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TEKNIKARIOK Euskal Autonomia Erkidegoko ekitaldi eta ikuskizunetako
langileen sindikatua da.

ZER DA TEKNIKARIOK
01

Jasaten ditugun lan-baldintzak hobetuko dituen hitzarmena lortzeko bide
bakarra delako.

Autonomoentzako, bidezko kontratuak lortzeko presioa egiteko balioko
digulako.

Lanera itzultzen garenean, are baldintza okerragoetan izan ez dadin, esparru
arautzaile baten garapenean lan egiteko denbora orain daukagulako.

Zenbat eta gehiago izan, orduan eta presio handiagoa egin ahalko dugulako.

Erreskate ekonomiko bat behar dugulako, eta hau, sindikatu batek ematen
dituen tresnekin soilik lor daitekeelako, erakundeekin sindikatu batek soilik
negoziatu dezakeelako.

ZERGATIK SORTU DUGU SINDIKATU BAT
02

ZERGATIK ORAIN
03

02



AKREDITAZIOAK
ARGIZTAPENA

AZPIEGITURA
BACKLINE-A

BIDEOA
BOOKING-A

CATERING-A
EKIPOEN MANTENTZEA

ELEKTRIZITATEA
ERREGIDURIA

GARRAIOA
HARRERA

IRUDIA
JANTZIEN ARDURADUNA

MAKINERIA
MERCHANDISING-A

MUNTAIA
PANTAILAK

PRODUKZIOA
RADIOFREKUENTZIA

RIGGING-A
RUNNER-A

TICKETING-A
TOUR MANAGER-A

TRESNERIA
SOINUA
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STAGE HAND-A

NORTZUK GARA
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Soldatapeko langileak

Autonomoak

Sozietate autonomoak

Autonomoak langileekin

Kooperatibistak 

Erresidentzia eta fakturazioa EAEn

Erresidentzia eta fakturazioa EAEtik kanpo

Erresidentzia EAEtik kanpo eta fakturazioa EAEn

TEKNIKARIOK-en afiliatzeko izen-ematea 20 eurokoa da, eta urritik aurrera, 30 eurokoa

hiru-hilabetero. Zenbateko hori zuzenean kargatuko zaizue afiliazio-inprimakian

adierazten diguzuen kontu zenbakian.

Eskerrik asko!

Afíliatu zaitez hemen:

http://teknikariok.com/eu/afiliatu/

NOR AFILIATU DAITEKE
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Jarraitzailea izan zaitezke, zure babesa eta esperientzia behar ditugu, eta baita
zure ezinegonak ezagutu ere. 

Asanbladetako lehen zatian parte-hartu ahalko duzu, zure aportazioa egin ahal
izateko, eta egindako ekintzen, lanaren etab.-en inguruko informazioa modu
erregularrean jasoko duzu.

Bidaliguzu mail bat ongietorri@teknikariok.com  helbidera zure kasua azalduz

ETA AFILIATU EZIN BAZARA, ZER?
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PORQUE SOMOS UN EQUIPO

Significa pertenecer a la única asociación sectorial que te puede

proteger

Vincularnos todas es la forma de protegernos, conocernos y

cuidarnos

Tomamos las decisiones en conjunto, no hay imposiciones, tú eliges

Hurrengo asanbladaren data aurreko asanbladan erabakitzen da.

Parte-hartzea presentzialki edo ZOOM bidez izan daiteke. 

Botoaren delegazioa egin daiteke.

Asanblada baino astebete lehenago gai-ordena jasoko duzu, informazioa aurrez

landu ahal izateko.

Afiliatuek nahi duten gaiaren inguruan iritzia eman zein euren aportazioa egin

dezakete.

Galdera-eskaera txanda bat dago, eztabaidatu beharrezkotzat dituzuen gaiak jorratu

ahal izateko.

Asanblada bakoitzaren ondoren eta astebeteko epean, akta e-mail bidez jasoko

duzue.

Erabakiak asanbladan hartzen ditugu, TEKNIKARIOK sindikatuan, gure alde eta guretzat

lan egin ahal izateko, gu guztion iritziak aintzat hartu behar ditugula uste dugulako.

ASANBLADAREN FUNTZIONAMENDUA

NOLA EGITEN DU LAN TEKNIKARIOK SINDIKATUAK
07

Gainera, hainbat lan-talde sortu ditugu eta hauetan aktiboki parte-hartu dezakezue,

afiliatuon erdiak baino gehiagok lan-taldeetan parte hartzen dugu.

Bestalde, ongi etorria emateaz eta lan talde hauetan nola sartu azalduko dizuen harrera

lantalde bat ere badaukagu. Afiliazio dokumentuak jasotzean jarriko dira mail bidez

zuekin harremanetan.

BUROKRAZIA

KANPO

HARREMANAK
EKINTZA

ZUZENA

ANTOLAKUNTZA
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ZERGATIK AFILIATU TEKNIKARIOK SINDIKATUAN
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Lege-aholkularitza

Kontratazioa

Lan-baldintzak

Segurtasuna eta osasuna

LEGALITATEA

Sindikatuak dira hitzarmenak sinatu ditzazketen elkarte bakarrak.

Dagoeneko Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailarekin bilerak egin ditugu.

Lanean jasotzen dituzun gehiegikeri moldeen aurrean defendatzen zaitugu.

Maila hauetan aholkatuko zaitugu:

BABES PERTSONALA

Sindikatuek zure eskubideak defendatzen dituzte, baldintza

bidegabeei zuk bakarrik aurre egin behar ez diezaiezun.

Sindikatuek lan baldintzen hobekuntzak erakundeekin negoziatzen

dituztelako.

TALDE BAT GARELAKO

Hobeto babes zaitzakeen sindikatu sektorialeko kide izango zara.

Gure burua babesteko, ezagutzeko eta zaintzeko modua denon

saretzea delako. 

Erabakiak batera hartzen ditugu, ez dago inposaketarik, zurea da

aukera.
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ALIATUAK

PEATEn gaude (Ikuskizunetako Teknikarien Elkarteen Estatu

mailako Plataforma).

RED ALERT mugimenduko kide gara, eta irailaren 17an berriro

aterako gara kalera.

EKONOMIKOKI

Gutako % 80ak jarduerarik ez duen honetan, laguntzak

luzatzeko negoziaketan eta borrokan ari gara.

Kuota sindikalak Errenta Aitorpenean desgrabatzen du.

EPE LABURREAN

- Eusko Jaurlaritzako autonomoen laguntzak jasotzeko baldintzak berrikustea. Jende

asko kanpoan geratu da; SEPEren laguntza jasoz gero, ezin zen EJren laguntza jaso, eta

SEPEren zenbatekoa txikiagoa zen. SEPE eta EJren laguntzen osagarritasuna eskatzen

dugu.

- Madrilgo zein Eusko Jaurlaritzako Kulturarako laguntzetatik teknikariak eta

laguntzaileak baztertzearen erabakiaren gaineko berrikustea.

- Martxoaren 14an alta emanda ez zeuden aldi baterako langileak eta artistak enplegu-

erregulazioko espedienteetan sartzea, atzeraeginezko izaerarekin. Baldintza bakar

bezala, jardueraren garapena frogatua izatea.

- Irailaren 30etik aurrera ez-egokituak edo murriztuak izan diren laguntzak EJk

osagarritzea.

- 2019ko ekitalditik, autonomo profesionalen eta enpresen gastu arruntei dagozkien

laguntzak (aholkularitza-gastuak, ibilgailuak, komunikazioak, mantentze-lanak)

parekatzea.

HELBURUAK
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- Karga-arintzea:

SSaren autonomoen kuota.

HABEa kobratzen duten langileen SSaren kotizazioa.

2020ko PFEZ zergapetzetik salbuestea, ordaintzaile kopuruagatik (sepe +

enpresa).

Zerga zorren atzeratzea onartzea.

- Ikuskizunetako eta ekitaldietako langileen errolda espezifiko bat sortzea, ez soiliik

epigrafe eta IAE okerretan oinarrituta, baizik eta haien benetako jardueran eta zerbitzuak

kontratatu edo eskatu dizkieten enpresen benetako jardunean oinarrituta.

- Gure sektoreko langileentzako berariazko lan-poltsa bat sortzea eta kudeatzea eskatzen

diogu Lanbideri, prestakuntza eta formakuntza egokia duten lanbideetan aldi baterako

birkokatuz, beren lan-jarduera jatorrizko jardueratik ahalik eta berdinen manten dadin eta

gizarte-bazterketa zein lan-bazterketa saihestu ahal izan dezaten.

EPE ERTAINEAN

- Gure lan-baldintzak hobetuko dituen lan-hitzarmen bat sortzea.

PORQUE SOMOS UN EQUIPO

Significa pertenecer a la única asociación sectorial que te puede

proteger

Vincularnos todas es la forma de protegernos, conocernos y

cuidarnos

Tomamos las decisiones en conjunto, no hay imposiciones, tú eliges

Antolatuta daramagun 3 hilabeteetan honakoa lortu dugu:

- Antolakunde sendo bat sortzea.

- Sindikatua marko legalaren barne eratzea: estatutuen onarpena, CIF, egoitza.

- Eusko Jaurlaritzaren kultura sailarekin negoziazio mahaian eseritzea.Kultura sailburuaren

konpromisoa, bere kontratazioetan TEKNIKARIOKek osatutako jardunbide egokien

kontratazio-kode bat erabili eta SAREA-tik bultza dezan.

- Kalean zein hedabideetan gure egoera ikusaraztea, beste ezein elkartek edo sindikatuk

gainerako erkidegoetan lortu ez duen moduan.

ZER LORTU DUGU
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