
INFORMATU 
SATSEREKIN

O S A K I D E T Z A K O  L A N G I L E -
E N T Z AT  I N T E R E S G A R R I A

ERIZAINTZA SINDIKATUA

LIZENTZIAK

ZURE DELEGATU SINDIKALAK
Izena: telefonoa, emaila
Izena: telefonoa, emaila
Kontsulta iezaguzu!

ESI ..........................................



HAURDUNALDIA, ERDITZEA, 
EDOSKITZEA, ADOZPZIOA, HA-
RRERA (44. ART.)
• 18 aste etenik gabe

• 2 aste gehiago:
-Seme-alaben desgaitasunagatik

-Erditzean/adopzioan/harrera an- 
izkoitzean, seme-alaba bakoitzeko, 
bigarrenetik aurrera.

 

• Ordu beteko edoskitzea 12 hila-
bete baino gutxiagoko seme-ala-
bentzat, karteldegiaren arabera 
egunean ordu bat metatu daiteke-
elarik

• Oporrak: haurdunaldiko lizen-
tzian metatu daitezke, urte naturala 
pasatu arren

• Gauak eta guardiak ez egiteko 
eskubidea erditu baino hiru hila-
bete lehenago eta lizentzia osteko 
inkorporaziotik hiru hilabetera arte.

• Egun 1 erditzeagatik lehen 
mailako ondorengoa bada,

ez badute ospitaleratzen. 
Ospitaleratzen badute, 
ospitaleratzeagatiko lizentzia apli-
katzen da. 47. artikulua, Konsti-
tuzio Auzitegiak SATSEk iraba-
zitako epaiaren arabera.

AITATASUNA, HARRERA, 
ADOPZIOA (45. ART.)

• 18 aste 2019ko irailaren 1etik au-
rrera

JAIO AURREKO AZTERKETAK 
ETA ERDITZE-TEKNIKAK (43.ART.)

• Behar den denborarako

• Ordaindua

SEME-ALABA GOIZTIARREN-
JAIOTZA EDOTA ERDITZEA ETA 
GERO OSPITALERATUAK (53. 
ART.)

• Egunean gehienez 2 ordu, ordain-
sari osoarekin

• Lanaldia egunean 2 ordu mu-
rrizteko aukera, murrizketa pro-         
portzionalarekin

 AMATASUNA ETA AITATASUNA

NORBERE EZKONTZA, SENITARTEKOENA EDOTA ELKARBIZITZA 
EGONKORRA 
• 20 egun natural (ezkontzaren eguna barne)
• Oporraldiara metatu daitezke hilabete bat lehenago jakinarazten bada
• Elkarbizitza: udaletxearen ziurtagiriarekin edota elkarbizitzen

udal-erregistroarekin
• Bigarren gradura arteko senitartekoen ezkontza: Egun natural bat, 3 

egunera arte luzatu daitekeena bizilekutik 150 km-ra baldin bada.

 EZKONTZA 46. ART.



LEHEN GRADUKO AHAIDEEN ZAINTZA 
GAIXOTASUN LARRIAGATIK 

Jardunaldiaren %50era arteko murrizketa 
%100 ordaindua gehienez ere hilabete bat.

GAIXOTASUN LARRIA,     OSPITALE-
RATZEA, ETXEKO OSPITALERATZEA, 
AHAIDEEN HERIOTZA**

• Ezkontidea, bikotea, seme-alaba: 5 egun 
natural

• Lehen graduko ahaideak: Odol-ahaide-
tasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko 
lehen mailako ahaideak 3 egun baliodun

• Odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaide-
tasunezko 2. mailako edo urrunagoko  
ahaideak, elkarrekin bizi direla 
egiaztatzen bada

SENIDEEN ZAINTZA
• Gertaera bizilekutik 150 km baino ge-

hiagora jazotzen bada: 2 egun balio-
dun gehiago

• Bizilekuan hiltzen bada eta 150 km 
baino gehiagora lurperatzen bada: 2 
egun baliodun

• Lizentzia amaitu zenetik hilabete ja-
rraian igarotzen bada, 2 egun natural 
gehiagoko 2. lizentzia

• Ospitaleratzerik gabeko ebakuntza 
kirurgikoetan, 2. gradura arteko seni-
tartekoen kasuan, egun bat

• 2. mailara arteko senideei sedazioa, 
ospitaleratzerik gabeko kimiotera-
pia edo antzeko proba inbaditzai-
leak egiten laguntzea, egun bat

• Txandaka lan egiten duten langileen 
egun baliodunak, karteldegian lan 
egiten dutenak

47. ART.

**AURREKO 3 KASUETAN:



42. art,
GAIXOTASUNA 
EDO ISTRIPUA

- 365 egun eta 180 eguneko 
lehen luzapena

- 180 eguneko 2. luzapena 

Ondoren, alta edo ezintasun 

egoerara igaroko da, etaegoera hori berrikusi edo behin 
betikoa izan daiteke.

Osakidetzako Lan Baldintzei eta 
Jarraibideei buruzko Akordioan ja-
sotako lizentziak. 2020ko irailerako 
berrikusia.

BETEBEHAR PUBLIKO EDO PERTSO-
NAL SAIHESTEZINAK BETETZEA ( 48. 
ART.)

Lanorduetatik kanpo egin ezin direnean, egite-
ko behar den beste denbora.

OHIKO ETXEBIZITZAZ ALDATZEA

(49. ART.)
• 2 egun natural, erroldatu eta hilabete 
natural bat igaro arte.

• Urtebeteko zerbitzua lanpostu horretan. 

NORBERAREN EGINKIZUNAK (50. ART.)
• 6 NE  45 ordu zenbatuaz ( 7 ordu t´erdi ) 
abenduaren 31a arte (edo zati proportzionala)

• 20 egun lehenago eskatu behar da

• Ezin izango du plantilaren %50a baino 
gehiagok batera hartu, ohikoa unitateko 
kategoriako eta txandako.

• Buruzuriak; hirurteko bakoitzeko 2 egun 18 
urteko antzinatasuna betetzeagatik.

• Hirurteko bakoitzeko 1 gehiago 24 urtetik 
aurrerako antzinatasunagatik.

ORDEZKARITZA SINDIKALA

Eskubideak, akordio honen eta indarrean da-
goen araudiaren arabera.

LIZENTZIA
PERTSONALAK

ZALANTZARIK?
Kontsultatu satseko zure ordezka-
riarekin edota atal sindikalean
Informa zaitez!




