
2020-2021 ikasturtetik aurrera, izangaiak Hezkuntza Bereziko zerrendetatik kanporatuak

izango  dira,  2020ko  martxoaren  13ko  Mahai  Negoziatzailean  erabakitako  ondorengo

irizpideak kontuan izanda:

Kanporatzeko arrazoiak:     

Justifikatutako arrazoirik gabe, lanaldi osoko eskaintzari uko egiten dioten izangaiei, hiru

lurraldetan kategoria horretako zerrenda guztietan baja emango zaie (bai lanaldi osoetan eta

bai  partzialetan  ere);  eta,  justifikatutako  arrazoirik  gabe  lanaldi  partzial  bateko

eskaintzari  uko egiten  dioten  izangaiei,  hiru  lurraldetan  kategoria  horretako  zerrenda

guztietan baja emango zaie (lanaldi partzialetan soilik).

Egindako deia  onartzen duten izangaiek, lanera joan behar diren lehenengo egunean ez

badoaz, onartutako lanpostuaren kategoriako zerrenda guztietatik kanporatuak izango dira

(hiru lurraldetatik eta bai lanaldi osoetatik eta bai partzialetatik ere).

Indarrean kontratua duten izangaiek kontratu horri uko egiten badiote, indarrean dagoen

kontratu  horren  kategoriako  zerrenda  guztietatik  kanporatuak izango  dira  (hiru

lurraldetatik, bai lanaldi osoetatik eta bai partzialetatik ere, nahiz eta lanaldi partzialeko edo

osoko kontratu bati uko egin). 

Hala  eta  guztiz  ere,  jardunaldi  erdiko  kontratua  duten  izangaiek,  kontratua  hereneko

jardunaldira  aldatzen  bazaie,  kontratu  horri  uko egiteko eskubidea  izango dute  eta  uko

justifikatutzat hartuko da (bizilekutik lantokira dauden kilomentroak kontuan izan gabe).

Uko egiteko arrazoiak ez alegatzea eta egiaztatzea, Hitzarmen Kolektiboan ezarritako epe eta

baldintzetan.

ZERRENDETATIK KANPORATUA IZATEA 

ETA UKO JUSTIFIKATUAK



Zerrendetatik kanporatzearen ondorioak:

Zerrendetatik kanporatuak izan diren pertsonek (bai lanaldi osoetatik eta partzialetatik,

baita  partzialetatik  bakarrik  ere)  Hitzarmen  Kolektiboan  xedatutakoari  jarraiki,  zerbitzuak

emateko deituak izanda eskaintzari  uko egin dietelako, uko egiteko arrazoiak ez dituztelako

Hitzarmen  Kolektiboan  ezarritako  epe  eta  baldintzetan  alegatu  eta/edo  egiaztatu  ,  edo

esleitutako lanpostuaz  ez direlako jabetu,  zerbitzuak emateari  utzi  dietelako edo kontratuari

borondatez  uko egiten  dietelako,  ezin  izango dute  parte  hartu  ikasturte  horretako zerrenda-

irekitzeetan (ezta prozesu horretatik eratortzen den zerrenda irekita mantentzean).

Aurrekoaz  gain,  eta  zerrenda  guztietan  lanaldi  partzialetan  kanporatuak  izan  direnei

dagokionez,  ezin  izango  dute  gehitu  lanaldi  partzialeko  aukera  kanporatuak  izan  diren

ikasturtean egiten den birbaremazio prozesuan.

Uko justifikatuak:

Ordezkapen baterako deiaren zain dauden izangaiek, 2020ko irailaren 1etik aurrera uko

justifikatua eskatzeko eta egoera horretan egoteko eskubidea izango dute, orain arte jasotzen

ziren  kasuetatik  aparte,  beste  batzuetan.  Ondorengo  dokumentuan,  kasuak  eta  berauek

eskatzeko baldintzak eta izan ditzakeen ondorioak jasotzen dira:

http://www.euskadi.eus/hezkuntza-berezia-uko-justifikatu-berriak-2020-2021-ikasturtetik-

aurrera/web01-a3holaei/eu/


