
Negoziazio Mahaia: azken bilera
Une erabakigarria heldu da

Atzo,  urtarrilak  25,  Hitzarmeneko  Negoziazio  Mahaia  bildu  zen  eta,  behingoz, 
amaiera eman genion Hitzarmeneko artikuluak orrazteari. Oraingoan V eta VI titulu 
eta xedapenen inguruko iritziak partekatu genituen. steilasen aldetik: 

● Laneko  segurtasuna  eta  osasuna:  gaixotasun  arruntagatik  bajen  jarraipena 
egiteko  kontrataziorik  ez  egiteko  konpromisoa;  mediku-azterketak  ahots-
korden  azterketa  jaso  dezan;  gaixotasun  hezur-muskularrak,  ahotseko  eta 
arazo psikologikoak gaixotasun profesionaltzat hartu.

● Jazarpen sexuala eta laborala: Indartu prestakuntza eta arautegia, dagozkien 
zigorrekin;  berdintasun-batzorde  osatu.  Indarkeria  sexistaren  biktimentzako 
lanaldi  murrizketa  eta  baldintzarik  gabeko  eszedentziak,  lehenengo  bi 
hilabeteak ordainduta.

● Erretiroak:  Ikasturtea  amaitu  aurretik  2019tik  aurrerako  zatitako  erretiroa 
ezartzeko  akordioa  lortu.  58  urtetik  gorako  irakasleentzako  eskola-orduen 
murrizketa legeriari egokitu. 

● Ikasketarako laguntzak: Haur hezkuntzako 1.  zikloko laguntzetan %100eko 
doakotasuna. Aparteko jendarte arretarako gizarte funtsa sortu.

● Jantokia: Langileak menuaren salneurriaren%50 ordaindu dezan. Doakotasuna 
Haur  Hezkuntzako  1.  zikloko  langileentzako,  otorduetan  jantokian  edota 
atsedenaldietan ikasleekin egon behar izanez gero. 

● Aseguruak: Polizak eguneratu kalte-ordainak handituz; FCTetako bisitaldietan 
gertatzen diren istripuentzako, in itinere barne, estaldura.

● Zati  batez  ordaindutako  baimena  (urte  sabatikoa):  Sektorean  baimenaren 
erabilera sustatzeko beharrezko neurriak hartu. 

Bestaldetik, sindikatuak eta patronalak ados geunden negoziazioaren bigarren fasea 
hasteko beharrarekin. Gai batzuen inguruan zehaztasunetara heldu behar da irailetik 
aurrera  aplikatu  daitezkeen  akordio  partzialetara  heltzeko  helburuarekin. 
Sindikatuontzat hauxek dira lehentasunezko gaiak: Haur Hezkuntzako lehen zikloko 
langileen  eta  Hezkuntza  Laguntzako  Espezialisten  lan-baldintzak,  eta  irakasleon 
lanaldia arautzea. Erakunde patronalek, beren aldetik,  jorratu nahi  zituzten gaiak 
aztertu behar zutela eta hausnartzeko denbora eskatu zuten. Otsailaren 8an egingo 
den bileran zehaztuko dira gaiak eta egutegia.

steilas sindikatuak  bere  kezka  adierazi  zuen  negoziazioa  oso  motel  doalako  eta 
aurretik landutako gaien zehaztapenetarako negoziazioak ez atzeratzea eskatu zuen. 
Horregatik, hain zuzen, ez genuen ulertu zergatik ez duten onartu patronalek 8an 
bertan  Haur  Hezkuntzako  Lehen  Zikloko  gaia  negoziatzen  hastea;  are  gehiago, 
gaiarekiko  nolabaiteko  sentsibilitatea  adierazi  dutenean.  Esanak  esan,  ez  zuten 
proposamena onartu eta bilera horretan gaiaren zehaztapena eta egutegia baino ez 
dira  jorratuko,  benetako  negoziazioa,  gutxienez,  otsailaren  16ra  arte  atzeratuko 
delarik. Pena izan da! 
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