
Kristau Eskola hitzarmen osoaren aplikazioa 
finantziazio publikoari lotzearekin tematzen da
Pasa den urtarrilaren 29an ELA, CCOO, STEE-EILAS eta UGT sindikatuok gatazkari irtenbidea eman 
nahi zion bigarren proposamen bat aurkeztu genuen, sindikatuon oinarrizko eskakizunei erantzunez eta 
orain  arte  patronalek  azalduriko  eragozpen  nagusienei  irteera  emanez,  arazo  ekonomiko  eta 
finantzarioak bereziki.

Atzo izaniko bileran ordea,  Kristau Eskolak,  hitzarmenarekin  zerikusirik  ez duten finantziazio  arazo 
berriak mahai gainean jarriz azken hilabeteetako planteamendu bera errepikatu du, gatazkaren irteera 
hitzarmen  osoaren  aplikazioa,  soldata  taulak  barne,  ezinbestean  Eusko  Jaurlaritzaren  baitako 
finantziaziora baldintzatuz.

Sindikatuon proposamena hitzarmena bere osotasunean berreskuratzean datza eta horretarako prest 
gaude  ikastetxeek  orain  arte  ordaintzeko prest  zeudena baina  gehiago ez  ordain  arazteko.  Baina, 
badirudi  horrek  ere  ez  duela  patronalaren  gosea  asebetetzen,  izan  ere  gatazka  honetaz  baliatuz  
hitzarmena finantziazio publikoaren menpe kokatu nahi baitu.

Urtarrilaren 29an ondorengoa adierazten genuen:

Kristau  Eskola  puntu  guztien  inguruan  hitz  egiteko  prest  agertzen  omen  da,  baina  ez  du  inolako 
konpromisorik  hartu  nahi,  dena  sindikatuok  2008-09  hitzarmen  osoaren  aplikazioari  uko  egitera 
baldintzatuz eta berau finantziazio publikoaren menpe ezartzera. Finean, epaitegiek behin eta berriro  
onartu  digutenari  uko egitea eskatzen digute eta ,  berriro ere egungo eta etorkizuneko finantziazio  
ezaren  mamua  langileon  bizkar  ezarri  nahi  dute.  Honela  patronalak hitzarmenak  ezartzen  dizkion 
loturetatik askatu nahi du bere burua eta Eusko Jaurlaritzaren gaineko presio ere ezabatu egiten du.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 10ean

ELA, CCOO, STEE-EILAS eta UGT

● Aurrez adierazi moduan, funtsezkoa ikusten dugu momentu honetan indarrean dagoen hitzarmena 
berreskuratzea eta bere osotasunean ikastetxe bakoitzean aplikatzea (hau da, bertan jasotzen diren 
soldatak eta gainerako eskubide eta lan-baldintzak). Horretarako, ondorengoa proposatzen dugu::

■ Hitzarmena bere osotasunean betetzen hasteko data moldatzea bi proposamenen arteko 
alde ekonomikoa berdindu arte, ikastetxeek aurreikusirik duten esfortzu ekonomikoa baina 
handiagoa egin beharko ez dutelarik. Edozein kasutan hitzarmena 2013-14 ikasturtearen 
barruan berrezarri beharko litzateke.

■ Hau honela izan dadin, beharrezkoa balitz, prest gaude orain arte pilaturiko zorraren 
ordainketarako epeak eta moduak negoziatzeko ondorengo salbuespenekin:

► Beti ere, 25.000 € baino gutxiago jasotzen dituzten langileentzat, orain arte 
adosturiko ordainketa epeak errespetatuko dira.

► Jada ikastetxean lanean ez dauden langileei berehala ordainduko zaie zor osoa.

● 2015eko abenduan itunduriko moduluetan murrizketak mantenduko balira gure konpromisoa 
azaltzen dugu elkarrekin egoera aztertzeko eta errealitate berriari irteera emateko.

● Prest gaude egoera konplikatua sufritzen ari diren ikastetxean banan-banan aztertu eta langileen 
ordezkari eta ikastetxeen zuzendaritzekin adosturiko irtenbideak aurkitzeko.

● Plantillak mantentzeko arazoak dituzten ikastetxeetan lanpostua mantendu ezin duten langileak 
hitzarmenaren aplikazio eremuko beste ikastetxe batean birkokatzeko akordioa eskatzen dugu.

● Ikastetxe guztietan eta gai ezberdinetan langileen parte-hartze eta erabakitze bideak abiaraztea 
eskatzen dugu.

● Hitzarmena berritzeko negoziazio mahaia irekitzea eskatzen dugu, baina indarrean dagoen 
hitzarmenarekiko murrizketa planteamendurik gabe. Honetarako funtsezkoa ikusten dugu EAEko 
Auzitegi Nagusiaren epaiari helegitea erretiratzea.

● Azkenik, beharrezkoa ikusten dugu Eusko Jaurlaritzari interpelazio zuzena egiten jarraitzea eta 
presioa indartzea murrizketa politika alde batera utzi dezan eta zerbitzu publikoetan, oro har, eta 
hezkuntzan, modu berezian, bere inbertsioa handi dezan.


