
2023ko otsaila

ZERBITZU PUBLIKOAK  -  Irakaskuntza – IRAKASLEAK EAE 2023ko otsaila

Hauteskunde sindikaletako POSTA BOZKA tramitatzeko bidea

Martxoaren  30ean,  hauteskunde  sindikalak  burutuko  dira.  Bozketa  egunean  bozkatzeko  eskubidea
gauzatzeko dagokizun tokira ezingo zarela bertaratu aurreikusten baduzu, aldez aurretik hauteskunde-
mahaiari jakinaraziz, posta bidezko bozka igorri dezakezu. Eskaria dagokizun mahaiari (behin betiko
erroldan kokatua zauden mahaiari) egin beharko diozu gutunazalean martxoaren 23a baino lehen.

1. urratsa: ESKARIA MAHAIARI EGIN. Postaz bozkatzeko asmoa baduzu eskaera lehen bait lehen
egitea gomendatzen dizugu. Eskari hau posta bulegoaren bitartez egin behar da, hau da Correos-en.
Eskari orriaren kopia egin beharko duzu eta zure NANarekin joan behar duzu bertara. Posta bulegoko
langileak eskari orrian eta kopian data eta zigilua jarri behar ditu eta hau gutun zertifikatu bezala bidali
beharko duzu. ADI! Irakasle laborala bazara zure eskabide-eredua eta bozkatzeko hauteskunde mahaia beste
bat da, lan-legepeko irakasleena.
Eskabide-eredua Sailaren web-orrian argitaratuta dago: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_elec_sindical/eu_def/adjuntos/
postaz_IRAKASLE_FUNTZIONARIOK_e.pdf bete eta helbide honetara bidali:

Hautesleen zerrendan zaudela egiaztatuta, hauteskunde-mahaiak
eskaera idatziko du eta boto-paperak eta botoa sartzeko gutun-azala
bidaliko dizkizu, eskaeran jarri duzun helbidera.

irakaskuntzabizkaia@lab.eus – 666778108 • 666772010 • 666771047 • 
   666771861 • 674094555

irakaskuntzagipuzkoa@lab.eus – 666775403 • 666775475 • 666775584 • 674094483
irakaskuntzaaraba@lab.eus – 945258404 • 676379142 • 626664008 • 

 666774441 • 666778660

IRAKASLEEN HAUTESKUNDE-
MAHAIA:_______ 

Lanean zauden eskolaren arabera 
bozkatzea dagokizun hauteskunde- 

mahaiaren estekaren lotura

LURRALDEA: _________
Sindikatuekiko 

Harremanetarako Zerbitzua
Hezkuntza Saila

Donostia kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Barruan sartu 
LANGILEARENTZ

AT KOPIA

ZERTIFIK

ATUA

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_elec_sindical/eu_def/adjuntos/postaz_IRAKASLE_FUNTZIONARIOK_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_elec_sindical/eu_def/adjuntos/postaz_IRAKASLE_FUNTZIONARIOK_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_elec_sindical/eu_def/adjuntos/Hauteskunde_mahaiak_e.pdf


2023ko otsaila

ZERBITZU PUBLIKOAK  -  Irakaskuntza – IRAKASLEAK EAE 2023ko otsaila

2.      urratsa: BOTOA ematea dagokizun HAUTESKUNDE-MAHAIRA BIDALTZEA.   Aukeratzen duzun
boto-txartela  bidalitako  gutun-azalean  sartu  eta  gutun-azal  hori  itxi.  Gutunazal  hori,  aldi  berean,
NANaren fotokopiarekin batera, beste gutun-azal handiago batean sartu eta HAUTESKUNDE-MAHAIRA
bidali posta zertifikatuz.

Gutunazalaren beste aldean igorlea (zure izen abizenak eta helbidea) jartzeaz ez ahaztu!

Edozein zalantza izanez gero jarri gurekin harremanetan

Oharra: hauteslea bera da posta-bulegora joan behar dena. Izan ere, posta-funtzionarioak interesdunari
nortasun-agiri inposatua erakusteko eskatuko dio, haren datu pertsonalak eta bi dokumentuen sinadurak
bat datozela egiaztatzeko.
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