
 

 

 

 

AKORDIO GAZI- GOZOA 
Sinatutako “Acuerdo transaccional suscrito entre las partes patronal y social del 
Convenio de Centros de Iniciativa social de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para la resolución del conflicto colectivo pendiente ante el Tribunal 
Supremo y la recuperación de la aplicación del convenio” delakoa sakonean 
hausnarketa egiteko beharrezko da akordioaren edukia eta sinatu deneko 
testuigurua aintzat hartzea. 
Testuingurua dela eta zera nabarmenduko beharko genuke. 
Ø Mobilizazio gaitasuna. Joan den ikasturteko deialdietan ikusi zen greben 

oihartzuna gero eta baxuagoa zela, faktore askorengatik.  
Ø Egoera judizial korapilatsua. Egia bada oraingoz tribunalak gure alde 

daudela ez dago inolako bermerik Auzitegi Gorenaren sententziarekin. 
Bazegoen asko galtzerik 

Ø Egoera orokorraren errealitatea. Krisiaren aitzakiarekin eta lan-
erreformaren tresnak erabiliz 10 urteetako atzerapena gauzatu da sektore 
gehienen lan-baldintzetan (soldatak, malgutasuna, kanporaketak...). 
Zuzeneko erreferenteak ( ikastolak, irakaskuntza publiko) gurea baino 
egoera kaskarrean geratzen dira. 

Ø Sektoreko egoera zaila. Jakin badakigu Kristau Eskolak barruan tirabira 
asko izan dituela enpresa askok ezin zutelako bere gain hartu euren 
proposamenak. Badaude arazoak dituzten ikastetxeak. Enplegu asko 
jokoan daude (Ibaiganeren kasua) eta egongo dira. Etorkizuna ez dago 
batere argi 

 
Akordioak jasotzen dituen edukiak aztertzeko abiapuntua izan behar da 22014ko 
martxoan STEE-EILASek, ELAk, CCOO-ek eta UGT-k adostutako plataforma 
bateratua, hark jasotzen baitzituen gure aldarri nagusiak: 
§ Hitzarmena era integralean berreskuratzea. Horretarako lehenestea taulen 

aplikazioa zorren kitatzearen gainetik. Egia da aipatzen genuela 
berreskurapena 2013-14 ikasturtean izan behar zela (bi urte beranduago 
izango da) baina aipatzen genuen egoera berraztertzeko konpromisoa 
2015eko abenduan administrazioak murrizketa-neurriak mantenduz gero 
(eta hau gertatu da). 

§ Zorra kobratzea negoziatzea eta bermatzea. Aldi berean bi kolektibok 
(25.000 e baino gutxiago kobratzen dutenak eta harreman laborala 
bukatzen dutenak) murrizketarik ez izatea. 

§ Enplegua mantentzeko eta langileak birkokatzeko akordioa bultzatzea. 
§ Langileen parte-hartzea bermatzeko tresnak. Akordioaren bidez, langileen 

ordezkariak egongo dira garrantzizko prozesuetan: langileen kontratazio 
prozesuan, deskuelgeak adosterakoan eta zorra kobratzeko prozesuan.  

§ Hitzarmeneko mahai negoziatzailean prozesua irekitzea. Irekita dago. 
§ Jaurlaritzarekiko interlokuzioa mantentzea. 
 

 



Honek guztiak ez du adierazi nahi akordioa perfektua denik, kontziente gara atal 
batzuk – lansari taula nahiko berandu berreskuratzen da, ez da zorra 
eguneratzen, Diocesanas-eko langileak diskriminatzen ditu, lan-poltsan egongo 
den langileek ez daukate inolako lehentasunik, Hezkuntza laguntza Espezialisten 
lansarien parekidetasuna berandu baino lehenago izango da...-  hobetu 
daitezkeela. Halaber, enplegua mantentzea eta arazo ekonomikoa bereziak 
dituzten ikastetxeak hitzarmen ez aplikatzeko irizpideak batzorde parekidean 
izango duten garapenak baldintzatuko dute akordioaren behin betiko balioa. 
Hau guzti kontuan izanik STEE-EILASen iritziz, akordioa 
ü Borroka eta mobilizazioaren bidez heldu da. Kristau Eskola mugiarazi dugu 

erreklamazioak, salaketak, manifak , grebak... egin ditugulako.  
ü Batasun sindikalarekin etorri da. Bakoitzak puntu batzuk utzi behar izan 

ditu bidean horretarako. Ez zegoen beste aukerarik. 
ü Oinarrizko lan-baldintzen bermeak ikastetxeen bideragarritasunarekin 

uztartzen du . 
ü Sektoreko hitzarmena berreskuratzen du, bere osotasunean, data jakin 

batean. Ez du hitzarmena finantziazio publikoarekin lotzen, beraz 
negoziazio kolektiboa ez du kaltetzen.  

ü Ikastetxe mailako negoziazio bizirik dago sektoreko hitzarmenean jasota 
dagoena hobetzeko. Lan harremanetarako euskal markoa gorde da.  

ü Ez dago lan-sari murrizketarik. Soldataren izozketa bai, baina 
murrizketarik ez sektore publikoan bezala.  

ü Hezkuntza Laguntza Espezialisten kasuan %95eko lansarien 
parekidetasuna lortzen du, STEE-EILASentzat funtsezko aldarria. 

ü Hitzarmenaren ultraktibitatea mantentzen da (oso sektore gutxitan gertatu 
da halakoa). Gure hitzarmenak ez du indarrik galduko lurralde-eremu eta 
eremu funtzionala bereko beste bat sinatu arte)  

ü “Deskuelgeetan” derrigorrezko arbitrajeari baldintzak ipintzen zaizkio; 
langileen ordezkariekin negoziazioa eta haien adostasuna beharko da 

ü bermatzen da langileen ordezkarien parte hartzea kontu garrantzitsuetan ( 
Batzorde parekidearen bidez, eta ikastetxe bakoitzean).  

ü Garrantzitsuak izango diren prozesuetan langileen ordezkari guztien 
presentzia (sektore mailan batzorde parekidearen bidez, eta ikastetxe 
bakitzean ere) bermaturik dago. Zorra kitatzeko orduan, kontratazio 
berrien prozesuetan, deskuelgueak egin nahi direnean... 

ü Sektorean enplegua mantentzeko akordio sendoagoa lortzeko oinarria da. 
Garai beltzak datoz (gelen galera, kanporaketak) eta oso garrantzitsua 
izango da sektore mailako birkokapenerako hitzarmena gauzatzea, baita 
administrazioaren inplikazioa lortzea ere. 

Honegatik guztiagatik eta egoera normaldu batean STEE-EILASek onartuko ez 
lukeen akordio izanik, irakaskuntza pribatuko Idazkaritzak eta langileen 
ordezkarien Batzarrak akordioa berrestea erabaki zuten.  
 

Euskal Herrian, 2014ko urriaren 17an 
 


