
STEILASek GREBA DEIALDIARI EUSTEN DIO

Azkeneko inforrian argitu genizuen azken negoziazio mahaiak emandakoa eta,  horren

ondoren, abenduaren 21ean sindikatu guztiek datozen urtarrilaren 16etik 25erako greba
deialdia iragarri genuen. Neguko eskola oporretan  KE proposamen berria aurkeztu zigun
aldebiko batean. Proposamen berri honek ekarpen gutxi batzu baditu: 

Lan zama arintzeko neurriak: 

• 2,5 ordu osagarri/aste norberaren lanak, irakasleen kordinazioa...

• Ordezkapenak beteko dira bajaren 3. egunetik aurrera. Aurreikusitakoen kasuan 3

egun baino gehiagokoa bada lehen egunetik betetzea.

• AZPren urteko lanaldia: 5 ordu gutxiago urtez urte 2021 arte ( 2021ean 1560
ordu).

• Hezkuntza Laguntzako Espezialisten urteko lanaldia: 20 ordu gutxiago urtez urte

2021 arte ( 2021ean 1330 ordu).
Lan sariak: 

• Hezkuntza Laguntzako Espezialistenta: 2018ko urtarrila-ekaina: %1,5eko igoera

eta uztaila-abendua: 1,75ekoa 

Atzo, hilak 9, STEILASen ordezkari sindikalok bildu ginen proposamena  eta gatazkaren
nondik norakoak aztertu eta erabakiak hartzeko.

Ordezkarien iritziz azken proposamenak aurrerapen batzuk baditu ere  ez da nahikoa
mobilizazioa dinamika bertan behera uzteko ez baitauka inolako ekarpen nabarmenik
aurrekoarekin alderatuz eta  gatazka hasi baino lehen KEk egin zezakeen proposamena

da.  Dagoeneko 9  greba egun egin  ondoren eta  8  eguneko greba deialdiaren  atarian
egindako  proposamenak  Gizarte  Ekimeneko  langileen  lan  baldintzak  eta  lansariak
hobetzeko duen borondate eskasa agerian uzten du.

Gauzak horrela STEILASen ordezkarien batzarrak erabaki du GREBA DEIALDIAREKIN
AURRE EGITEA  eta ostiraleko , hilak 11,  negoziazio mahaian proposamen berria egitea
eskatzen die patronalei, plataforma bateratuari tajuzko erantzuna emango diona.

Ostiraleko bileran  patronalek  proposamen berria  jarriko  balute  mahai  gainean ,  bera
aztertu eta hartutako erabakia jakitera emango genizueke.

Bestetik  ,  atzo   Bizkaiko  Familia  eta  ikasleen  Guraso  Katolikoen  Federazioko

ordezkariekin  bildu  ginen sindikatuak.  Bileran  gure aldarrikapenak,  gatazkara eraman
gaituzte  arrazoiak   eta  gatazkaren  bilakaera  azaldu  genien,  KEren erantzun eskasak
behartu gaitu gatazka luzatzera, alegia. Euren aldetik gatazkak ikasturtean izan dezakeen
eraginafren inguruko  kezka plazaratu ziguten eta eskertu zuten informazioa partekatu

izana. 

GIZARTE EKIMENA BORROKAN!!

ANIMO ETA AURRERA!!
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