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LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIAREN 2022ko IRAILAREN 28ko 

EBAZPENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HEZKUNTZA SAILBURUAREN 

2020ko OTSAILAREN 18ko AGINDUAREN BIDEZ DEITUTAKO AUKERATZE-

PROZESUA GAINDITU DUTEN PERTSONA HORIEK ORDEZKAPENAK EGITEKO 

ORDEZKOGAIEN ZERRENDETARA SARTZEKO PROZESUAN ONARTUTAKOEN 

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA ARGITARA EMATEN DUENA.  

 

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2022ko irailaren 16ko ebazpenaren bidez epe bat ireki zen, 

2020ko otsailaren 18ko aginduaren bidez deitutako aukeratze-prozesuko probak gainditu arren 

selekzionatuta izan ez ziren pertsonek ordezkapenak egiteko ordezkogaien zerrendetan sartzeko 

interesa ager zezaten, proba horiek gainditu zituzten espezialitateko zerrendan. 

 

Horretarako, 2022ko irailaren 19tik 23ra arteko aldi bat (biak barne) ireki zen, egoera horretan 

zeuden pertsonek interes hori ager zezaten. Horretarako, eskaera ezarritako bidea erabiliz, on-

line, egin behar zuten, baita eskatutako dokumentazioa aurkeztu ere. 

 

Interesatuta dauden ordezkogaiek hartuko dute 2023-2024ko ikasturterako birbarematze-

prozesuan parte eta zerrenda orokorrera sartuko dira, baremoaren eta Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko aginduak (2012-09-

11ko EHAA), ordezkapenak egiteko ordezkogaien zerrenda kudeatzeari buruzko araudia onartzen 

duenak, eta berorren geroagoko aldaketek ezarritako baldintzen arabera. 

 

Interesatuek aipatutako epean aurkeztu duten dokumentazioa aztertuta eta 2022ko irailaren 16ko 

ebazpenak xedatutakoaren arabera, 

 

EBAZTEN DUT 

 

 

Lehena.- Argitara ematea 2020ko otsailaren 18ko aginduaren bidez deitutako aukeratze-

prozesuetako probak gainditu zituzten, selekzionatuak izan gabe, espezialitateen zerrendetan 

ordezkapenak egiteko onartutako parte-hartzaileen behin-behineko zerrenda. Onartutako 

ordezkogai horiek aipatutako aukeratze-prozesuan lortutako azken puntuazioaren arabera 

ordenatuko dira. 

 

Bigarrena.- Onartutakoen behin-behineko zerrendak kontsultatu ahal izango dira honako 

interneteko web horrietan: 

 https://hezigunea.euskadi.eus (sartu NAN/AIZ eta pasahitza) / Eremu pertsonala / 

Izapideak langileen sailarekin eta “EPE probak gainditu dituztenak izangaien zerrendetan 

sartzea” estekan klik eginez. 

 ww.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila / Lan-arloak / Langileak / 

Hornikuntza-Irakasleak / Ordezkapenak egiteko ordezkogaiak / EPE 2020 gainditu 

dutenak ordezkoen zerrenda sartzea / 2022-09-16ko deialdia, eta 

https://hezigunea.euskadi.eus estekan klik eginez. 

 

 

Ondoren, eta “kontsulta pertsonalizatua” estekan klik eginez, egindako eskaerari buruzko 

banakako informazioa lortu ahal izango da. 

 

https://hezigunea.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila
https://hezigunea.euskadi.eus/


 
 

Hirugarrena.- Interesatuek nahi dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte behin-

behineko ebazpen honen kontra, 2022ko irailaren 29tik urriaren 5era arteko aldian, biak barne. 
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Gasteizen, 2022ko irailaren 28an 

 

 

 


