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LANGILE ITINERANTEAK ETA DIETAK KOBRATZEKO ARAZOAK

Langile itineranteek beraien lana burutzeko aurreratutako dirua indemnizatzerako garaian 
azken bi ikasturte hauetan arazoak izaten ari dira.

Arazoa NORK: langile itineranteek, logopeda, fisioterapeuta, terapeuta okupazionalak.

Arazoa NON: Gipuzkoan batipat.

Arazoa NOIZTIK: 2012ko irailaren 1etik aurrera. 
Araudia 1997koa da eta 1997tik 2012ko iraila bitartean arazorik gabe aplikatu da.

ARAZOA: araudiko 3. puntua ez dute errespetatzen 2012az geroztik aplikatzen hasi diren 
irizpide berriarekin. Hau da, dietak kalkulatzeko garaian erreferentzia zentro BAKARRA 
izan behar  dela  dio  araudiak  argi  eta  garbi,  eta  irizpide  berriak  egunero  erreferentzia 
zentro desberdin bat izatea baimentzen du.  

STEE-EILAStik  salatzen duguna da,  2012az geroztik  aplikatzen ari  diren  irizpide  berri  
hauek araudiak dioenarekin kontrajartzen direla, araudia urratuz. 

*Arazoari konponbidea eman nahian emandako pausoak: 

1. 2013ko martxoaren 20ko Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileen mahai parekidean 
gaia aurkeztu genuen.

2. Administrazioari  mail  bidez behin baina gehiagotan luzatu zaio eskaera arazoari 
konponbidea jartzea eskatuz.

3. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileen negoziazio mahaian gai hau, fisioterapeuten 
lanaldiaren puntuan jorratu da.



*Pauso guzti hauek eman ostean gaur egungo egoera zein da?

Administrazioak arazoa konpondu nahian  akordio bat adostu nahi du. (Badirudi araudia 
Gipuzkoako arduradunei  aplika arazteko ez dela gai.)
Gu akordio hau adostu eta sinatzeko prest gaude arazoari irtenbidea emateko balio badu. 
Araudia aplika araztearekin nahikoa zela uste badugu ere.

2014ko  martxoaren  31an,  lan-legepeko  irakasle  eta  hezitzaileen  mahai  parekidean 
administrazioak  arazoa  konpontzeko  "Joan-etorriengatik  ordainketak"  izeneko  idazkia 
luzatzen  digu  sinatzeko.  Idazki  honetako  puntu  batzuekin  ez  gaude  ados  eta  hala 
adierazten diogu administrazioari. Administrazioak gure ekarpenak entzun ondoren idatzia 
moldatuko duela esaten du eta  ekainak 11ko parekidea baina  lehen helaraziko digula 
sindikatuei.

Administrazioak luzaturiko idatzian ados ez gauden, eta onartu ezin ditzakegun puntuak:

1. Kmak kalkulatzeko erreferentzia Berritzegunean dagoen herria izatea. Hiri edo herri 
berean 2km baina gehiago dauden ibilbideak orduan zer?

2. Lanaldia  erreferentzizkoa  ez  den,  ikastetxe  bakarrean  egitean,  dietarik  ez 
kobratzea.

3. Akordioak  2013ko  irailaren  1etik  aurrerako  ondorioak  izatea.  Arazoa  2012ko 
irailaren 1etik aurrea eman denez, 2012tik aurrea izatea beharrezko ikusten dugu.

Ia oraingoan idatzi onargarri bat egiteko gai diren eta behingoz langile itineranteek jasaten  
duten bidegabekeriari amaiera emateko gai diren.
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