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AZTERKETETARA JOATEA (54. ART.)

Azterketa ofizialak (BEE, zentro ofizialak 
edo homologatuak)

• Egun natural 1 froga bakoitzeko 

• 2 egun natural gehiago 150 km baino 
urrutiago egiten bada

Euskara (EGA, HABE, Hizkuntza Eskola)

• Egun 1 froga bakoitzeko

• Azterketa egin aurreko txandan gauez 
lan eginez gero, txanda hori edo proba-
ren eguneko txanda aukeratu ahal izan-
go da (biak sekula ere ez) 

Osakidetzako profilak jarraibidearen ara-
bera, orain arte, txanda bera bada, 7 or-
duko lanaldia, aurreko edo ondorengo 
txandan bada, 2 ordukoa.

IKASTARO ETA KONGRESUETARA 
JOATEA (55. ART.)

Gehienez 15 egun natural urtean, zuzen-
daritzaren aldez aurreko baimenarekin.

LANBIDE-HOBEKUNTZAKO IKASTA-
ROAK EGITEKO BAIMENA (56. ART.)

• Langile finkoak eta lanpostuan urtebe-
teko antzinatasuna dutenak

• Gehienez 2 ikasturteko baimena.

• Profilak egiaztatzeko prestakuntza bar-
ne

• Ordainsaririk eta kotizaziorik ez

• Antzinatasunerako konputua

• Lanpostua gordetzea

FORMAKUNTZA

Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzea (8/2015 Instrukzioa):

 • Bi gurasoek lan egiten badute. 

• Lanaldia gutxienez % 50era murrizteko eskubidea, gehienez % 99ra arte. 

• Ordainsariak osorik jasoko dira aurreko 3 hilabeteetan lanaldia % 100 bada. 

• Gutxieneko aldia hilabete bat eta gehienez 6 hilabete. 

• Osasun-zerbitzuaren txosten egiaztatua behar da. 

Bataioak eta jaunartzeak.

Seme-alabek edo bilobek eskubidea sortzen dute zeremonia lanegun batekoa denean edo bezpe-
ran gaueko txandan lan egiten denean.

BERRITASUNAK



GAIXOTASUN KRONIKODUN 
EDOTA MUGITZEKO ARAZODUN 
SENITARTEKOEN ZAINTZA (62.
ART.)
• 2. maila edo gehiagoko senidea, 

elkarrekin bizi badira
• Urtean 50 orduko baimen ordain-

dua
• Egunean 2 ordu metatu daitezke 

sartzean edo irtetean
• Oro har, egunean gehienez 2 ordu 

metatu daitezke lanera sartzean 
edo lanetik irtetean. Hala ere, opo-
rrak hartzeko baldintzak itundu 
daitezke.

12 URTE ARTEKO ADINGABEAK 
EDO 2. MAILARA ARTEKO ELBA-
RRI FISIKO, PSIKIKO EDO SEN-
TSORIALAK ZAINTZEA  (63. ART.)
• Norbere kabuz baliatzerik ez du-

ten elbarritasun, adin, istripu edo 
gaixotasun-arrazoiengatik.

• Kasu horietan, adin-mugarik gabe, 
eta pertsonak ez du ordaindutako 
jarduerarik egin beharrik izango.

• Lanaldia 1/3etik gehienez % 50era 
murriztea.

• Ordainsariak proportzioan mu-
rriztea.

• Bateragarria da 62. artikuluarekin 
dagokion murrizketa proportzio-
nalarekin

SENIDEEN ZAINTZA

JARDUNALDI   MU-
RRIZKETA (60. ART.)

• Finkoak bakarrik 

• % 50ekoa, oro har.

• Gutxienez 6 hilabete-
ko aldia, iraupen bere-
ko denboraldiak luza- 
tzeko aukerarekin 

• Horiek hartzeko baldin- 
tzak negoziatuko dira.

• Ordainsarien murriz-

keta proportzionala

URTE BETEKO BAI-
MENA SOLDATARIK 
GABE (61. ART.)
• Finkoak 15 urteko an-
tzinatasunarekin 
• Ordainsaririk gabe 
• Lanpostua eta kotiza-

zioaren zenbatekoa 
gordetzea 

• Urte beteko iraupena, 
15 urte aktiboan egon 
arte ezin da luzatu

• 30 urteko antzinata-
sunarekin jarraian har 
ditzakezu 

SOLDATA GABEKO MURRIZKETAK ETA BAIMENAK

Baimen hauek Osakide-

tzako Lan Baldintzen 

Akordioan daude bilduta.

2020ko irailean berriku-

sita.



  

BESTE BAIMEN BATZUK

ZALANTZARIK?
Kontsultatu satseko zure ordezka-
riarekin edota atal sindikalean

Informa zaitez!

KONTSULTA, TRA-
TAMENDU ETA  AZ-
TERKETA MEDIKOE-
TARA JOATEA  (57. 
ART.)
• Lanorduetatik kanpo 

joan ezin denean 
• Gehienez 4 ordu 

salbuespenak izan 
ezik

• Ordaindutako bai-
mena

N O R B E R A R E N 
EGINKIZUNAK (58. 
ART.) (Ordaindu gabe-
ko baimena)
• Langile finkoentzat 

eta bitartekoentzat, 
lanean hasten diren 
urtean.

• Eskaera eragin duen 
zerbitzuan urte bete-
tik gora daramaten 
ordezkoak.

• Ordainsaririk gabe

• Gehienez 4 hilabete 
bi urtean behin 

• Urten 3 hilabete ja-
rraian ikasketa ofi-
zialak egiteko

• Askatasunaz gabe- 
tzeko zigorrak be-
tetzen ari diren bi-
garren mailarainoko 
senideak bisitatze-
ko, ordaindu gabea, 
itundutako ordu-be-
rreskurapena salbu.

GKEEN LANKIDE- 
TZA BAIMENA  (59. 
ART.)
• Langile finkoak, bi-

tartekoak eta aldi 
baterakoak, gutxie-
nez urtebeteko an- 
tzinatasuna dutenak

• Gehienez ere 2 urte, 
beste 2 urte luzatze-
ko aukerarekin 

• Lanera itzultzen ez 
bazara, boronda-

tezko eszedentziara 
zoaz

• Ordainsaririk gabe
• Lanpostua gorde- 

tzen du, antzinata-
suna zenbatzen du 
eta Gizarte Segu-
rantzan alta ematen 
da Osakidetzaren 
kotizazioekin.

GENERO INDARKE-
RIA (64. ART.)
• Hutsegiteak gizar-

te-zerbitzuen edo 
osasun-zerbitzuen 
arabera justifikatuko 
dira.

• Jardunaldi mu-           
rrizketa edota laneko 
denboraren berran-
tolaketarako eskubi-
dea.

• Ordainsariaren mu-
rrizketa proportzio-
nala


