
 

 

Hitzarmen berriko saioa: aurrera goaz oso lorpen gutxirekin 
 

Apirilaren 15ean bildu zen Gasteizen Hitzarmen berriko mahai negoziatzailea. Programatutako 
dinamikari jarraiki, bi izan ziren jorratu ziren gaiak: 
 

III Titulua  
Erakundeok titulu honen inguruko aldarrikapen nagusienak elkarri jakinarazi genizkion. Aldez 
aurretik esan behar da 0-3 urte kontu guztiak aparkatu direla monografiko egunerako. 
Besteetatik, hona hemen zertzelada batzuk: 
-Sindikatuok egutegia langileen ordezkariekin adostu behar dela eskatu genuen. Kolektibo 
guztientzat eta epeetan argitaratu beharra ere aipatu zen. 
-Urteko lanaldian ordu murrizketa eskatu zen kolektibo ezberdinetarako. Irakasleen kasuan 

steilas-ek bere eredua defendatu zuen: enpresak astean 34 ordu aitortzea, normalean 
permanenziazkoak 32 izan arren (31 tutoreen kasuan). 
-Irakasleentzat ere murrizketa lektiboa bigarren hezkuntza eta funtzio eta proiektu 
ezberdinen aitortzarako ere murrizketa lektiboa.  
-Kristau Eskolak bi kontu aipatu zituen: Ikastetxeen sostenibilitatea bermatzea eta lanaldiaren 
malgutasuna handitu beharra (eredu pedagogiko berriei egokitzeko). 
-Kristau Eskolaren proposamena: urteko orduak murriztu daitezke asteko markoa malguagoa 
bada. Zehazteko eskatu diogu, honen inguruan mesfidantza dagoelako. 

-Hurbiltasuna dago steilas-en plataformean zihoan puntu baten inguruan: irakasleon ordu 
osagarrien artean, kopuru bat gorde behar da lan pertsonalerako. 
-Oporrak: bi hilabeteak bermatzea irakasleontzat eta irakasleak ez diren tituludunentzat. 
AZPkoentzat ere aurrerapausoak eman egun libre batzuk jarriz. 

-Baimenak eta eszedentziak: steilas-ek planteatuta, birpaso emango zaio hitzarmenari, 
Langileen Estatutuarekin egokitzeko.  
-Baimen berrien proposamenak: familiakoekin medikura joateko baimena, baimenetan 
elkarbizitzako hasiera ezkontzarekin parekatu, gaixotasunerako edo ospitalizaziorako 
indarrean dagoen baimenean hiru egunak laboralak direla zehaztea... 
-Prest omen gaude denok, eskubiderik galdu gabe eta aldi baterako gure lanaldiaren 
murrizketa ahalbideratuko dituzten formulak bilatzeko.  
-Amatasun baimena beste aste batez luzapena, berriz garestiegia omen da Patronalaren ustez 
 

58 urtekoen murrizketa 
Argi dago gai hau oso delikatua dela eta inork ez diola koska egin nahi, bileran ikusi zen 
bezala. Baina beste aldera begiratzea edo ikastetxeen eskutan uzteak ez du konponduko 
arazoa eta, berriro ere, egoera beroak eta zalapartatsuak bizi daitezke. Diagnostikoa ezaguna 
da. Bi ikasturte barru oso zaila izango da txanda kontratuen bidez erretiro partzialak 
bermatzen jarraitzea. Batetik hartzeko eskubidea atzeratzen delako (61 urte eta 8 hilabete) 
baina, batez ere, asko garestitzen delako. Gainera inplikatuen kopurua bikoiztuko da 2010-
2020 bitartean. 
 

Kristau Eskolak 58 urtekoen murrizketa lektiboa eta erretiro partziala lotzen ditu.  Kanpoko 
laguntzarik gabe ikastetxeek ezin izango diotela. Lan Sailak onartu berri duen laguntza (6.000 
€) ez da nahikoa. Hezkuntza Sailari eskatu diote laguntza, erretiroaren kostu sozialean izango 
den igoerarako. Zain daude.  

steilas-entzat langileok dugun eskubidea da eta ezin da erretiroaren parean jarri. Biak berezi 
behar dira. Hitzegiteko orduan, guretzat abiapuntua hitzarmenean dagoena da. Egoera 
ikusita, proposamen zehatzak (baldin badaude) mahaiara ekartzeko eskatu diegu beste 
erakundeei. Guk eskatuta, maiatzeko 31eko mahi negoziatzailean sartu da berriro puntu hau. 
Ondoren, adostasunik ez badago bakoitzak bere gomendiok egingo dizkie inplikatutako 
langileei. Bitartean itxaroteko eskatu behar diegu. 
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