
MAIATZA

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala

3
Hasierako ebazpena: prozesua hasten 
da, parte-hartzaileen zerrenda behin 
betiko egiten da eta beharrak eransten 
dira.

4
Lan-egokitzapena duten langileen 
esleipen-eguna.

5
Berritzeguneko bilera (Bertaratzea 
derrigorrezkoa): adostasuna lortzen 
bada hemen bukatzen da prozesua; 
bestela, hurrengo fasea hasten da.  

6 7
Langile fnkoak
1.1. Fasea. Egonkortze-fasea hasten 
da 9:00etatik aurrera.

10
1.1. Fasea. Egonkortze fasea bukatzen 
da 9:00etan.
15:30ean 1.1. fasearen behin behineko 
ebazpena.
15:30 Behin-behineko ebazpen aurkako 
erreklamazioak aurkezteko epea hasten 
da.

11
9:00etan Behin behineko 
ebazpenaren aurkako 
erreklamazioak aurkezteko 
epearen amaiera.
15:30ean 1.1. fasearen aurkako 
erreklamazioak 
baieztatzeko/ezeztatzeko ebazpena.
1.1. fasearen b bukaera

12
1.2. Fasea. Langile fnkoak.
Kanporatuak edo lekualdatuak, 
borondatez ikastetxez aldatzea eta 
lekualdatze lehiaketan plaza lortu 
dutenak.
9:00etatik aurrera eskabidea 
aurkezteko epea irekitzen da.

13
9:00etan 1.2. Fasearen eskabidea 
aurkezteko epea bukatzen da.
15:30ean 1.2. fasearen behin 
behineko ebazpena.
15:30ean behin behineko 
ebazpenaren aurkako erreklamazioak 
aurkezteko epea

14
9:00etan erreklamazioak aurkezteko
epea bukatzen da.
15:30ean 1.2. fasearen aurkako 
erreklamazioak 
baieztatzeko/ezeztatzeko ebazpena.
1.2. fasea bukatzen da.
COCU TELEMATIKORAKO HAUTAGAIEN 
BEHIN BETIKO ZERRENDA 

17 18 19 20
2.1. Fasea. Lanpostu hutsetan 
dauden bitarteko langileak eta 
mugagabeak egonkortzeko.
9:00etan 2.1. fasearen aurkezpena: 
egonkortze eskabidea.
Berritzegunera atxikita ez daudenak: 
Fisioterapeutak, terapeuta 
okupazionalak eta materialaren 
transkribatzaileak
Bilera telematikoak.

21
9:00etan egonkortze eskabidea 
egiteko epea bukatzen da.
15:30ean 
Behin behineko ebazpena, eta 
erreklamazioak egiteko epea irekitzen 
da.

24
9:00etan Benin behineko ebazpenaren
aurkako erreklamazioak aurkezteko 
epea bukatzen da.
15:30etan 2.1. fasearen aurkako 
erreklamazioak baieztatzeko/ezeztatzeko
ebazpena.
2.1. fasea bukatzen da.

25
2.2. Fasearen hasiera
Kanporatuak edo lekualdatuak eta 
borondatez ikastetxez aldatu nahi 
dutenak.
9:00etan eskabideak aurkezteko 
epa irekitzen da.

26
9:00etan 2.2. Fasearen eskabideak 
aurkezteko epea bukatzen da.
15:30ean 2.2. fasearen behin 
behineko ebazpena. Erreklamazioak 
egiteko epa irekitzen da.
Berritzegunera atxikita ez daudenak
erreklamazioa egiteko azken eguna.

27
9:00etan erreklamazioak egiteko 
epea ixten da.
15:30ean erreklamazioak 
baieztatzeko/ezeztatzeko ebazpena.
2.2. pasea bukatzen da.

28
BEHIN BETIKO EBAZPENA
Berritzegunera atxikitua ez daudenen 
behin betiko ebazpena.

31
Kontratu partzialei uno egiteko 
deialdia.
Eskabideak aurkezteko epea.
Autodesplazamendua: Deialdia eta 
eskabideak aurkezteko epea hasten da.



EKAINA

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala

1


2


3 4
Kontratu partzialei uko egiteko 
eskabideak aurkezteko azken 
eguna.
Autodesplazamendua eskatzeko 
azken eguna.

7 8
Ukoen Benin behineko 
ebazpena eta erreklamazioak 
egiteko epea
Autodesplazamenduen behin 
behineko ebazpena eta 
erreklamazioak aurkezteko epea
irekitzen da.

9


10 11
Ukoen Benin behineko ebazpena
eta erreklamazioak egiteko 
azken eguna
Autofesplazamenduen behin 
behineko ebazpena eta 
erreklamazioak aurkezteko 
epearen azken eguna.

14 15
Ukoen behin betiko ebazpena
Autodesplazamenduen Benin 
betiko ebazpena

16 17 18

21
Baterazintasunagatiko 
eszedentzian duden langile finkoak 
lanera itzultzea: lehen eguna.

22 23
.

24
Baterazintasunagatiko 
eszedentzian dauden langile 
finkoak lanera itzultzea: azken 
eguna.

25
COCU prozesua deitzeko 
ebazpena-gidak argitaratzea, 
parte-hartzaileen egoeraeri 
buruzko informazioa argitaratzea 
lurralde historikoa, lanaldia eta 
destino aldatzeko ebazpena eta 
gida argitaratzea.

28
Lurralde historikoa, lanaldia eta 
destinoa aldatzeko epea irekitzen 
da.

29 30
Lurralde historikoa, lanaldia eta 
destinoa aldatzeko epearen 
azken eguna.



UZTAILA

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
 1 2

Lurralde historikoa, lanaldia eta 
destinoa aldatzeko Benin 
behineko ebazpena eta 
erreklamazioak aurkezteko 
epearen irekiera.

5 6
Erreklamazioak egiteko azken 
eguna

7


8
Lurralde historikoa, lanaldia eta 
destinoa behin betiko ebazpena.
Lan egoera aldatzeko azken 
eguna.

9


12
Parte-hartzaileen benin-behineko 
zerrendak argitaratzea eta 
erreklamazioak egiteko epearen 
hasiera

13
9:00etan bukatzen da 
erreklamazioak egiteko epea eta
parte-hartzaileen behin betiko 
zerrenda argitaratzea eta 
prozesuan eskainitako 
lanpostuen behin betiko 
zerrenda argitaratzea.

14
9:30etik aurrera parte hartzeko 
eskaera formalizatzeko epea 
irekitzen da.

15 16
15:00etan eskaera egiteko epea 
amaitzen da.

19 20
11:00etan behin behineko 
ebazpena argitaratzen da eta 
erreklamazioak egiteko epa 
irekitzen da

21
11:00etan erreklamazioak egiteko 
epa amaitzen da.

22 23
Erreklamazioen ebazpena eta 
prozesuaren amaiera.

26 27 28 29 30



ZEINU HIZKUNTZAKO INTERPRETEEN COCU TELEMATIKOA ABUZTUAN
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16 17 18 19 20

Lan egoera aldatzeko azken 
eguna.

23 24
Parte-hartzaileen Benin 
behineko zerrenda eta 
erreklamazioak egiteko epearen 
hasiera.

25
9:00etan behin behineko 
zerrendei erreklamazioa egiteko 
epea bukatzen da.
Parte-hartzaileen Benin betiko 
zerrendak argitaratzea.
Prozesuan eskainitako lanpostuen 
behin betiko zerrenden 
argitaratzea.

26
9:30etik aurrera, parte hartzeko 
eskaera formalizatzeko epea 
zabaltzen da.

27
9:30etan parte hartzeko eskaera 
formalizatzeko epea bukatzen da.
Benin behineko ebazpena eta 
erreklamazioak aurkezteko epea
irekitzen da.

30
11:00etan Erreklamazioak egiteko 
epa bukatzen da.
BEHIN BETIKO EBAZPENA

31


