
 

 

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEEN EKIPARAZIOA 
2016ko ATZERAPENAK ETA 2012ko APARTEKO PAGA  

 

Bere garaian jakitera eman genuen Euskal herriko Auzitegi Nagusiaren Lan 
Arloko epaitegiak LAB, CCOO eta STEILAS sindikatuek jarritako demandaren 
aldeko ebazpena. Demandan erreklamatzen genuen irakasle ez diren langileek 
irakaskuntza publikoko lan-maila pareko langileei ezarritako lan sarien %1eko 
igoera kobratzeko eskubidea izatea , 2016ko urtarrilaren 1etik aurrerako 
atzeraeraginez. 
  
Azkenik, STEILASek eskatu bezala, Patronalek ez zuten helegiterik jarri eta 
ekainaren 7an Hitzarmena Interpretatzeko Batzorde Mistoa deitu zuten 
irakasle ez diren langileentzako % 1eko igoera hori jasoko duten lan sarien 
taulak egiteko asmoz. Antza denez, bere garaian %95eko ekiparazioa 
gauzatzeko erreferentziatzat hartu ziren zenbait kategoria desagertu dira. 
Horregatik, Batzorde Mistoak Hitzarmen berrirako Negoziazio mahaia deitu du, 
ekainaren 27rako, erreferentzia hori galdu duten langileekin zer egin 
erabakitzeko. 
 

STEILASek bilera horretan defendatuko du irakasle ez diren langile guztiek, 
Hezkuntza Laguntzako Espezialistak barne, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera 
%1eko igoera izan dezaten eta, 2016ko behin behineko soldata taulak ados 
daitezen. Halaber, exijituko diegu Patronalei nominak gaurkotu eta 
atzerapenak uztaileko nominan kobra daitezen konpromisoa har dezaten. 
Horrez gain, proposatuko dugu aurrekontuetan jasotako publikoko 
langileentzako ezarritako %1eko soldata igoera gauzatu bezain pronto,
Hitzarmen berrirako Negoziazio mahaia biltzea 2017ko behin behineko soldata 
taulak eta atzerapenak ordaintzeko data adosteko. 
 

Horrekin guztiarekin batera, dagoeneko ofiziala da irakaskuntza publikoan 
2012ko aparteko pagaren % 25 ekaineko nominan kobratuko dutela. Irasle ez 
diren langileen %95eko ekiparazioa egin zenean ez zen aintzat hartu 
publikoko langileek kobratu ez zuten Gabonetako aparteko paga; baina adostu 
zen aurrerago kobratuz gero ordainduko zela. Atzo, Hitzarmena 
Interpretatzeko Batzorde Mistoak erabaki zuen ordaindu beharreko zenbateko 
kategoria bakoitzean eta ordaintzeko gehieneko epea abuztuaren 31a finkatu 
zuen.  
 

Aparteko pagaren % 25 geratuko litzateke ordaintzeke. Patronalei aipatu 
ordainketarekin batera likidazio egiteko eskatu bazaie ere. Uko egin diote 
aukera horri eta itxarotea baino ez daukagu. Badirudi, publikoan 2018ko 
urtarrilean kobratuko dutela.  
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