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EBAZPENA, 2017KO MAIATZAREN 15EKOA, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK 

KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ 2017/2018 IKASTURTERAKO 

HONAKO HAU EBATZI DA: OSASUN-ARRAZOI LARRIENGATIK ZERBITZU-

EGINKIZUNETAN LANPOSTUAK BAIMENTZEA; OSASUN-ARRAZOI LARRIENGATIK 

KLASE-ORDUEN 1/3EKO MURRIZKETA ALDI BATERAKO BAIMENTZEA, OHIKO 

IRAKASKUNTZA-LANEAN ARITZEA ZAILTZEN DUTEN EGOERETAN; OSASUN-ARRAZOI 

LARRIENGATIK EDO, SALBUESPEN GISA, BEHAR ADINA EGIAZTATUTAKO BESTE 

ARRAZOI BATZUENGATIK ZUZENEAN ESKOLAK EZ EMATEKO ZERBITZU-

EGINKIZUNAK BAIMENTZEA; SENIDEEN GAIXOTASUN LARRIARENGATIK ZERBITZU-

EGINKIZUNAK BAIMENTZEA; IRAKASKUNTZA-ARRAZOIENGATIK ZERBITZU-

EGINKIZUNAK BAIMENTZEA; ETA HAUTETSIA IZATEAGATIK ZERBITZU-

EGINKIZUNAK BAIMENTZEA. 

 

 

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, bere 54. artikuluan arautu du 

zerbitzu-eginkizuna, eta lanpostuak betetzeko aparteko era bat bezala taxutu. 

 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak 2017ko martxoaren 6an emandako Ebazpenak honako 

hauek arautu zituen 2017/2018 ikasturterako: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-

eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3eko 

murrizketa aldi baterako baimentzea, ohiko irakaskuntza-lanean aritzea zailtzen duten 

egoeretan; osasun-arrazoi larriengatik edo, salbuespen gisa, behar adina egiaztatutako beste 

arrazoi batzuengatik zuzenean eskolak ez emateko zerbitzu-eginkizunak baimentzea; senideen 

gaixotasun larriarengatik zerbitzu-eginkizunak baimentzea; irakaskuntza-arrazoiengatik 

zerbitzu-eginkizunak baimentzea; eta hautetsia izateagatik zerbitzu-eginkizunak baimentzea. 

 

2017ko martxoaren 6ko Ebazpenaren zazpigarren artikuluak esandakoari jarraiki, Langileak 

Kudeatzeko zuzendariak deialdia ebatziko du dagokion Balorazio-batzordeak egindako 

ebazpen-proposamena oinarri hartuta. Balorazio-batzorde hori aipatu zazpigarren artikuluan 

adierazitako kideek osatzen dute. 

 

Horiek horrela, eta dagokion Balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusirik, honako hau 

 

 

EBATZI DUT: 

 

 

Lehena.- http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus webgunean argitaratzea Ebazpen honen 

Eranskina. Eranskin horretan ondorengoak ageri dira: 2017/2018 ikasturterako osasun-arrazoi 

larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostuak baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-

orduen 1/3eko murrizketa aldi baterako baimentzea, ohiko irakaskuntza-lanean aritzea zailtzen 

duten egoeretan; osasun-arrazoi larriengatik edo, salbuespen gisa, behar adina egiaztatutako 

beste arrazoi batzuengatik zuzenean eskolak ez emateko zerbitzu-eginkizunak baimentzea; 

senideen gaixotasun larriarengatik zerbitzu-eginkizunak baimentzea; irakaskuntza-

arrazoiengatik zerbitzu-eginkizunak baimentzea; eta hautetsia izateagatik zerbitzu-eginkizunak 

baimentzea. Eta bai, halaber, ez onartutako eskabideak. 

 

Bigarrena.- Emandako zerbitzu-eginkizunak, oro har, hutsik dauden lanpostuak betetzeko 

ematen dira, eta interesdunek ikasturte hasierako esleipenera joan behar dute, dagokien 

txandan, lanpostua aukeratzera, hurrengo kasuetan izan ezik: 

 

- Osasun-arrazoi larriengatik edo, salbuespen gisa, behar adina egiaztatutako beste arrazoi 

batzuengatik zuzenean eskolak ez emateko zerbitzu-eginkizunak baimentzea. 

 



 
 

- Zerbitzu-eginkizunak irakaskuntza-arrazoiengatik baimentzea. 

 

Hori guztia, deialdiaren zazpigarren artikuluaren laugarren atalean ezarritakoa eragotzi gabe. 

 

Hirugarrena.- Beste administrazio publikoen mendeko funtzionarioek eskatutako zerbitzu-

eginkizunak ez dira ebazpen honen bidez erabaki, kasu horiek deialdi honen eremu 

subjektibotik kanpo geratzen baitira, deialdiaren bigarren artikuluan jasotakoaren arabera. 

 

 

ERREKURTSOAK 

 

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 

bere 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, administrazio bidea amaitzen 

ez duen ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Hezkuntza Sailaren 

webgunean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita. 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2017ko maiatzaren 15ean. 

 

 

 

 

 

Konrado Mugertza Urkidi 
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