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Ohiko galderak: Osakidetzako lanbide-garapeneko ezohiko deialdiko mailak 
esleitzeko behin betiko ebazpena 

 

Zer jasotzen da lanbide-garapeneko mailen behin betiko ebazpenean? Nori eragiten dio? 

1531/2022 Ebazpena, irailaren 12koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu-erakundeetako profesionalen lanbide-garapeneko mailaren behin 
betiko esleipena egiten den, Ezohiko deialdia arautzen duen 1208/2022 Ebazpenaren 5. artikuluan ezarritakoari 
jarraituta: 

1a) apartatua:  Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiak aginduko du EHAAn argitaratzeko maila 
behin-behinean esleitzeko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak egindako proposamena onartu duten eskatzaileen 
maila-esleipenaren behin betiko zerrenda.  

2b) apartatua: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiak aginduko duela EHAAn argitaratzeko maila 
behin-behinean esleitzeko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak egindako proposamena onartu ez eta deialdi 
honen 5. artikuluko 2. aukera hautatu zuten eskatzaileen maila-esleipenaren behin betiko zerrenda.   

 

 

1531/2022 Ebazpenaren bidez, baietsi edo ezetsi egiten dira abuztuaren 12ko 693/2022 Behin-behineko 
Ebazpenaren aurka jarritako erreklamazioak (693/2022 Behin-behineko Ebazpena, abuztuaren 12koa, mailen 
behin-behineko esleipenari buruzkoa), eta lanbide-garapeneko mailen behin betiko aitorpena eta esleipena egiten 
zaie ezohiko deialdi honetan parte hartzeko eta lanbide-garapeneko maila bat lortzeko baldintzak betetzen 
dituzten eskatzaileei. 

 

Nola kontsultatzen dira emaitzak? 

Esleitutako lanbide-garapeneko mailen behin betiko zerrenda 1531/2022 Ebazpenaren eranskinetan dago. 

I. eranskina: Lanbide-garapeneko I. maila aitortua duten profesionalen behin betiko zerrenda. 
II. eranskina: Lanbide-garapeneko II. maila aitortua duten profesionalen behin betiko zerrenda. 
III. eranskina: Lanbide-garapeneko III. maila aitortua duten profesionalen behin betiko zerrenda. 
IV. eranskina: Lanbide-garapeneko IV. maila aitortua duten profesionalen behin betiko zerrenda. 
 

6. artikulua kontuan hartuta. Deialdi-ebazpeneko maila-esleipenaren ordainketa-ondorioak, adierazitako 
eranskinetan, profesional bakoitzari esleitutako goi-mailako maila jasotzen da, bai eta esleitutako mailaren 
aurreko maila ere, baldin eta aurreko maila horretatik ondorio ekonomikoak jaso behar badira. Horregatik, 
pertsona batzuk eranskinetako bitan agertuko dira. 

  

Interesdunak behin betiko esleitu zaion lanbide-garapeneko maila kontsultatu ahal izango du Osakidetza-Euskal 
osasun zerbitzuaren lanbide-garapeneko aplikazio informatikoan, helbide honetan: 
https://lanbidegarapena.osaklidetza.eus. 

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariaren abuztuaren 12ko 693/2022 Behin-behineko 
Ebazpenari egindako erreklamazioen emaitzak, halaber, lanbide-garapeneko aplikazio informatikoan kontsultatu 
ahal izango dira. 

Emaitzak eta esleitutako maila kontsultatzeko, lanbide-garapeneko aplikazioan sartu behar duzu, deialdian sartu, 
eta «ESKABIDEAK» erlaitza hautatu. 

 

 

 

https://lanbidegarapena.osakidetza.eus/
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Zer esan nahi du «ESKABIDEAK» erlaitzera sartzean linea bakar bat ikusten baduzu, «BEHIN BETIKO EBAZPEN» 
gisa identifikatzen dena? 

Informazioak adierazten du deialdi honetan lanbide-garapeneko maila bat esleitu den ala ez, «Lor daitekeen LG 
maila» izeneko eremuan.   

«Lor daitekeen LG maila» eremuan «Ez du mailarik aitortuta» testua agertzen bada, deialdian lanbide-garapeneko 
mailarik esleitu ez dela adierazten du. 

«Lor daitekeen LG maila» eremua I, II, III edo IV. maila gisa agertzen bada beteta, erakutsitako lanbide-taldean 
maila hori esleitu dela adieraziko du: Era berean, esleitutako mailaren efektu-data erakusten da. 

 

Zer esan nahi du, baldin eta, «ESKABIDEAK» izeneko erlaitzera sartzean, «Behin betiko ebazpena» gisa 
identifikatutako lerro bat eta «Ofiziozko berrikuspena baztertuta» gisa identifikatutako lerro bat ikusten 
badituzu? 

Aplikaziora sartu (“Eskabideak” erlaitza) eta eskabidea “Ofiziozko berrikuspena” egoeran eta “Behin-behineko 
ebazpena” egoeran dagoela ikusten baduzu, horrek esan nahi du Osakidetzak ofizioz zuzendu dituela akatsak. 

«Ofizioz berrikustea baztertu da» egoeran dagoen eskaera hasierako eskabidea da, eta haren gainean egin da 
ofiziozko akatsen zuzenketa. 

"Behin betiko ebazpena" egoeran dagoen eskabidea, ofizioz zuzendu ondoren atera den emaitza da, eta deialdi 
honetan garapen-maila esleitu den adierazten du. 

 

Nola kontsultatu mailen behin-behineko ebazpenari egindako erreklamazio baten emaitza? 

Abuztuaren 12ko 693/2022 Behin-behineko Ebazpenari erreklamazio bat egin badiozu eta horren emaitza 
kontsultatu nahi baduzu, honako urrats hauek jarraitu behar dituzu: 

Lanbide-garapenaren aplikaziora sartu eta deialdira sartzeko botoia sakatu ostean, “Erreklamazioen kudeaketa” 
aukera sakatu behar da, pantailaren goiko eskuinaldean.  

 

«Erreklamazioen» kudeaketa pantailatik egindako erreklamazioa ikus daiteke.   

Kurtsorea erreklamazioaren gainean jarrita eta "BEGIA" ikonoa sakatuta, erreklamazioaren xehetasunetara sar 
gaitezke: 

 «Berrikusi/zuzendu beharreko datuak» erlaitza: profesionalak egindako alegazioak. 

 «Ebazpenaren datuak» erlaitza: Osakidetzak ebazpena baietsitzat edo ezetsitzat jotzea, eta arrazoia. 

 

Era berean, pantaila nagusian 3 erlaitz daude: Egoeraren datuak, Emandako zerbitzuak eta Eskabideak. 
Horretarako, «Eskabideak» erlaitzera sartu eta deialdi honetan garapen-maila esleitu den egiaztatu ahal izango 
da. 

"Behin betiko ebazpena" egoeran dagoen eskabidea, jarritako erreklamazioa tratatu ondoren lortutakoa da, eta 
deialdi honetan garapen-maila esleitu den adierazten du. 
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Behin betiko ebazpenaren aurkako gora jotzeko errekurtsoa eta aurkezteko epea  

Behin betiko Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun 
zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpen hau Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita; hau da, 2022/10/01etik 
2022/10/31ra arte, biak barne. 

 

Osakidetzak ofiziozko eskaera bat egin badu: 

2019ko urtarrilaren 1ean aktibo zeuden eta horren ostean heriotza dela-eta baja eman zuten profesionalen 
kasuan, legezko jaraunsleek harremanetarako telefono bat eta helbide elektroniko bat jakinarazi beharko dizkiote 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusiari, deialdi honen prozeduran ezarritako gestioak egin 
ahal izateko. 

Horretarako, lanbide-garapenari buruzko kontsultak egiteko inprimakia erabili beharko dute, Osakidetzako 
webgunean eskuragarri dagoena:  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionalak/-/zerbitzuak-lanbide-garapena/ 

 

 

Informazioa eta laguntza 

Aplikazio informatikoan sartzeko arazoak dituzten pertsonak https://lanbidegarapena.osakidetza.eus helbidean 
harremanetan jarri ahal izango dira edo 945006350 – 806350 telefonoan, edo beren kontsulta bidali ahal izango 
dute intraneteko lanbide-garapeneko orrian eta Osakidetzaren webgunean eskuragarri dagoen formulario honen 
bidez. 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionalak/-/zerbitzuak-lanbide-garapena/ 

 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/servicios-desarrollo-profesional/
https://lanbidegarapena.osakidetza.eus/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/servicios-desarrollo-profesional/

