
EAEko Gizarte Ekimeneko zentro pribatuetan greba amaitzeko
akordioa sinatu du STEILASek

Bi urte geroago, EAEko Gizarte Ekimeneko zentro pribatuetako langileen 29 eguneko grebaren
ondoren,  Steilasek, ELA eta CCOO sindikatuekin batera, "Greba amaitzeko akordioa" sinatu du,
2017ko azaroan hitzarmen berri baten aldeko lan-gatazka amaitutzat emanez. Akordio horren
arabera, abenduaren 5era arteko deitutako grebak bertan behera geratuko dira.

Lehenik  eta  behin,  STEILASek  urte  hauetan  sektoreko  hitzarmen  kolektibo  berri  bat
lortzeko mobilizatu diren langile guztiei ZORIONAK eman nahi dizkie .  Bere etengabeko
borrokari esker lortu dugu, hein handi batean, plataforma sindikal bateratuko aldarrikapenak
jasotzen dituen akordioa. Akordioa beraiei esker eta beraientzat da.

Akordioan jasotako edukien artean, birkokatzeari buruzkoa nabarmendu behar da. Akordio
horren barruan sartzen dira beren lanpostua galtzen duten langile guztiak,   eta irizpide
objektiboak ezarri dira,  bai lanpostua galtzen duten langileak zehazteko, bai  lanpostua galdu
duten langileak kontratatzeko.

Sektoreko  hitzarmenetan  oso  garrantzitsua  den  beste  aurrerapen  aintzindaria jaso  da:
"erretiro partziala hartzeko legez ezarritako baldintzak betetzen dituzten gizarte-ekimeneko
itunpeko  sareko langile  guztiek  beren  lanaldia%  75  murrizteko  duten  eskubidea
aitortzea...". Horrek esan nahi du txandakako langile bat kontratatzea, kontratu mugagabea
eta lanaldiaren % 100 duena.

Era berean, aurrerapen garrantzitsuak jaso dira plataforma sindikalaren gainerako puntuetan:

➢  kolektibo feminizatuak eta baldintza prekarioak dituztenak (0-3 zikloa eta EAEs):  gai
jakin  batzuetarako  irakasle  izaera  aitortzen  zaie,  lanaldia  murrizten  zaie  eta  beren
eginkizunak betetzeko ordu osagarriak aitortzen zaizkie.

➢ Lan-kargak.  Urteko  Lanaldia   murriztu  egiten  zaie  (30  ordu)   AZPri  eta  irakasleei
presentzialak  ez  diren  40  ordu  osagarri  aitortze  zaizkie,  eta  astean  3  ordu  osagarri
bermatzen zaizkie lan pertsonalerako.

➢ Ordainsariek. patronalek, atzera egin dute finantzazio publikoari lotzeko ahaleginean, eta
azken 10 urteotan galdutako erosteko ahalmenaren zati bat berreskuratzea lortu da.

Beraz,  sinatutako  akordioak  plataforma  sindikal  bateratuan  jasotako  oinarrizko  gaiak
barneratzen dituela uste du STEILASek.

Beste behin ere,  borroka sindikal bateratuak negoziazioa langileen interesen aldera ekartzea
ahalbidetu du, eta agerian geratu da borroka dela langileen  lan-baldintzak hobetzeko biderik
eraginkorrena.

Zorionak, berriz ere, posible egin dutenei; grebalariei
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