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STEILASek UPV/EHUk erretiroen akordioarekin 
egin duena salatu egiten du. Jarraitutako pro-
zedurarekiko eta Gobernu Kontseiluan onar-
tutako ebazpenarekiko gure desadostasuna 
behin eta berriro adierazi dugu, eta, halaxe 
egiten jarraituko dugu. Izan ere gure ustez, 
mahai negoziatzaileari, negoziazio kolektiboa-
ri, eta batez ere langileen eskubideei muzin 
egin die Unibertsitateak. Hala, protesta modu 
ozenagoan egiteko, negoziazio mahaietara ez 
joatea erabaki genuen sindikatu gehienekin 
batera.

Behin araudi berria ezarrita, Errektoretza Taldea 
ez da kalteordainen inguruko puntua eztabaida-
tzeko prest agertu, eta ondorioz, sindikatu guz-
tiok hori epaitegietan salatzeko asmoa adierazi 
dugu. Tamalez baina, sindikatu bakoitzak bere 
salaketa egitea erabaki da. STEILASek bide ho-
rri ere elkarrekin egitea hobesten zuen, baina 
kasu honetan, batzuentzat batasun sindikala ez 
da garrantzitsua.

STEILASek bestalde, negoziazio mahaietatik 
kanpo jarraitzeak jada zentzurik ez duela uste 
du. Gure aburuz, garrantzitsuak diren eta alde 

Bide judiziala  Erretiroen akordioa  Bide judiziala
batera utzi ezin ditugun gai ugari ditugu au-
rrean; Errektoretzarekin edota Gerentziarekin 
berehalako eztabaida merezi dutenak, alegia. 
Denbora honetan, dena ez da itxiera eta agin-
tekeria izan, AZP arloko LEP prozesuetan, Iker-
tzaileen gaineko akordioetan… esaterako.  

Negoziazio mahaiak eratzea eta langileen aho-
tsa horietara eramatea, sindikatuon erantzuki-
zuna dela uste dugu. Unibertsitateak ezin du 
alde bakarrez erabakitako ebazpenen bidez 
aurrera egin, eta ezin dugu erabaki beharreko 
gaiak hilabete luzeetan atzeratzen jardun.

Beste sindikatuekin batera egindako lan-dina-
mika positiboa izan da STEILASentzat. Alde ba-
tetik, dinamika sindikal berriak sortzeko pau-
sua dela uste dugu. Eta bestetik, UPV/EHUk 
inposaketa-jarrera baztertu eta negoziazio-
-jarrerari heltzeko balizkoa izango dela irizten 
diogu; erretiroen inguruan Gobernu Kontsei-
luak hartutako erabakia berari dagokionean 
ere. Horregatik guztiagatik, UPV/EHUko langile 
guztientzako lan-baldintza hobeak lortzeko bi-
dea, momentu honetan hauxe dela uste dugu. 
Hots, mahai negoziatzaileetan egotea.
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Lan-osasuna

Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeen 
(LSOB) mahaiak ez dira eratzen. Azken LSOB 
mahaira zentru zehatz batetako langileen kexa 
aurkeztea aurreikusita zuen STEILASek. Erai-
kin horretako sabaia erortzeko arrisku larrian 
dago, gainera, dagoen hezetasuna medio, 
lan-baldintza osasungaitzak daude. Alabaina 
quorum falta horrek, kexa horri ahotsa ema-
tea oztopatu du, eta, egoerari buelta ematen 
ez diogun bitartean ezin izango dugu zuzendu. 
Modu berean, tenperatura hotzen eraginez ja-
sotakoa ezin izango dugu foro horretara hela-
razi. Gure aldetik, prebentzio arloko ordezkari 
gisa, dagokigun betebeharra bete eta arazo 
horiei konponbidea aurkitzeko neurri guztiak 
hartuko ditugu. Tamalez baina, helburu hori 
lortzeko daukagun erantzukizun bat LSOB 
mahaietan parte hartzea da, eta une honetan, 
mahai hori geldi dago. 

UPV/EHUko zentro batean erortzeko arriskua duen sabaia.

Formakuntza

Unibertsitateak AZPko langileoi banakako 
prestakuntzarako ematen digun laguntzen 
banaketa onartzeko deituta geunden sindi-
katuak azaroaren 28rako. STEILAS eta LAB 
sindikatuak bertaratu ginen soilik. Proposa-
men horiek berrikustea garrantzitsua da gure 
ustez, horixe baita egon daitekeen edozein 
akats zuzentzeko gunea. 

Negoziazio mahaietara zergatik eta zertarako itzuli?
Negoziazio-mahaietan langileon ordezkaririk ez egoteak ondorio negatiboak ekarri ditu, 
izan ere, mahaia horietan zerbait aurrera eramateko ezinbestekoa da beharrezkoa den 
quoruma egotea. Hona hemen adibide batzuk:

Negoziatzeko dauden gaiak

Telelanari buruzko akordia negoziatu gabe ge-
ratu da AZP esparruan. Administrazioak egini-
ko proposamenean, lanaldia erdira murriztuta 
duten langileek ere aukera honetaz baliatzeko 
aukera jasotzen zen adibidez, baina negoziazioa 
gauzatu ezinak modifikazio hori ezerezean utzi-
ko du. UPV/EHUk bere zirriborroan sartu zuen 
beste berritasun bat lanaldia urrutiko lan moda-
litatearen bidez asteko jarduna osatzeko auke-
ra da. Zalantzarik gabe, STEILASek horrenbeste 
aldiz aldarrikatu duen lanaldi-malgutasunari bi-
dea irekiko liokeen neurri berritzailea. Mahaietan 
ahotsa jarri dugu batzuk, baina akordio berririk 
ezin dugu gauzatu, jada onartuta zeuden akor-
dioetan jasotakoa luzatzea besterik ezin izan 
dugu egin eta ahots horietatik atera den alda-
keta bakarra, datorren urterako telelan lanpostu 
kopurua %37,5ean handitzea izan da. 

Karrerako funtzionarioentzako, bitarteko funtzio-
narioentzako eta aldi baterako lan-kontratudu-
nentzako prozesu ezberdinak batzen dituen LEP 
masiboaren prozesuari oinarri orokorrak eta es-
pezifikoak negoziatuta daude. Lan hori amaituta 
dago, baina aurreikusi gabeko edozein egoera 
edota ustekabe suertatu daiteke. Horrexegatik, 
horiei guztiei soluziobidea aurkitu ahal izateko, 
Gerentziarekin fase guztietan interlokuzioa man-
tentzea beharrezkoa ikusten dugu, baita ordez-
katzen ez diren mediku-bajak erreklamatzeko.

IRI arloan ere, egoera honek negoziazioa eta gai 
garrantzitsuak mahai gainean jartzeko aukera 
geldiarazten du; hala nola aldi baterako langileen 
seiurtekoak, ikertzaileen akordioa hobetzea, ira-
kasle eta ikertzaile kalteberenen prekarietatea 
ezabatzeko osagarrien deialdia berreskuratzea 
edo telelana ezartzea.

Horregatik guztiagatik, ordezkaritza sindikalik ez 
egoteak kalteak eta babesgabetasuna eragiten 
duela ikusten dugu, eta, langileon ahotsa foro 
horiek guztietara eramatea gure betebeharra 
dela uste dugu STEILASen.



Atzo aurkeztu zigun UPV/EHUk 2023. urtera-
ko lanaldi-zirkularraren proposamena. Horren-
bestez, argitara ematen den momentuan Aste 
Santuetako, Gabonetako eta abuztuko itxierak 
zurrumurru izatetik errealitate izatera igaroko 
dira. Berri txarra benetan STEILASen ustez, 
edozein zerbitzu publikoren itxiera iruditzen 
baitzagu larria eta nola ez Unibertsitatea. Kon-
ziente gara gauden energia-krisi egoeraz, eta 
jakina, ados gaude horren inguruko neurriak 
hartzearekin, baina gure ikuspuntutik, itxiera 
hauek Unibertsitatearen finantzaketa nahikoa 
ez dela adierazten dute.

Mahaian beharrezkoa den quorumik izan ez 
arren, Gerentziari proposamenak helarazteko 
aukera izan dugu mahaian. Hala, aurkezturikoa 
hobetzeko hainbat neurri helarazi dizkiegu:

   Elkarbizitzako pertsonak zaintzeko 
bost eguneko baimena gehitzea; 
Gobernu Zentralaren hurrengo 
Familia Legean jasoko dena.

    Arratsaldeko langileei ordutegi-
malgutasuna lanaldiaren irteeran 
erabiltzeko aukera bermatzea.

    Larunbatetan jarduna duten 
langileentzako konpentsazio 
egokiagoa; larunbatetan lan 
egindako ordu bakoitzeko, egun 
osoetan hartu ahal izango diren 
ordu-poltsa batean, 2 ordu 
metatzea.

    Oporrak hartzeko dauden mugak 
kentzea; hau da, jardunaldi 
jarraia dugun aldira mugatu gabe 
eta jarraian hartu behar diren 
gutxieneko egun-kopurua ere 
ezabatuz. Langileoen beharrei 
erreparatzea, alegia. 

    Lanaldi berezia duten liburutegiko 
langileek, daukaten ordutegiagatik 
konpentsazioa jasotzea. 

Horiek lirateke, STEILASek eginako proposa-
men nabarmenenak, hala ere, quorum faltak 
indarra kentzen die aldarrikapenei, beraz ezin 
jakin Gerentziak aurkeztuko duen lanaldiak 
zehazki zer jasoko duen. Alabaina, beraiek 
egindako proposamenean bertan ere, badaude 
berritasunak eta garrantzitsuak diren puntuak:

•  Lan-orduak murriztu dituzte, 42 ordu gutxia-
goko lanaldia proposatu dute, 1505 ordurekin.

•  Jardunaldi jarraia edota mixtoa aukeratzen 
duten pertsonentzako ere, Aste Santuan eta 
Gabonetan lan egin behar den txandako la-
naldia 6:45ekoa izango da.

•  Jardun mota guztiei Gestio Pertsonaleta-
rako hiru egun gehitu zaizkie; hauek eta 
Gai Propioetarako 15 orduak, bi ordu-poltsa 
bitartez kudeatuko dira, eta, orduka disfru-
tatzeko aukera irekitzen da. 

Telelana  lanaldiari lotuta doa, baina akordio 
propioa dauka. Helarazi ziguten proposame-
nean, jarduna urrutiko lanaren bitartez bete-
tzeko aukera azaltzen zen. Alabaina, mahaian 
daukagun egoerarekin ezinezkoa da akordio 
berria erdiestea, eta horrenbestez, ezin izan 
diogu aukera berri honi atea ireki.  Guk beti 
esan dugu horixe dela jarraitu beharko genu-
keen bidea, izan ere, malgutasun gehiago iza-
tea dakarren neurria da, eta gainera, pertsona 
gehiagori iristen zaion aukera ere bada. Bai-
na, hori guztia errealitatea izateko Telelana-
ren Akordio berria behar dugu, eta horretarako 
quoruma behar da negoziazio-mahaian. Hau 
da, negoziazio-mahaia eratu egin behar da eta 
momentu hauetan hori ez da posible. 

Mahaian jasotakoengatik, Gerentziak telelana-
ren inguruan egin zuen hasierako proposamena 
luzatuko egingo duela, eta guztira 55 lanpostu 
eskainiko dituela esan dezakegu. Akordio be-
rririk gabe hori baita egin daitekeen aldaketa 
bakarra. Amaitzeko, Errektoretza Taldearen al-
detik telelana eta urrutiko lanaren inguruko kon-
promezua eratortzen dugula aipatu nahi dugu. 
Halaxe adierazi baita mahaian, Klaustroan, Ku-
deaketa Txostenean eta Plan Estrategikoan.

2023ko lanaldiko zirkularra
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LEPak, martxan

UPV/EHU LEParen prozesu ezberdinen oinarri espezifikoak argitaratzen hasi da. Dagoeneko amaitu 
da barne-promoziorako inskripzioa, eta gaur egun zabalik dago, datorren abenduaren 20ra arte, 
aldi baterako lan-kontratuko langileak eta bitarteko funtzionarioak egonkortzeko merezimendu-le-
hiaketetan izena emateko epea. Gabonetan ikastetxeak itxiko direnez, oposizio-lehiaketan izena 
emateko epea urtarrilera arte atzeratuko da.

Gogorarazten dizugu inskripzioa egitean eskatutako titulazioa alegatu behar duzula eta ez duzula 
alegatu behar gerora merezimendu gisa aurkeztu nahi duzun edozein goi-mailako titulazio.

UPV/EHUko langileok gurea egiten ditugu unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren alda-
rrikapenak, eta sektoreko langileok zoriondu egiten ditugu STEILASek, LABek eta ELAk 
sustatutako grebaren arrakastagatik. Greba hau azaroaren 5eko manifestazio handia-
ren jarraipena da. Eta Jaurlaritzako jarrera aldaketarik ikusten ez bada, mobilizazioak 
datorren 14rako grebarekin jarraituko du.

Datorkigun hezkuntza-legeak euskal-eskola publikoa izan behar du ardatz, guztiont-
zat dena, gizarte-kohesioa bermatzen duena. Sistemaren hezur-bizkarrean jarri behar 
du, hazten lagundu, baliabidez hornitu, eta 
ez alderantziz. Aurreproeiktuaren zirriborroak 
eredu duala indartzen du eta publikoa, or-
dea, baztertzen du. Aitzitik, itunpeko zentruek 
kobratzen dituzten kuotak kendu beharko li-
tuzke, segregazioa ezabatu, euskara murgiltze 
linguistikoa sustatu eta laikotasuna bermatu. 

Hona hemen Info gehiago:

https://steilas.eus/2022/12/01/
hezkuntza-komunitateak-argi-du-
publikoa-euskalduna-eta-propioa/
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2022ko azaroak 25

Inertzia matxistak 
etengo ditugu

Gaur egun ere gure gizartean indarkeria ma-
txistak ez du etenik. Telebista, sare sozialak 
eta prentsa irakurtzea besterik ez dago age-
rikoak diren indarkeriak egunero ikusteko.

Hala ere, ez ditugu ahaztu 
behar egunerokoan bizi ditu-
gun matxismo egoerak exis-
titzen direla, batzuetan age-
rikoak dira, beste batzuetan 
mikromatxismo formatuan eta 
ezkutukoak. Horregatik, STEI-
LASeko Idakaritza Feministak 
azaroak 25erako inertzia ma-
txistak eten behar ditugula al-
darrikatzen du.

Begi bistan dago Feminis-
moak agenda politikoan erdi-
gunean jartzearekin batera, 

haren kontrako ahotsak altxatzen ari direla. 
Tamalez, ikastegietan berdintasunarekin eta 
feminismoarekin lotutako edukiek erresisten-
tziak jasaten ari dira, eta, gazteen artean ere 
feminismoaren kontrako jarrerek gero eta 
indar gehiago dute. Jendartean diskurtsoak 
eta praktikak azaleratzen dira indarkeria ma-
txista berresteko, baita indarkeria matxista 
ukatzeko ere, feminismoaren helburu baka-
rra gizonezkoei kalte egitea dela uste baitute.

Honen aurrean, lanean jarraituko dugu ikas-
tegietan pedagogia feminista hedatzen, eta, 
horretarako beharrezkoak diren materialak 
argitaratzen: 

https://steilas.eus/argitalpenak/unitate-
didaktikoak-azaroak-25/

Medikuntza eta erizaintza 
fakultate berria

Azaroaren 29an unibertsitateko klaustroa 
egon zen eta aukera hori aprobetxatu ge-
nuen Medikuntza eta Erizaintza fakultate 
berriaren egoerari buruz galdetzeko.

2021-22 kudeaketa txostenean zehazten 
zen honakoa: Obra lizitatu eta adjudika-
tu egin bazen ere, ABEE adjudikaziodunak 
uko egin dio kontratuari, azken hilabetee-
tan izan den prezio gorakada handiagatik. 
2022ko azken hiruhilekoan, berriro lizita-
tuko da kontratua, prezio eguneratuekin.

Gauzak horrela, EHUk  lizitazioa urte amaie-
ra baino lehen argitaratuko dela zehaztu 
du, obrak egiteko epea 3 urtekoa izanik. 
Unibertsitateak, obren esleipena 2023ko 
uztailerako aurreikusten du, beraz, obrak 
2026ko udan amaituta egon beharko lira-
teke, Medikuntza eta Erizaintza fakultate 
berriaren  jarduera 2026/2027 ikasturtean 
hasteko asmoarekin, ekipamendua amaitu 
ondoren.

Medikuntzako fakultate berriaren irekiera 
laster errealitatea izatea espero dugu, eta 
ez esleipen trikimailu gora ta beherak eta 
obren atzerapena behin eta berriro jasatzea.
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Azterketa medikorako hitzorduak
Dakizunez, UPV/EHUk Bilboko eta Gasteizko 
langileei eskaini behar dizkien azterketa me-
dikoak klinika pribatuetara kanporatuak izan 
ziren, eta, espero bezala, zerbitzuaren kalita-
teak behera egin du. Besteak beste, langile as-
kok esan diguzue ezin duzuela hitzordurik lortu 
Osasun Arloaren webgunearen bidez.

Bada, Gerentziak aurretik horri buruzko infor-
maziorik eman ez bazuen ere, Arabako Cam-
puseko Laneko Segurtasun eta Osasun Batzor-
dearen eginiko azken bileran jakinarazi ziguten, 
Araban azpikontratatutako klinikarekin izanda-
ko esperientzia txarraren ondoren, UPV/EHUk 
amaiera eman ziola harekin lotzen zuen kontra-
tu-harremanari. Horren ondorioz, hainbat gal-
dera sortzen zaizkigu STEILASen: noiztik gau-
de azterketa medikoak egiteko aukerarik izan 
gabe? Kontratatu al dira jada beste klinika pri-
batu baten zerbitzuak? Ezingo al lirateke azter-
keta medikoak Osakidetza bezalako beste en-
titate publiko batera bideratu? Noiz bermatuko 
du gure unibertsitateak Laneko Arriskuen Pre-
bentzioari buruzko Legearen 22. Artikuluaren 
betetzea? Enpresari urtero bere langile guztiei 
osasun-azterketa bat eskaintzera behartzen du 
22. artikuluak. Hilabeteak daramatzagu zerbi-
tzurik gabe, uztailetik antza, zertan erabiliko da 
hilabete hauetan guztietan aurreztutako dirua?

STEILASek, harreman-uzte horren berri izan au-
rretik ere, Kanpusarteko Segurtasun eta Lan Osa-
sun Batzordean mediku-azterketak egiteko hitzor-
du gutxi zituela salatu zuen. Orduan Prebentzio 
Zerbitzutik hurrengo konpromisoa jaso zen:

UPV/EHUko edozein langilek urteko osa-
sun-azterketa egiteko hitzordua nahi 
badu eta webgunearen bidez lortzea ezi-
nezkoa egiten bazaio, dagokion campu-
seko Prebentzio Zerbitzuko Osasun Ar-
loarekin harremanetan jarri beharko du. 
Esteka honetan harremanetarako telefo-
noak daude. Behin eginda, handik, me-
diku-zerbitzutik, ahalik eta lasterren ku-
deatuko da hitzordua.

STEILASek espero du medikoekin egun dugun 
egoera iragaitzazkoa izatea, lanpostuak behar 
den moduan bete arte. Horregatik, Gerentzia-
ri eskatzen diogu, gutxienez, parekatu ditzala 
UPV/EHUko lanpostu medikoen baldintza pro-
fesionalak gainerako administrazio publikoe-
tan dituzten baldintzekin. Hala ez bada, nekez 
izango dugu gure unibertsitatera kategoriako 
zerbitzu bat itzultzeko prest egongo den medi-
kurik, gure egungo medikuntza eta erizaintza 
zerbitzuek egunez egun egiten duten bezala.

Nola eskatu hitzordua egun:

1.  Saiatu hitzordua ohiko bidetik lortzen, 
hots, EHUko Osasun Arloko webgu-
nearen bidez.

2.  Jarri harremanetan zure campuse-
ko erizainarekin, telefonoz edo posta 
elektronikoz.

3.  Eskatzaileekin zerrenda osatuko da, 
sortzen diren hitzorduak hurrenkeran 
esleitzeko.

Zurekin harremanetan jarriko dira.

EHUk kalitatezko osasun-arlo propioekin jarraitu behar du!

Azpikontrataziorik ez!

https://www.ehu.eus/eu/web/prebentzio-zerbitzua/osasun-arloa-hitzorduak


Eroste ahalmena berreskuratu

Soldatak eta osagarriak eguneratu!

Azken nominetan %1,5eko igoera aplikatu digute, urte hasierako 
atzera eraginkortasunarekin, aurrez emandako %2ko igoerari gehituta. 
Madrilen Gobernua eta Estatuko sindikatu nagusien artean lortutako 
akordioaren gauzatzea egin du EAEko administrazioak, ezer ukitu gabe.

%3,5-eko guztizko kopuru hau oso urrun dago inflazioak urte ho-
netan izandako bilakaerarekin, %8,5ekoa izango baita bataz bes-
te. Honek galera ikaragarria eragingo du beste behin ere langileon 
poltsikoetan, pertsona aberatsenen eta enpresa handien irabaziak 
etengabe hazten joan diren bitartean. Eta ez du zerikusirik EAEko 
ekonomiak eta Administrazioak izandako bilakaerarekin ere, langile 
publikoen soldaten inguruko askoz jarrera proaktiboagoa ahalbide-
tzen zutenak.

Are gehiago, IRIen arloan osagarri gehigarrien kopuruak aldatu 
gabe daude 2.006an onartu ziren unetik beretik. Ez dira eguneratu 
16 urtetan, ez zaie inongo igoera faktorerik aplikatu urte hauetan 
guztietan, indarrean dagoen dekretuak horretarako bidea ematen 
badu ere. Ondorioz, galera are handiagoa izan da.

Ezin dugu urtetik urtera halako soldata galerak onartzen jarraitu 
ezta halako igoerak Madrilen adostutakoetara mugatzea ere. Sol-
data igoera esanguratsuak behar ditugu, AZP arloan D-E taldekoek 
soldata oso baxuak dira. Horretan jarraituko dugu lanean EAEko 
langile publikoekin batera.
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