Έντυπο Υποβολής Ένστασης: Πλήρωση προϋποθέσεων και
επαναπιστοποίηση
Το IBLCE® θα εξετάζει ενστάσεις που κατατίθενται από πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC και αιτούντες
πιστοποίησης σε σχέση με δυσμενείς αποφάσεις που αφορούν την πλήρωση προϋποθέσεων για την πιστοποίηση
ή την 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 τεκμηριωμένες και εξακριβωμένες
έκτακτες περιστάσεις.
Πολιτική περί έκτακτων περιστάσεων του IBLCE: 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. Λόγω της πανδημίας COVID-19, στις έκτακτες
περιστάσεις θα 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.
Η ευμενής απόφαση στο πλαίσιο μιας ένστασης συνεπάγεται είτε 1) τη μεταφορά των καταβεβλημένων
παράβολων εξέτασης σε μια μελλοντική εξέταση, η οποία θα ρυθμιστεί μέσω κατάλληλης μελλοντικής
ανακοίνωσης είτε 2) την παράταση της πιστοποίησης κατά ένα έτος. Αν ασκείτε ένταση για μια απόφαση μη
πλήρωσης προϋποθέσεων και προθεσμίας επαναπιστοποίησης, όπου ενδεχομένως δοθεί παράταση της
πιστοποίησης κατά ένα έτος, σύμφωνα με την πολιτική για τα αιτήματα παράτασης, θα πρέπει να καταθέσετε
αποδεικτικά ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ισοδύναμης με 15 μόρια «L-CERP».
Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο 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.
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία)

Αριθμός μητρώου IBLCE (όχι L-number)

Επιλέξτε: Πιστοποίηση

Επαναπιστοποίηση
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Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση email (η διεύθυνση email στον προσωπικό σας λογαριασμό IBLCE)

Απαιτούμενες πληροφορίες και λόγοι άσκησης ένστασης:
Αναφέρετε τις περιστάσεις που σχετίζονται με τη μη πλήρωση των προϋποθέσεων και την άσκηση της
ένστασης, καθώς και την ισχύουσα πολιτική (παραθέστε την ονομασία της πολιτικής).
Τι είδους ειδοποίηση λάβατε για τη μη πλήρωση των προϋποθέσεων;

Ημερομηνία ειδοποίησης

Αναφέρατε την προθεσμία που δεν τηρήσατε.
(π.χ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων, επαναπιστοποίηση κ.λπ.)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας

Μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές στον Ενημερωτικό οδηγό υποψηφίων και τον Οδηγό επαναπιστοποίησης στη
σελίδα «Ενημέρωση συμβούλων IBCLC» (επισημάνετε όλα όσα ισχύουν):
Το IBLCE δεν εφάρμοσε σωστά τα κριτήρια πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης
Διευκρινίστε τα κριτήρια που, ως φέρεται, δεν εφαρμόστηκαν σωστά.
Ένα πραγματικό σφάλμα είχε αντίκτυπο στη βασική απόφαση
Διευκρινίστε το επικαλούμενο πραγματικό σφάλμα.
Μη τήρηση προθεσμίας λόγω έκτακτης περίστασης
Διευκρινίστε την επικαλούμενη έκτακτη περίσταση (σύμφωνα με την προαναφερόμενη πολιτική περί
έκτακτων περιστάσεων του IBLCE):

Παρακαλείστε να παρουσιάσετε τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η ένσταση και να είστε
όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται:
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Δικαιολογητικά έγγραφα
Όλες οι ενστάσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δικαιολογητικά έγγραφα. Αν ασκείτε ένταση για μια
απόφαση μη πλήρωσης προϋποθέσεων και προθεσμίας επαναπιστοποίησης, όπου ενδεχομένως δοθεί
παράταση της πιστοποίησης κατά ένα έτος, σύμφωνα με την πολιτική για τα αιτήματα παράτασης, θα
πρέπει να καταθέσετε αποδεικτικά ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ισοδύναμης με 15 μόρια «L-CERP».
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
Αναφέρετε με χρονολογική σειρά τα δικαιολογητικά έγγραφα που καταθέτετε με μια σύντομη περιγραφή του κάθε
έγγραφου:

Όροι και προϋποθέσεις: Υπογράφοντας αυτό το έντυπο, αναγνωρίζω και κατανοώ ότι η απόφαση της
Επιτροπής Ενστάσεων του IBLCE θα είναι οριστική και εμπιστευτική. Βεβαιώνω ότι, σύμφωνα με όσα
γνωρίζω και πιστεύω, όλες οι πληροφορίες στο παραπάνω έντυπο είναι πλήρεις και ακριβείς. Επίσης
αναγνωρίζω ότι μια ευμενής απόφαση στο πλαίσιο της ένστασης συνεπάγεται είτε τη χρήση των
καταβεβλημένων εξέταστρων σε μια μελλοντική εξέταση, που θα ρυθμιστεί με κατάλληλη μελλοντική
ειδοποίηση, είτε την παράταση της πιστοποίησης κατά ένα έτος, ανάλογα με τους λόγους υποβολής της
ένστασης.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Για να υποβάλετε την ένστασή σας στην Επιτροπή Ενστάσεων του IBLCE, αποστείλτε το συμπληρωμένο
έντυπο μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Φόρτωση και Υποβολή

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση που
εξυπηρετεί την περιοχή σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας εδώ: https://iblce.org/contact-2/
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