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Έχετε αποσυρθεί, αλλά παρόλα αυτά αναζητάτε κάποιον τρόπο να παραμείνετε συνδεδεμένοι με 

την κοινότητα των IBCLC; Από το 2021 θα ισχύει ο νέος τίτλος «Πρώην IBCLC» ο οποίος 

επιτρέπει στους IBCLC που έχουν αποσυρθεί από την άσκηση της δραστηριότητας να 

παραμείνουν συνδεδεμένοι με το IBLCE και αναγνωρίζει τα χρόνια υπηρεσίας τους ως 

συμβούλων IBCLC.   

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση «Πρώην IBCLC» 

• Η κατάσταση αυτή αποδίδεται ως αναγνώριση του έργου που επιτέλεσε ο σύμβουλος και 

προορίζεται για εκείνους που δεν ασκούν πλέον ενεργά τη δραστηριότητα του IBCLC 

και δεν σκοπεύουν να την ασκήσουν ξανά στο μέλλον. 

• Οι πρώην IBCLC θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σύντομες ενημερώσεις του IBLCE 

και σχετικές ανακοινώσεις. 

• Η συγκεκριμένη κατάσταση ισχύει για πέντε έτη με εφάπαξ χρέωση. Στη διάρκεια αυτής 

της πενταετίας, δεν μπορείτε να ασκήσετε τη δραστηριότητα του IBCLC.   

• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τίτλο «πρώην IBCLC» στο βιογραφικό σας σημείωμα ή 

κάτω από το ονοματεπώνυμο και τον επαγγελματικό σας τίτλο σε μια επαγγελματική 

κάρτα, αλλά όχι αμέσως μετά το ονοματεπώνυμο ή την υπογραφή σας.  

or 

Για παράδειγμα, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη 

διατύπωση: 

Το ονοματεπώνυμό σας 

Πρώην IBCLC 

ΟΧΙ, όμως: 

Το ονοματεπώνυμό σας, Πρώην IBCLC 

 

 

• Η συγκεκριμένη κατάσταση με δυνητικά πενταετή διάρκεια δεν ανανεώνεται. Εφόσον η 

κατάσταση «Πρώην IBCLC» λήξει, δεν μπορείτε να επανακτήσετε είτε αυτήν είτε την 

πιστοποίηση IBCLC. 

http://www.iblce.org/
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• Η κατάσταση «Πρώην IBCLC» προορίζεται για IBCLC που κατείχαν στο παρελθόν 

ισχύουσα πιστοποίηση και ήταν ταμειακά ενήμεροι, δεν είναι πλέον πιστοποιημένοι 

σύμβουλοι και συμφωνούν να τηρούν τον Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς 

Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC). 

• Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν είναι για την άσκηση IBCLC και δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του προγράμματος IBCLC, το οποίο είναι διαπιστευμένο από την Εθνική 

Επιτροπή Φορέων Πιστοποίησης. 

• Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτήν τη νέα 

κατάσταση παρακάτω! 

 

Αίτηση λήψης κατάστασης «Πρώην IBCLC» 

Για πρώην IBCLC που κατείχαν την πιστοποίηση εντός της προηγούμενης δεκαετίας 

Από το 2021, οι πρώην IBCLC η πιστοποίηση των οποίων έχει ήδη λήξει, θα έχουν την ευκαιρία 

να υποβάλλουν αίτηση για αυτήν τη νέα κατάσταση.  Η κατάσταση αυτή θα είναι διαθέσιμη για 

εκείνους των οποίων η πιστοποίηση έληξε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2010 και 2020 έως τις 

30 Σεπτεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές τώρα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

Τα IBCLC των οποίων η πιστοποίηση έληξε μεταξύ 2010 και 2020, ισχύουν εδώ.  

Για IBCLC με ισχύουσα πιστοποίηση 

Από το 2021, οι IBCLC πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την κατάσταση «Πρώην IBCLC» το 

έτος που θα λήξει η πιστοποίησή τους.  

 

Οι αιτήσεις για τα τρέχοντα IBCLC και τα IBCLC των οποίων η πιστοποίηση έληξε ή έληξε από 

την 1η Ιανουαρίου 2021 (εφάπαξ περιορισμένη εξαίρεση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022) είναι 

ανοιχτές τώρα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Τρέχοντα IBCLC, κάντε αίτηση εδώ. 

 

Κόστος αίτησης 
 

Υπάρχει μια εφάπαξ χρέωση για την κατάσταση «Πρώην IBCLC», η οποία καταβάλλεται με την 

υποβολή της αίτησης: 

• 75 δολάρια ΗΠΑ για την περιοχή 1 

• 50 δολάρια ΗΠΑ για την περιοχή 2 

• 25 δολάρια ΗΠΑ για την περιοχή 3 

http://www.iblce.org/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/iiieiieiiie-iiieiieieiieiie-ieieiieiiiiieieiie-iiiii-20102020/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/iieiieiiiiie-iiieiieieiieiie-ieieiieiiiiieieiie-iieiieiieiei/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/iieiieiiiiie-iiieiieieiieiie-ieieiieiiiiieieiie-iieiieiieiei/

