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Όροι και προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Φορέων Παροχής Μορίων CERP του IBLCE® 

Ως οντότητα που προσφέρει προγράμματα με μόρια αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
(«CERP») σε κατόχους του τίτλου διεθνώς πιστοποιημένου συμβούλου γαλουχίας (International 
Board Certified Lactation Consultant® ή «IBCLC®») του Διεθνούς Συμβουλίου Εξεταστών 
Συμβούλων Γαλουχίας (International Board of Lactation Consultant Examiners® ή «IBLCE®»), 
ο υπογεγραμμένος οργανισμός («πάροχος»), εφόσον εγγράφεται ως πάροχος μορίων CERP, 
συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις («οι όροι»), όπως ενδέχεται να 
τροποποιούνται ανά χρονικά διαστήματα από το IBLCE κατά την αποκλειστική διακριτική του 
ευχέρεια και σε συμμόρφωση με τους παρόντες όρους. 

Υποχρεώσεις του παρόχου 

1. Ο πάροχος συνομολογεί και συμφωνεί να συμμορφώνεται και να δεσμεύεται από τον 
οδηγό παρόχων βραχυχρόνιας συνεργασίας, τον οδηγό παρόχων μακροχρόνιας 
συνεργασίας του IBLCE®, καθώς και από τις υπόλοιπες πολιτικές και διαδικασίες του 
προγράμματος («οι πολιτικές»), που θα ενημερώνονται ανά χρονικά διαστήματα και 
διατίθενται στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://iblce.org/resources/cerp-
providers/. 

2. Ο πάροχος αναγνωρίζει ότι το IBLCE® έχει το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, 
κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, οποιοδήποτε πρόγραμμα ή 
προγράμματα υποβάλλονται για μόρια CERP. Το IBLCE® δύναται να διερευνά, μεταξύ 
άλλων, αν ένα πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις πολιτικές, αν η θεματολογία, ο 
συντάκτης ή οι συντάκτες του προγράμματος και/ή οι ομιλητές διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα προσόντα βάσει των πολιτικών και αν ένα πρόγραμμα έχει προσβλητικό 
χαρακτήρα ή κρίνεται κατ' άλλον τρόπο ανάρμοστο, αν συνάδει με την αποστολή και 
τον σκοπό του IBLCE, ή αν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενθαρρύνει παραβατικές 
συμπεριφορές ή ότι παραβιάζει έμπρακτα οποιαδήποτε νομοθεσία ή τον Διεθνή Κώδικα 
Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος («κώδικας του ΠΟΥ») 
και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας («ΠΣΥ»). 

3. Ο πάροχος θα διατηρεί όλο το υλικό του προγράμματος, περιλαμβανομένων των 
παρουσιολογίων, για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και θα θέτει το εν λόγω υλικό στη διάθεση του IBLCE® εφόσον του 
ζητηθεί. Το IBLCE® δύναται να διενεργεί έλεγχο στον πάροχο για οποιοδήποτε 
πρόγραμμα ή προγράμματα τα οποία έλαβαν χώρα εντός των τελευταίων έξι (6) ετών. Ο 
πάροχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει αντίγραφα των παρουσιολογίων 
για τους συμμετέχοντες κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

4. Ο πάροχος θα καταβάλλει την πληρωμή στο IBLCE® σύμφωνα με τους όρους πληρωμής 
που περιγράφονται στις πολιτικές. 

5. Ο πάροχος δίνει στο IBLCE άδεια χρήσης του ονόματός του, προκειμένου να 
προωθείται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα όπως καθορίζεται στις πολιτικές. Στην 
περίπτωση που οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις πάψουν να ισχύουν ή ο πάροχος 
απολέσει την ιδιότητα του παρόχου μορίων CERP, ο πάροχος θα αφαιρεί αμέσως από 
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τον ιστότοπό του όλα τα εμπορικά σήματα και το σχετικό κείμενο της έγκρισης του 
IBLCE®, καθώς και όλα τα υλικά εμπορικής προώθησης. 

6. Χρήση των εμπορικών σημάτων του IBLCE®. Εφόσον ο πάροχος εγκριθεί να λάβει την 
ιδιότητα του παρόχου μορίων CERP για το IBLCE®, θα έχει το ακόλουθο κείμενο σε 
εμφανή θέση σε όλα τα υλικά προώθησης ή παρουσίασης των εγκεκριμένων 
προγραμμάτων που υλοποιεί ως πάροχος μορίων CERP από το IBLCE®: «Ο/Η [όνομα 
παρόχου] έγινε δεκτός(ή) από το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας 
(International Board of Lactation Consultant Examiners® ή IBLCE®) ως πάροχος μορίων 
CERP για το αναφερόμενο πρόγραμμα μορίων αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
(CERP). Η αναγνώριση του προγράμματος ως κατάλληλου για την παροχή μορίων 
CERP ή η ιδιότητα του παρόχου μορίων CERP δεν σημαίνει ότι το IBLCE® έχει 
εγκρίνει ή αξιολογήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Τα INTERNATIONAL BOARD 
OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL 
BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT® και IBCLC® είναι κατατεθέντα 
εμπορικά σήματα του Διεθνούς Συμβουλίου Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας.» 
Επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση των σημάτων του IBLCE για την προώθηση 
προγραμμάτων εγκεκριμένων παρόχων μορίων CERP από το IBLCE, θα υπόκειται σε 
προηγούμενη ρητή γραπτή έγκριση από το IBLCE. Το IBLCE θα απαιτεί όλες οι μορφές 
χρήσης οποιουδήποτε σήματος του IBLCE να έχουν περιορισμένη έκταση και μόνο ως 
τον βαθμό που απαιτείται για την αναγνώριση του αντικειμένου του προγράμματος από 
τον εγκεκριμένο πάροχο μορίων CERP του IBLCE. 

Έναρξη ισχύος και τερματισμός 

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της από τον πάροχο («η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος») και θα συνεχίσει να ισχύει για ένα (1) έτος. Οι όροι θα 
ανανεώνονται αυτόματα για ένα ακόμα ημερολογιακό έτος, εκτός αν ο πάροχος ή το IBLCE 
παράσχει γραπτή ειδοποίηση για τη μη ανανέωση εντός τριάντα (30) ημερών πριν την έναρξη 
της περιόδου ανανέωσης, με την επιτυχή καταβολή των ετήσιων τελών που θα ισχύουν κατά τον 
χρόνο ανανέωσης και τη συμμόρφωση με τυχόν άλλες πολιτικές που θα καθοριστούν από το 
IBLCE®. 
 

Η ισχύς των παρόντων όρων δύναται να τερματιστεί από οποιοδήποτε εκ των δύο μερών στην 
περίπτωση σοβαρής παραβίασης από το έτερο μέρος, το οποίο δεν συμμορφώνεται εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από τη γραπτή ειδοποίηση του μέρους που δεν παραβίασε τους όρους. 
Η ισχύς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δύναται επίσης να τερματιστεί, εφόσον ένα 
περιστατικό ανωτέρας βίας το οποίο εκφεύγει του ελέγχου εκάστου εκ των μερών, καθιστά τη 
συνέχιση του προγράμματος παράνομη, αδύνατη ή πρακτικά ανέφικτη από εμπορικής απόψεως. 
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων στους παρόντες όρους, το IBLCE δύναται να 
τερματίσει την ιδιότητα του παρόχου ως παρόχου μορίων CERP, εφόσον η συμπεριφορά του 
παρόχου, κατά την αποκλειστική και λογική διακριτική κρίση του IBLCE, επηρεάζει αρνητικά 
τη φήμη και την αξιοπιστία του IBLCE. 
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Αποζημίωση  

Κάθε μέρος θα αποζημιώσει, θα υπερασπιστεί και θα προφυλάξει το έτερο μέρος, καθώς και τα 
αντίστοιχα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του από αξιώσεις τρίτων, απώλειες, 
βλάβες ή άλλες ζημιές (περιλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που θα 
προκύψουν από αμέλεια ή δόλο του μέρους που καλείται να καταβάλει την αποζημίωση, στο 
πλαίσιο εκτέλεσης των συμφωνηθέντων όρων. 

Πρόσθετοι όροι 

1. Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να γίνεται μνεία στην 
επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, και θεωρείται ότι έγιναν αποδεκτοί από το IBLCE® και 
τον πάροχο στην Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια. Σε οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει 
από τους παρόντες όρους, το εύλογο κόστος και τα δικηγορικά έξοδα του νικήσαντος 
διαδίκου θα καταβάλλονται από το έτερο μέρος. 

2. Το IBLCE® και ο πάροχος παραιτούνται δια του παρόντος των δικαιωμάτων τους για 
εκδίκαση της υποθέσεώς τους σε ορκωτό δικαστήριο και για οποιαδήποτε αξίωση ή 
αντικείμενο που βασίζεται ή απορρέει από τους όρους. 

3. Το IBLCE® και ο πάροχος ενεργούν ως ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και όχι ως 
αντιπρόσωπος, συνεργάτης ή μέλος κοινοπραξίας του έτερου μέρους. 

4. Οι όροι θα είναι δεσμευτικοί για τον πάροχο, τους κληρονόμους και τους εκδοχείς του. Ο 
πάροχος δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τους παρόντες όρους, 
να μεταβιβάσει ή να αναθέσει σε τρίτους τα καθήκοντά του βάσει των όρων χωρίς την 
προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση του IBLCE®. Ο πάροχος κατανοεί και 
συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αποπειρώμενη ή φημολογούμενη μεταβίβαση κατά παράβαση 
των προαναφερομένων θα είναι άκυρη και άνευ ισχύος. 

5. Οι παρόντες όροι περιλαμβάνουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του IBLCE® και του 
παρόχου σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο. Οι όροι δεν επιδέχονται τροποποιήσεων 
από τον πάροχο, εκτός εάν αυτές περιλαμβάνονται σε μεταγενέστερο έγγραφο 
υπογεγραμμένο εκ μέρους και για λογαριασμό του IBLCE® και του παρόχου από τους 
αντίστοιχους, πλήρως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Το IBLCE® δύναται να 
τροποποιήσει τους όρους αφού ενημερώσει γραπτώς τον πάροχο τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημέρες νωρίτερα. 

6. Η εγγραφή του παρόχου σύμφωνα με τους παρόντες όρους και η αναγνώριση των 
μορίων CERP του παρόχου ΔΕΝ συνιστούν έγκριση, πιστοποίηση, διαπίστευση, 
εγγύηση ή διασφάλιση σε σχέση με τον πάροχο ή τις υπηρεσίες του από το IBLCE®. 
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Δήλωση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

1. Με την υπογραφή των παρόντων όρων, ο υπογεγραμμένος εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος του παρόχου δηλώνω υπεύθυνα εκ μέρους και για λογαριασμό του 
οργανισμού μου ότι κατανοούμε πλήρως ότι πρόκειται απλώς και μόνο για μία αίτηση η 
οποία δεν εγγυάται την ιδιότητα του παρόχου μορίων CERP και ότι η αναγνώριση ή 
απόρριψη μορίων CERP για οποιοδήποτε από τα προγράμματά μας εναπόκειται 
αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική ευχέρεια του IBLCE® χωρίς το δικαίωμα 
ένστασης. 

2. Εγώ και ο οργανισμός μου κατανοούμε επίσης ότι οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ή 
παραποίηση από μέρους μας ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάκληση της αιτήσεως ή της 
ιδιότητας του παρόχου μορίων CERP. 

3. Εγώ και ο οργανισμός μου δηλώνουμε ότι τα προγράμματα που υποβάλλουμε για τη 
λήψη μορίων CERP δεν οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στον 
Διεθνή Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος («Κώδικας 
του ΠΟΥ») και τα επακόλουθα ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας 
(«ΠΣΥ»), συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε πραγματικής ή 
δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων με τους ομιλητές ή τους χορηγούς των 
προγραμμάτων. 

4. Δηλώνοντας τη συναίνεσή σας παρακάτω, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στο IBLCE να 
επεξεργαστεί τα στοιχεία του παρόντος εντύπου και όλων των απαιτούμενων 
αποδεικτικών εγγράφων που συνοδεύουν το παρόν έντυπο, με σκοπό την εξέταση και 
την επεξεργασία της αίτησής σας από το IBLCE και, κατά περίσταση, για κάθε άλλον 
σκοπό που σχετίζεται με το πρόγραμμα φορέων παροχής μορίων CERP, σύμφωνα με τη 
Δήλωση Απορρήτου του IBLCE και την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες 
κανόνες και κανονισμούς. 

5. Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος με την εξουσία να δεσμεύσω δια της υπογραφής μου 
τον αιτούντα οργανισμό, διάβασα και συμφωνώ με τους παρόντες όρους και, εφόσον ο 
οργανισμός μου γίνει δεκτός ως πάροχος μορίων CERP από το IBLCE®, θα 
συμμορφώνεται με τους εν λόγω όρους και όλες τις πολιτικές του IBLCE®. 

 

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________ 

 

Υπογραφή: __________________________________________ 

 

Τίτλος θέσης στον οργανισμό: __________________________________________ 

 

Οργανισμός: __________________________________________ 

 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_July_Privacy-Notice_FINAL_GREEK.pdf
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Ιστότοπος οργανισμού: __________________________________________ 

 

Ημερομηνία: __________________________________________ 

 

Email: __________________________________________ 


