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I. DEIALDIAREN DESKRIBAPENA 
 

 

1. Lanbide-garapenaren ezohiko deialdiaren ezaugarriak 

 

Osakidetzako zuzendari nagusiaren ekainaren 2ko 1208/2022 Ebazpenaren bidez onartu da lanbide-garapenaren 
ezohiko deialdia, Osasuneko Mahai Sektorialean 2021eko uztailaren 8an lortutako aurreakordiotik eratorria. Hain 
zuzen, ebazpen horren bitartez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren mendeko zerbitzu-erakundeetako 
profesionalentzako lanbide-garapenaren maila esleitzeko ezohiko deialdiaren baldintzak, eskaerak eta prozedura 
arautzen dira. 

 

Deialdiaren helburua da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko kolektibo profesionalei lanbide-garapeneko maila bat 
esleitzeko aukera ematea, emandako zerbitzu-urteekin bat eta erakundeari emandako esperientzia kontuan hartuta. 
Horiek horrela, profesional bakoitzari maila bat aitortuko zaio, maila horretan sartzeko eskatzen diren zerbitzu-urteak 
betetzen dituen aztertuta. 

 

Ezohiko deialdi hau salbuespenezkoa denez: 

 Lanbide-garapenari buruzko dekretuetan mailak lortzeko ezarritako zerbitzu-urteen baldintza betez gero, lanbide-
garapeneko edozein maila eskatu ahal izango da.  

 Lanbide-garapenaren maila esleitzeko, emandako zerbitzu-urteak baino ez dira hartuko kontuan. 

 Lanbide-garapenaren maila eskatzea aukerakoa da, eta lanbide-garapenaren aplikazioaren bidez egin behar da, 
esteka honetan: https://lanbidegarapena.osakidetza.eus 

 

Lanbide-garapenaren maila eskatzeko epea 20 egun baliodunekoa izango da deialdiari buruzko ekainaren 2ko 
1208/2022 Ebazpena indarrean jartzen den egunetik aurrera; beraz, epea ekainaren 27an hasiko da, 9:00etan, eta 
uztailaren 22an amaituko da, 14:00etan. 

 

Profesional bakoitzak epe horren barruan egin behar du eskaera, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Lanbide-
garapena aplikazio informatikoaren bidez. 

 

2019ko urtarrilaren 1ean zerbitzu aktiboan zeuden baina heriotza, jubilazioa edo ezintasun iraunkorra dela-eta baja 
eman zaien pertsonei ofizioz egingo zaie eskaera. Nolanahi ere, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorragatik bajan 
dauden pertsonek eskuz ere egin ahalko dute eskaera, ezarritako epearen barruan. 

https://lanbidegarapena.osakidetza.eus/
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2. Lanbide-garapeneko ezohiko deialdian parte hartzeko baldintzak 

 

 

Lan-egoera maila eskatzeko epean 
Osakidetzan emandako 
zerbitzuak 

Zein lanbide-taldetatik (LT) eska 
daitekeen maila  

Osakidetzan 
lanpostua duten 
langile 
FINKOAK, 
zerbitzu 
aktiboan 

Aktibo egotea (edo senideak 
zaintzeko eszedentzian, genero-
indarkeriagatiko eszedentzian edo 
zerbitzu berezietan) eskaera 
aurkezteko epean 

 

 

Osakidetzan urtebeteko 
benetako zerbitzuak, eskaera 
egiteko epea hasi aurreko hiru 
urteetan (2019-06-27tik 2022-
06-27ra) 

Langileak jabetzan duen lanpostuaren 
lanbide-taldea (jabetzako lanpostua)  

 

2014-15eko eta 2016-17ko EPEko 
barne-sustapeneko txandaren bidez 
lanpostua lortu dutenek hautaketa-
prozesuaren aurretik zeukaten 
lanbide-taldetik eskatu ahalko dute 
maila. 

Osakidetzan 
lanpostua ez 
duten langile 
FINKOAK, 
zerbitzu 
aktiboan 

Eskaera aurkezteko epean aktibo 
egotea 

 

Osakidetzan benetako 3 
zerbitzu-urte izatea, eskaera 
egiteko epea hasi aurreko hiru 
urteetan (2019-06-27tik 2022-
06-27ra) 

Langilea aktibo dagoen lanbide-
taldea. 

Langile EZ 
FINKOAK, 
zerbitzu 
aktiboan 

Eskaera aurkezteko epean aktibo 
egotea 

 

Osakidetzan benetako 3 
zerbitzu-urte izatea, eskaera 
egiteko epea hasi aurreko bost 
urteetan (2017-06-27tik 2022-
06-27ra) 

Maila lortzeko behar diren zerbitzu-
urteak biltzen dituen lanbide-taldea, 
betiere langileak 6 hilabete eman 
baditu talde horretan eskaera egiteko 
epea hasi aurreko bi urteetan (2020-
06-27tik 2022-06-27ra) 

Langile EZ 
FINKOAK, 
eskaera-
epearen 
hasieran aktibo 
ez daudenak 

6 hilabetez aktibo egon izana 
eskaera egiteko epea hasi aurreko 
urtean (2021-06-27tik 2022-06-
27ra) 

 

Osakidetzan benetako 3 
zerbitzu-urte izatea, eskaera 
egiteko epea hasi aurreko bost 
urteetan (2017-06-27tik 2022-
06-27ra) 

Maila lortzeko behar diren zerbitzu-
urteak biltzen dituen lanbide-taldea, 
betiere langileak 6 hilabete eman 
baditu talde horretan eskaera egiteko 
epea hasi aurreko bi urteetan (2020-
06-27tik 2022-06-27ra) 

Langile 
FINKOAK, 
eskaera-
epearen 
hasieran aktibo 
ez daudenak 
baina 2019ko 
urtarrilaren 
1ean aktibo 
zeudenak  

2019ko urtarrilaren 1ean aktibo 
egotea eta data horren ostean 
inaktibo egotea heriotza, erretiroa 
edo ezintasun iraunkorra dela-eta 
edota zerbitzu-eginkizunetan 
egoteagatik Osasun Sistema 
Nazionaleko beste osasun-zerbitzu 
batean. 

Osakidetzan urtebetez 
zerbitzuak eman izana baja 
hartu aurreko hiru urteetan. 

 

Langileak jabetzan izan duen 
lanpostuaren lanbide-taldea 
(jabetzako lanpostua)   

 

Langile EZ 
FINKOAK, 
eskaera-
epearen 
hasieran aktibo 
ez daudenak 
baina 2019ko 
urtarrilaren 
1ean aktibo 
zeudenak 

2019ko urtarrilaren 1ean aktibo 
egotea eta data horren ostean baja 
eman izana heriotza, erretiroa edo 
ezintasun iraunkorra dela eta.  

6 hilabetez aktibo egon izana baja 
hartu aurreko urtean. 

Osakidetzan 3 urtez zerbitzuak 
eman izana baja hartu aurreko 
bost urteetan. 

Baja hartzeko unean betetzen zuen 
lanbide-taldea. 
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3. Lanbide-garapenaren mailak lortzeko behar diren zerbitzu-urteak eta emandako zerbitzuen 
zenbaketa 

 

Hona hemen lanbide-garapenaren mailak eskatzeko behar diren zerbitzu-urteak: 

 

I. MAILA II. MAILA III. MAILA IV. MAILA 

5 urte edo 
gehiago 

11 urte edo 
gehiago 

18 urte edo 
gehiago 

25 urte edo 
gehiago 

 

Lanbide-garapenaren maila lortzeko behar diren zerbitzu-urteak zenbatzeko, 2021eko abenduaren 31ra arte 
emandako zerbitzuak hartuko dira kontuan. 

 

Maila lortzeko behar diren zerbitzu-urteak kalkulatzeko, honako hauek hartuko dira kontuan: 

1.- Zerbitzu aktiboan egotea, senideak zaintzeko eszedentzian edo genero-indarkeriagatiko eszedentzian egotea edo 
Osasun Sistema Nazionalean edo Europar Batasuneko estatu kideetako osasun-sistemetan antolakuntzaren eta 
funtzioen aldetik integratutako erakunde sanitarioetan zerbitzu berezietan egotea: 

a) Fakultatiboen lanbide-garapenari buruzko azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuaren eta erizainen lanbide-garapenari 
buruzko otsailaren 27ko 35/2007 Dekretuaren arabera araututako lanbide-talde sanitarioen kasuan, honako hauek 
hartuko dira kontuan: 

 Aitorpena eskatzen den kategoriako (eta, hala badagokio, espezialitateko) edo lanbide-talde bereko beste 

kategoria batzuetako lanpostu funtzionalak betetzea, betiere lan hori egiteko lizentziadun edo diplomadun 

mailako titulu sanitarioa (edo baliokidea) eskatzen bada. Ez dira kontuan hartuko Osasun Zientzietako 

espezialisten titulu ofizialak lortzeko prestakuntza-urteak, salbu eta zerbitzu berezietan izan badira. 

 Osasun Sistema Nazionalari atxikitako erakundeetan edota ikerketa-zentro ofizialetan ikerlari gisa emandako 

zerbitzuak, lizentziadun edo diplomadun mailako eta dagokion espezialitateko titulu sanitarioa (edo 

baliokidea) eskatzen duen kontratuarekin. 

b) Lanbide-garapenari buruzko abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuari jarraikiz araututako lanbide-talde ez-
sanitarioen eta lanbide-heziketako lanbide-talde sanitarioen kasuan: 

 Aitorpena lortu nahi den kategoriako edo beste kategoria batzuetako lanpostu funtzionalak betetzea, betiere 

lanbide-talde berekoak edo goragokoak badira. 

 Osasun Ministerioaren 1984ko ekainaren 14ko Aginduan ezarritakoaren arabera, "Erizaintzako laguntzaile 

espezialista" gisa teknikari espezialistaren funtzioetan emandako zerbitzuak aintzat hartuko dira lanbide-

garapenerako. 

 

Lanbide-garapena eskatzen den lanbide-taldean emandako zerbitzuei, baldin eta talde horretan gutxienez bost urte 
betetzen badira, Osasun Sistema Nazionalean edo Europar Batasuneko estatu kideei dagozkien osasun-sistemetan 
emandako zerbitzuak gehitu ahal izango zaizkie, honako balio hauen arabera: 
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SARBIDEA 
LANBIDE-
TALDETIK 

EMANDAKO ZERBITZUEN BALIO HAZTATUA, TALDEEN ARABERA 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 

A1 % 100 % 50 % 50 % 25 % 25 % 10 % 15 % 10 % 10 

A2 % 100 % 75 % 50 % 25 % 15 

B1 % 100 % 50 % 100 % 25 % 50 % 15 % 10 % 25 % 10 % 10 

B2 % 100 % 75 % 50 % 25 

C1 

% 100 % 75 % 50 C2 

C3 

D1 

% 100 % 75 D2 

D3 

E1 % 100 

 

2.- Beste administrazio publiko batzuetan lanbide-garapeneko maila aitortzeko eskatzen den kategorian/lanbide-
taldean emandako zerbitzuak % 50ean baloratuko dira. 

 

 

4. Lanbide-garapeneko maila esleitzearen ordainsari-ondorioak 
 

Azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuan fakultatiboentzat ezarritako zenbatekoak eta ekainaren 3ko 106/2008 
Dekretuan gainerako lanbide-taldeetako profesionalentzat ezarritakoak dira lanbide-garapeneko mailei dagozkionak 
(dagozkien eguneratzeekin). 
 
Esleitutako mailaren ordainsari-ondorioak honako hauek izango dira: 
 

 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta aitortzeko eman beharreko zerbitzu-urteak 2018ko abenduaren 
31n bete badira.  

 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta eman beharreko zerbitzu-urteak 2019ko abenduaren 31n bete 
badira.  

 2021ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta eman beharreko zerbitzu-urteak 2020ko abenduaren 31n bete 
badira.  

 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta eman beharreko zerbitzu-urteak 2021eko abenduaren 31n bete 
badira.  

 
Azken hiru kasuetan, deialdi honetan onartutako mailaren aurre-aurreko mailari dagokion zenbatekoa ordainduko da 
2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, betiere interesduna maila hori jasotzen ari ez bada. 
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II. ESKAERA EGITEA 
 

 

1. Eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko epea 

Lanbide-garapenaren maila eskatzeko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdiari buruzko ebazpena indarrean 
jartzen den egunetik aurrera; beraz, epea ekainaren 27an hasiko da, 9:00etan, eta uztailaren 22an amaituko da, 
14:00etan.  

Profesional bakoitzak egin beharko du eskaera, epearen barruan. Horretarako, Osakidetzaren lanbide-garapeneko 
aplikazio informatikoa erabili beharko da (https://lanbidegarapena.osakidetza.eus helbidean eta Osakidetzaren 
webgunean dago erabilgarri). 

2019ko urtarrilaren 1ean zerbitzu aktiboan zeuden baina heriotza, jubilazioa edo ezintasun iraunkorra dela-eta baja 
eman zaien pertsonei ofizioz egingo zaie eskaera. Nolanahi ere, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorragatik bajan 
dauden pertsonek eskuz ere egin ahalko dute eskaera, epearen barruan. 

Lanbide-garapeneko maila lortzeko zerbitzu-urteak 2021eko abenduaren 31ra arte emandako zerbitzuak aintzat 
hartuta zenbatuko dira, eta Osakidetzan, Osasun Sistema Nazionalean edo beste administrazio publiko batzuetan 
emandako zerbitzuak baino ez dira kontuan hartuko horretarako; hori dela eta, eskaera egiteko epean, bakar-bakarrik 
aurkeztu behar dira Osasun Sistema Nazionalean edo beste administrazio publiko batzuetan emandako zerbitzuak, 
baldin eta Osakidetzak dagoeneko balidatu EZ baditu. 

Emandako zerbitzu berriren bat alegatu behar izanez gero, honako hauek egin beharko dituzu: 
 CV aplikazio informatikoan erregistratuta badaude, baina ez baduzu aurkeztu emandako zerbitzuen jatorrizko 

ziurtagiria edo kopia konpultsatua, eskaera egiteko epearen barruan aurkeztu beharko duzu zure zerbitzu-

erakundeko Langileen Sailean. 

 
 CV aplikazio informatikoan erregistratuta ez badaude, aplikazioan erregistratu beharko dituzu eta emandako 

zerbitzuen jatorrizko ziurtagiria edo kopia konpultsatua aurkeztu beharko duzu eskaera egiteko epearen barruan, 

zure zerbitzu-erakundeko Langileen Sailean. 

 

Dokumentazioaren jatorrizko agiriak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira, eta, konpultsa horretan, 
data, izen-abizenak eta konpultsaren arduradunaren sinadura irakurgarria jaso beharko dira. Osakidetza-Euskal 
osasun zerbitzuak EAEn ofizialak ez diren hizkuntzetan aurkeztutako dokumentuen zinpeko itzulpena eskatu ahalko 
dio interesdunari. Zerbitzu aktibokoa ez den beste egoeraren batean daudenek edota CV aplikaziorako sarbiderik ez 
dutenek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edozein zerbitzu-erakundetan edo Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko 
Zuzendaritza Nagusiaren egoitzan aurkeztu beharko dute dokumentazio hori, edo, bestela, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean ezarritako bideen bitartez. 

 

2. Aplikazioan sartzeko pantaila 

https://lanbidegarapena.osakidetza.eus helbidean sartuta. 

Osakidetzaren intraneteko eta webguneko bannerretik. 

 

 

https://lanbidegarapena.osakidetza.eus/
https://lanbidegarapena.osakidetza.eus/
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Saioa hasteko orrian, erabiltzaileek aplikazioan sartzeko bi modu izango dituzte: 

Osakidetzako profesionalak: NANaren eta Norbideko pasahitzaren bidez (Osakidetzako sistemetara sartzeko 
erabiltzen diren berberak). 

Osakidetzako profesionalak eta profesional ohiak: Izenpe ziurtagiriaren bidez.  

 

Sartu aurretik, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu pantailan. 

Aplikazioan sartzen zaren lehen aldian, erabilera-baldintzak ikusiko dituzu, eta horiek onartu egin beharko dituzu. 

 

 

 

 

Onarpenaren kontrol-laukia eta "Egin aurrera" botoia gai daitezen, dokumentuaren amaieraraino jaitsi behar zara. 
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3. Ezohiko deialdian sartzeko pantaila 

Erabilera-baldintzak onartu ondoren, pantaila honetara helduko zara. Hona hemen pantaila horren atalak: 

 

 

 

Goiburua 

Aplikazioaren goiburuan, erabiltzailearen izena eta NANa agertzen dira, baita sarbide-rola adierazten duen ikonoa eta 
hizkuntza aldatzeko aukera ere. Halaber, menua agertzen da, nabigatzeko aukerekin. 

Profesionalen rolaren goiburua: 

 

 

Aplikazioaren hizkuntza:  

  Hizkuntzaren adierazlea goiburuaren eskuinaldean dago, eta aplikazioa zein hizkuntzatan ikusten ari zaren 
adierazten du. Hizkuntza aldatzeko, erabili nahi duzun hizkuntzaren inizialak sakatu behar dituzu.  

 

Aplikazioaren menua 

 ikonoaren bidez, erabiltzailearen menuan sartuko zara. Hura sakatzean, alboko menu bat zabalduko da; menu 
horretan, menuaren aukerak eta aplikaziotik irteteko aukera izango dituzu ikusgai. 

            

 

Deialdien kudeaketa 

Menuaren atal horretatik sartzen da deialdietara. Deialdi aktiborik ez badago, mezu hau agertuko da: 

 

 

Erabilera-baldintza orokorrak 

Menuaren behealdean, erabiltzaileak aplikazioa erabiltzeko onartzen dituen baldintza orokorren esteka bat dago. 
Pantaila horretatik, dokumentua deskargatu ahal izango da, baita baldintzak onartu ziren data ikusi ere. 
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"Irten" aukera sakatzean, aplikazioak saioa ixten du, eta abisu-pantaila bat erakusten du nabigatzailea ixtea komeni 
dela adierazteko. 

 

 

Deialdiaren deskribapena 

Deialdiaren deskribapenaren pantailatik deialdiarekin lotutako dokumentuetara eta lanbide-garapenaren lotutako 
Osakidetzaren webguneetara sar zaitezke: 

 

 

Deialdia aktibo badago eta lanbide-garapeneko maila eskatzeko epea ireki bada, deialdian sartu ahal izango zara. 

 

 

Profesional bakoitzak deialdian sartzeko aukera onartu behar du deialdian sartu aurretik. 

Sartzeko aukera sakatu ondoren, onarpen-data eta -ordua izango dituzu ikusgai. 

 

 
 
"Sartu" botoia sakatu ondoren, dagokion deialdiari lotutako datuetan sartuko zara. 
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Administratzaileak deialdirako sarbidea aldi baterako blokeatuko balu, mezu hau agertuko litzateke: 

 

4. Deialdiaren xehetasunak 

Pantaila honek hiru fitxa ditu eta, horietan, informazio hau erakusten da: 

 Egoerari buruzko datuak 

 Emandako zerbitzuak 

 Eskaerak 

 

 

5. Egoerari buruzko datuen fitxa 

Fitxa horretan, profesional bakoitzari buruzko informazioa dago ikusgai: 

 Datu pertsonalak eta erakundearen datuak  

 Betetako lanpostuaren datuak 

 Titularraren lanpostuaren datuak 

 Uneko egoera, lanbide-garapenari dagokionez  

Ez bazaude lanean gaur egun, datu pertsonalen eta erakundearen datuen atalean atxikita egon zaren azken erakundea 
agertuko da.  
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6. Emandako zerbitzuen fitxa 

Fitxa horretan, bakoitzak 2021/12/31ra arte lanbide-talde bakoitzean eman dituen zerbitzu-urteei buruzko 
informazioa agertuko da, data hori baita emandako zerbitzuak zenbatzeko data eska daitekeen lanbide-garapenaren 
maila kalkulatzeko. Informazioa honela egongo da bereizita: 

 

 Osakidetzan emandako zerbitzu-urteak 

 Osasun Sistema Nazionaleko beste erakunde batzuetan emandako zerbitzu-urteak 

 Beste administrazio publiko batzuetan emandako zerbitzu-urteak 

  

 

Garrantzitsua: pantailak lanbide-talde bakoitzean lan egindako urte guztiak erakusten ditu eta horietatik abiatuta 
egiten da emandako zerbitzuen KALKULUA lanbide-garapenean, deialdiaren ebazpenean eta jarraibide orokor 
hauetan azaltzen den moduan. Beraz, pantaila honetan agertzen den urte kopurua eta kalkulu horretatik lortutako 
urte kopurua EZ dute zertan bat etorri. 
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7. Eskaeraren fitxa 

 

7.1. Eskaeraren fitxaren deskribapena 

Fitxa honetan, profesional bakoitzaren proposamena agertzen da, betiere deialdian parte hartzeko baldintzak eta 
lanbide-garapenaren maila bat lortzeko betekizunak betetzen baditu.  

 

a) Ez badituzu betetzen deialdian parte hartzeko baldintzak 

 

Ez badituzu betetzen deialdian parte hartzeko baldintzak, ez da proposamenik sortuko, eta, pantaila honetan sartzean, 
mezu hau izango duzu ikusgai:  

Lanbide-garapeneko deialdi honen aplikazio-eremua (2. artikulua) eta bertan parte hartzeko baldintzak (3. artikulua) 
arautzen dituen 1208/2022 Ebazpenaren arabera, ez dituzu betetzen deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak 
aurkezteko epea hasten den egunean. Zure egoera profesionalari edo emandako zerbitzuei buruzko informazioan 
akatsen bat ikusten baduzu eta uste baduzu deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituzula, 
berrikusteko/zuzentzeko eskaera bat egin dezakezu adierazitako estekan. 

 

 

 

Akatsen bat ikusten baduzu zure egoera profesionalari edo emandako zerbitzuei buruzko informazioan eta uste 
baduzu deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituzula, erreklamazio bat egin dezakezu, pantaila honetatik 
bertatik, adierazitako botoia sakatuz. 
 
 
Sistemak beste pantaila batera eramango zaitu, eta, bertatik, dagozkion alegazioak egin ahal izango dituzu, Berrikusi 
edo zuzendu beharreko datuak atalean.  

1. Alegazioak idatzi ostean, Gorde zirriborroa botoia sakatu behar duzu. 

2. Zirriborroa gorde ondoren, aukera duzu testua osatu edo testuan aldaketak egiten jarraitzeko. 

3. Zirriborroa gorde ostean, dokumentu bat eransteko aukera aktibatuko da. Eranskinak kargatzeko, dagokion gezia 
sakatu behar duzu (Kargatu dokumentua).     

 

4. Alegazioa amaitu eta dagokion dokumentua erantsi ondoren, Bidali sakatu behar duzu. 

5. Informazioa bidali ondoren, Osakidetzak erreklamazioa berrikusi ahal izango du. Informazioa bidaltzeko ekintza 
ezin da geroago baliogabetu aplikazio informatikoaren bidez. 

 

Informazioa bidali ondoren, honako hau egongo da ikusgai Eskaerak pantailan: 
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Kurtsorea bidalitako eskaeran jartzen baduzu eta  ikonoa sakatzen baduzu, informazioaren xehetasunera sartuko 
zara.  

 

 

Eskaera bidali ondoren, frogagiri bat sortuko da, alegatutako informazioarekin. 

Era berean, aukera berri bat sortuko da menuan, pantailaren goiko eskuinaldean: Erreklamazioen kudeaketa. 

Frogagiria gorde egingo da eta menuko aukera honen bidez deskargatu ahalko duzu,  ikonoa sakatuta. 
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b) Deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen badituzu 

 

Fitxa honetan, profesional bakoitzaren proposamena agertzen da, betiere deialdian parte hartzeko baldintzak eta 
lanbide-garapenaren maila bat lortzeko betekizunak betetzen baditu.  

 

Proposamenean honako hau agertzen da: 

 Zein lanbide-taldetatik eskatzen den 

 Pertsonak gaur egun lanbide-talde horretan aitortuta duen maila  

 Lanbide-talde horretan lor daitekeen maila  

 Maila horretarako behar diren zerbitzu-urteak 

 Langileak emandako zerbitzuak, maila eskatzen den lanbide-taldean 2021/12/31ra arte lan egindako urteak 
kontuan hartuta:  

. Osakidetza eta Osasun Sistema Nazionala edo Europar Batasuneko osasun-sistemak 

. Beste administrazio publiko batzuetan emandako zerbitzuak % 50ean baloratuko dira. 

. Eskatzaileak 5 urte eman baditu eskaera egiten duen lanbide-taldean, haztatuta zenbatuko dira beste 
lanbide-talde batzuetan Osakidetzan eta Osasun Sistema Nazionalean emandako zerbitzuak. 

 Lor daitekeen mailaren ondorioetarako data 

Lor daitekeen mailaren ondorioetarako data hau izango da: maila esleitzeko behar diren zerbitzu-urteak 
betetzen diren urtearen hurrengo urteko urtarrilaren 1a.  

Mailaren ondorioetarako data 2020ko, 2021eko edo 2022ko urtarrilaren 1a bada, 2019ko urtarrilaren 1etik 
aurrera aitortutakoaren aurre-aurreko mailari dagokion zenbatekoa ordainduko da, betiere maila hori 
jasotzen ari ez bada. 

 

 

 

Kasu batzuetan, baliteke bi proposamen aurkitzea, baldin eta lanbide-talde batean baino gehiagotan eska 
badezakezu maila (deialdian jasotako egoeren arabera). 
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Maila-proposamenaren eskuinaldean  ikonoa dago. 

 

 

: ikono horrek proposamenaren xehetasunen pantaila irekitzeko aukera ematen du. Ikonoa aktibatzeko, 
kurtsorea dagokion proposamenaren gainean jarri behar duzu. 

 

 

 

7.2. Ekintza posibleak eskaeraren fitxan 

 

Ezohiko deialdi honetan, Osakidetzak maila-esleipenaren behin-behineko proposamena egingo die deialdi honetan 
parte hartzeko baldintzak eta maila lortzeko zerbitzu-urteak betetzen dituzten profesionalei, deialdiko eskaera egiteko 
epea hasten den egunean Osakidetzak eskuragarri dituen datuetan oinarrituta. 

 

Osakidetzak egindako eta profesional bakoitzak aplikazio informatikoan ikus dezakeen maila-esleipenaren behin-
behineko proposamen horren aurrean, honako ekintza hauek egin daitezke: 

 

a) Aurkeztu dizuten maila-proposamena onartzea 

Berariaz adierazten baduzu ados zaudela Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak egindako behin-behineko esleipen-
proposamenarekin, esleipen hori behin betikotzat joko da.  

Behin-behineko esleipena onartzen baduzu, onartutako proposamenak finkatu eta erkatu ondoren, lortutako 
mailaren behin betiko esleipena egingo da. 

Osakidetzako zuzendari nagusiak aginduko du EHAAn argitaratzea maila behin-behinean esleitzeko proposamena 
onartu duten eskatzaileei esleitutako mailen behin betiko zerrenda. 

Lanbide-garapeneko mailak esleitzeko behin betiko ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpena 
EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 
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b) Akatsen bat detektatuz gero, maila-proposamena ez onartzea eta hura berrikusi edo zuzentzeko eskatzea 

Uste baduzu Osakidetzak egindako proposamena ez dela zuzena edota ez baletoz bat eskura dituzun datuak eta 
Osakidetzak egindako proposamenean aurkezten direnak, berrikusteko edota zuzentzeko eskaera egin beharko 
duzu, aplikazio informatikoan horretarako prestatutako pantailaren bidez. 

Osakidetzak aurkeztutako berrikuspen- edo zuzenketa-eskaerak aztertuko ditu eta, gero, Osakidetzako Giza 
Baliabideen Zuzendaritzak ebazpen bidez aginduko du egiaztatutako mailen behin-behineko zerrenda 
argitaratzeko Osakidetzaren webgunean. 

Lanbide-garapeneko mailak esleitzeko Giza Baliabideen zuzendariaren behin-behineko ebazpen horren aurka, 
erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira. Horretarako, hamar egun balioduneko epea egongo da, ebazpena 
Osakidetzaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

Epearen barruan eta behar bezala aurkeztutako erreklamazioak lanbide-garapeneko mailak esleitzeko behin 
betiko ebazpenaren bidez onartu edo baztertuko dira. 

Mailak esleitzeko behin betiko ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Osakidetzako Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpena EHAAn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera. 

 

Ekintza horiek guztiak lanbide-garapeneko aplikazio informatikoaren Eskaerak fitxan egin ahalko dituzu. 

Eskaeren orrian zaudela, kurtsorea ekintza egin nahi den proposamenaren gainean jartzen bazara, honako aukera 
hauek aktibatuko zaizkizu:  

 

 

 

a) Mailaren proposamena onartzea 

 

Botoi horrek aukeratutako maila-eskaeraren egoera aldatuko du, PROPOSAMENA egoeratik ONARTUTA egoerara. 
Horretarako, onartu nahi duzun proposamenaren gainean jarri behar duzu kurtsorea, ekintza hori egin ahal izateko 
botoiak aktiba daitezen. 

"Onartu proposamena" botoia sakatzean, pantaila hau agertuko da: 

"Eskatzaileak lanbide-garapenaren maila behin-behinean esleitzeko proposamena onartuz gero, lanbide-garapenaren 
maila onartu eta behin betiko esleituko da adierazitako lanbide-taldean". 
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"Onartu" botoia sakatu eta onarpena berrestean, proposamena Onartuta egoerara pasatuko da eta automatikoki 
deskargatuko da onarpen-agiria:  

 

 

 

 

. Proposamen bat onartu ondoren, ezingo duzu eskatu proposamen hori aldatzeko edo zuzentzeko.  

. Proposamen bat baino gehiago badituzu, proposamen bat onartuz gero, ezingo duzu beste ekintzarik egin 
aurkeztutako beste proposamenetan. 

. Proposamena onartu ondoren, eta betiere eskaera egiteko epea amaitu ez bada, onarpen hori ezeztatu ahal 
izango duzu "Ez onartu proposamena" sakatuta. 

: maila-eskaeraren proposamena onartu ondoren, ikono honek eskaera onartu izanaren frogagiria berriro 
deskargatzeko aukera ematen du. Ikonoa aktibatzeko, kurtsorea dagokion proposamenaren gainean jarri behar 
duzu. 

 

 

b) Mailaren proposamena EZ onartzea 

 

 

Botoi horrek aukeratutako maila-eskaeraren egoera aldatuko du, ONARTUTA egoeratik PROPOSAMENA egoerara. 
Horretarako, ezeztatu nahi duzun proposamenaren gainean jarri behar duzu kurtsorea, ekintza hori egin ahal izateko 
botoiak aktiba daitezen. 

Eskaera egiteko epea amaitu ez bada, aurretik onartutako proposamen bat ezeztatu ahal izango duzu "Ez onartu 
proposamena" sakatuta. 

Proposamena ezeztatu ostean, eta eskaera-epea irekita dagoen bitartean, egin daitezkeen aukeretako edozein 
exekutatu ahal izango duzu: "Eskatu berrikuspena/zuzenketa" edo "Onartu proposamena"). 
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c) Berrikuspena/zuzenketa eskatzea 

 

Uste baduzu aurkeztutako proposamena EZ dela zuzena edota akatsen bat dagoela bistaratutako datuetan, 
berrikusteko edo zuzentzeko eskaera bat egin dezakezu. Horretarako, berrikusteko eskatu nahi duzun 
proposamenaren gainean jarri behar duzu kurtsorea, ekintza hori egin ahal izateko botoiak aktiba daitezen. 

Eskabideak aurkezteko epean, berrikusteko/zuzentzeko eskaera bat egin dezakezu, dagokion aukera sakatuz.   

Sistemak beste pantaila batera eramango zaitu, eta, bertatik, dagozkion alegazioak egin ahal izango dituzu, Berrikusi 
edo zuzendu beharreko datuak atalean.  

1. Alegazioak idatzi ostean, Gorde zirriborroa botoia sakatu behar duzu. 

2. Zirriborroa gorde ondoren, aukera duzu testua osatu edo testuan aldaketak egiten jarraitzeko. 

3. Zirriborroa gorde ostean, dokumentu bat eransteko aukera aktibatuko da. Eranskinak kargatzeko, dagokion gezia 
sakatu behar duzu (Kargatu dokumentua).     

 

4. Alegazioa amaitu eta dagokion dokumentua erantsi ondoren, Bidali sakatu behar duzu. 

5. Informazioa bidali ondoren, Osakidetzak erreklamazioa berrikusi ahal izango du. Informazioa bidaltzeko ekintza 
ezin da geroago baliogabetu aplikazio informatikoaren bidez. 

 

 

 

Berrikuspen-eskaera bidali aurretik, berrespen-pantaila hau agertuko da:   

 

 

Berrikuspen-eskaera bidali ondoren, BIDALITA egoerara pasatuko da eta automatikoki deskargatuko da 
Berrikusteko/zuzentzeko eskaeraren frogagiria. 
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Berrikusteko/zuzentzeko eskaeraren frogagiria 

 

 

 

Informazioa bidali ondoren, beste aukera bat sortuko da menuan: Erreklamazioen kudeaketa. 

 

 

Kurtsorea bidalitako eskaeran jarri eta  ikonoa sakatzen baduzu, alegatutako informazioaren xehetasunera eta 
erantsitako dokumentaziora sartuko zara. 

 

 

Kurtsorea bidalitako eskaeran jarri eta  ikonoa sakatzen baduzu, berrikusteko edo zuzentzeko eskaeraren 
frogagiria deskargatuko da. 

 


