησης 

2. Αποδεικτικά έγγραφα όπου τεκμηριώνονται οι εξαιρετικές περιστάσεις και 

3. Αποδεικτικά έγγραφα για την πλήρωση των προϋποθέσεων αναφορικά με την 

επαναπιστοποίηση μέσω μορίων «CERP». 

 

Η υποβολή του αιτήματος δεν διασφαλίζει ότι το αίτημα θα γίνει οπωσδήποτε δεκτό. Εφόσον δοθεί 

παράταση, θα υπολογίζεται μια πρόσθετη χρέωση υπερημερίας με βάση την περιοχή. 

 

Στην περίπτωση που το αίτημα για παράταση της πιστοποίησης ή για τη χορήγηση χρονικής 

παράτασης δεν γίνει δεκτό, θα επιστρέφεται μέρος του καταβεβλημένου ποσού για την 

επαναπιστοποίηση, όπως περιγράφεται στον Προγραμματισμό κόστους του Συμβουλίου IBLCE. 

https://iblce.org/covid-19-resource-centre-greek
https://iblce.org/covid-19-resource-centre-greek

