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EAEEren AGIRIA 

 

Martxoaren 14an jakinarazi zen COVID-19ak eragindako osasun-
krisia kudeatzeko alarma-egoera adierazten duen Errege Dekretua 
dela-eta, eta EAEEa federazioek hartu ahal duten neurri bat denez, 
Euskal Kirol Federazioen Batasunak EAEEak 
tramitatzeko zerbitzua eskaintzen du eta EAEEi buruzko 
zalantza batzuk azaldu nahi ditu: 

 

Zer da EAEE bat eta zertan bereizten dira EAEEa eta EEEa? 

 

EAEEa (Enplegua Aldi Baterako Erregulatzeko Espedientea aldi 

baterako kontratuen etendura bat da, eta lanaldiaren murrizketa ere 

ekar dezake. Langileen Estatutuaren 47. artikuluak arautzen du. 

Enplegua erregulatzeko espedientea (EEE), berriz, kaleratze 

kolektibo gisa definituta dago Langileen Estatutuaren 51. artikuluan. 

 

Bi prozedurak Lan Ikuskaritzak kontrolatzen ditu, eta legezko 

aholkularitza pertsonalizatua behar da horiek planifikatzeko eta 

gauzatzeko. EAEEak etengarriak dira aldi baterako direlako; EEEak, 

berriz, iraungitzekoak eta behin betikoak dira. 

 

EAEEa aldi baterako da, hau da, langileak enpresatik kanpo emango 

duen denbora mugatuta dago. Aldi baten ondoren, lanpostura itzuliko 

da. EEEak langilea betiko kaleratzea dakar. 

 

 

 

 

Zer EAEE mota daude? 

http://www.euskalkirola.eus/
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Urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretuak jarraibideak arautzen 

ditu hiru prozedura-mota gauzatzeko, bai EEEa edo EAEEa bada: 

kaleratze kolektiboa, kontratua etetea edo lanaldia murriztea. 

 

Zein egoeratan daude EAEE baten eraginpean dauden 

langileak? 

 

EAEE baten eraginpean dauden langileak berriz onartu beharko dira 

ezarritako epea bukatutakoan, baina etengarria denez eta ez denez 

azkentzailea, ez dute inolako kalte-ordainik jasoko. 

 

Etenaldia izan edo lanaldi-murrizketa izan, langabeziagatiko 

prestazioa eskatu ahal izango dute kasu guztietan, gobernuaren 

dekretu berriaren bidez. 

 

 

Kalte-ordainik ba al dago? 

 

EAEEa egitean, langileak ez du enpresaren kalte-ordainik kobratzen. 

EAEE bat duten langileek langabezia kobratzeko eskubidea dute 

kasu guztietan, gobernuaren dekretu berriaren bidez. 

 

 

Zenbat langiletik aurrera egin dezake enpresa batek 

EAEEa? 

 

Konpainiaren langile-kopurua kontuan hartu gabe aplika daiteke 

EAEEa. Plantillaren zati bati ere aplika dakioke EAEEa. 

 

 

 

Zein dira EAEEaren arrazoiak? 
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Arrazoi teknikoak (ekoizpen-metodoen aldaketak), antolakuntzako 

arrazoiak (langileen lan-sisteman eta -metodoetan egindako 

aldaketak, edo produkzioa antolatzeko moduan) eta ekoizpen-

arrazoiak (aldaketak enpresak merkaturatu nahi dituen produktuen 

edo zerbitzuen eskaeran) alega daitezke. Halakoetan, gutxienez 15 

eguneko negoziazio-aldia egin beharko da. 

 

Koronabirusaren epidemiaren ondorioz hasten diren EAEEetan 

berezitasun bat dago: ezinbesteko arrazoietan oinarritzen dira, 

kasu honetan, kutsatze masiboan, urriaren 29ko 1483/2012 Errege 

Dekretuaren 31. artikuluan eta hurrengoetan jasotzen denari 

jarraiki. Prozedura horietan ez da beharrezkoa kontsulta-aldia 

egitea. . Laneko agintariek egiaztatu behar dute ezinbesteko kasua 

dela. 

 
Espediente guztiak ezinbesteko kasutzat joko dira, eta, pandemia 

bukatutakoan, enpresek enplegua berreskuratuko dute, hau da, 

beren langileak, ohiko lehiakortasunari eta produktibitateari aurre 

egiteko. Murrizten dira tramitatzeko, kontsultak egiteko eta 

kaltetuei kobratzeko epeak. Gizarte Segurantzaren kuoten 

ordainketatik salbuetsiko dira, enpresen finantza kargak arintzeko. 
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Koronabirusak eragindako krisia luzatzen bada, zenbat 

denboran ezar daiteke EAEEa? 

 

Ez dago gutxieneko eperik. Aldi baterako denez, funtsezko 

urratsetako bat da zehaztea zenbat luzatuko den EAEEa. 

Koronabirusaren kasuan, ez dakigu ondo zer gertatuko den; beraz, 

arrazoizkoa ematen du alarma-egoerako 15 egunak baino luzeagoa 

den epea ezartzeak, enplegu-emaileak tarte handiagoa izan dezan, 

egoera luzatzen bada. Azkenean, lehenago konpontzen bada, 

enpresaburuak langileei eskatu ahal izango die EAEEan ezarritako 

gehieneko epea baino lehen itzultzeko. 
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