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HEZKUNTZA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTEN HOMOLOGAZIOA:
ATZERAPEN GUZTIAK ESKATZEKO EPEA AMAITZEN DA

Auzitegi Gorenaren 2013ko urtarrilaren epaiak berretsi zuen lan hitzarmenaren 2. 
taldeko  kategoria  guztiak  (langile  ez  irakasleak)  publikoarekin  %95ean 
parekatuta  egon  behar  zirela  2011ko  urtarri laren  batetik  aurrera,  2008-2009ko 
Euskadiko  Lan  Hitzarmenean  aginduta  zegoen moduan.  Ekainaren  28an sindikatu 
batzuek  eta  patronalek  akordio  bat  sinatu  zuten  ikastetxeek  Administrazio  eta 
Zerbitzuetako  pertsonalari  2011ko  urtarriletik  2012ko  abendura  arte 
publikoarekin  %95ean  ez  parekatzeagatik  metatutako  zorra  ordaintzeko.  Aldi 
berean  2013ko  urtarrilaren  1etik  aurrera  AZPri  aplikatzeko  taulak  sinatu  ziren. 
STEE-EILASek  akordioari  ez  atxikitzea  erabaki  zuen,  hain  zuzen,  Hezkuntza 
Laguntzako Espezialistak kanpoan uzten zituelako.

Hitzarmenetik  kanpo  geratu  ondoren,  Auzitegi  Gorenaren  epaia  gauzatzeko,  eta 
%95ean  parekatzea  eta  dagozkien  atzerapenak  onartzeko,  langile  talde  honek 
duen  bide  bakarra  da  diru  kopuruen  inguruko  demanda  sartzea.  Zor  guztiaren  - 
2011ko  urtarriletik  2013ko  uztailaren  7  arte-  inguruko  demanda  sartzeko  epea 
aste  honetan   amaitzen  da.  Otsailaren  8tik  aurrera  bakar-bakarrik  demanda 
sartzen denetik azken 12 hilabeteko  zorrari dagokiona sartu ahalko da.  

STEE-EILASek  berriro  aukera  ematen  dizu  zure  erreklamazioa  bere  zerbitzu 
juridikoen  bitartez  bideratzeko.  Tramitazioa  doakoa  izango  da  pertsona 
afil iatuentzat  edo  afil iatuko  direnentzat;  eilaskidea  ez  denak  ere,  aurrekoetan 
bezala,  badauka aukera hori  zerbitzua ordainduta.

Gure  sindikatuaren  bidez  erreklamazioa  egiteko  beharrezko  materiala  gure  web 
orrian daukazu eskura: www.stee-eilas.org  .   

STEE-EILASen  egoitzaren  batera  ekarri  beharko  dituzue  otsailak  6  baino 
lehenago.

Datuen  orria:  betea  eta  hilero  oinarrizko  soldatari  dagozkion  zorrak 
adierazita ( zalantzak izanez gero, lagunduko dizugu)

Sindikatuari  emandako  baimena;  betea  eta  sinatua.  Eredu  desberdinak 
afiliatuentzat edo ez afil iatuentzat

2011ko urtarriletik 2013ko uztailaren 7arteko nominen fotokopiak.

Afiliazio-orria:  beterik,  afil iatu  nahi  izanez  gero.  Kasuotan  tramitazioa 
doakoa izango da.

Afiliatua ez bazara, sindikatuaren kontuan 45 € ordaindu izanaren banku-
egiaztagiria. Izen-abizenak eta ikastetxearen izena ipini.

Zalantzaren  bat  izanez  gero  jar  zaitez  harremanetan  sindikatuarekin  edo  zure 
ikastetxeko STEE-EILASeko ordezkariekin.        

Irakaskuntza STEE-EILAS 

ARABA: Eulogio Serdan, 5 01012 Gasteiz  945 14 11 04  945 14 43 02 araba@stee-eilas.org

BIZKAIA: Nikolas Alkorta, 3 (Zabalburu) 48003 Bilbao  944 10 02 98  944 10 13 60 bizkaia@stee-eilas.org

GIPUZKOA: Baso-txiki, 30-34 (atzealdea) 20015 Donostia  943 46 60 00  943 45 36 27 gipuzkoa@stee-eilas.org

NAFARROA: Descalzos, 72 (lonja) 31001 Iruñea  948 21 23 55  948 22 97 90 nafarroa@stee-eilas.org

mailto:nafarroa@stee-eilas.org
http://www.stee-eilas.org/

	HEZKUNTZA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTEN HOMOLOGAZIOA:
	HOMOLOGACIÓN ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO:



