
 GIPUZKOAKO HEZITZAILE ETA IRAKASLE
LABORALEN SEKTOREA

MARTXOAK 25

HAUTESKUNDE SINDIKALAK

POSTA BIDEZKO BOZKA EGITEKO kontuan izan:

• Posta bidez bozka egiteko eskaera martxoaren 20 arte
izango  bada  ere,  ez  utzi  azken  momenturako.
Lehendik eskaera eginda dutenek ez  dute  berriro
egin behar.

• Eskaera  egiten  dutenei  administrazioak  papeletak
bidaliko  dizkie.  Iadanik  bozka  bidalita  dutenek
berriz ere bidali beharko dute, aurreko bozkek ez
baitute balioko  (bidali  zirenean  soilik  3  hautagaitza
zituztelako aukeran, 4 beharrean).

ARABA

Eulogio Serdán, 5. behea
01012 – Gasteiz

Telf.: 945 14 1104
Email: araba@stee-eilas.org

BIZKAIA

Nikolas Alkorta, 3 (Zabalburu)
48003 – Bilbo

Telf.: 94 410 02 98
Email: bizkaia@stee-eilas.org

GIPUZKOA

Baso-txiki, 30-34 (atzekaldea)
20006 – Donostia
Telf.: 943 46 60 00

gipuzkoa@stee-eilas.org

NAFARROA

Joaquin Beunza, 4 - 6
31014 – Iruñea (Rochapea)

Telf.: 948 21 23 55
nafarroa@stee-eilas.org



Hezitzaile eta irakasle laboralak

Posta bidezko botoa
Martxoak 25 –  Hauteskunde sindikalak

 Eskabide orria (atxikituta) bete.
 Gutun-azal ireki batean correos-era eraman. Ez ahaztu zure NANa.
 Correos-eko langileak eskaera orrian zigilua jarri eta sinatuko du.
 Kopia eraman zuk gordetzeko.
 Posta zertifikatuaz bidali helbide honetara:

1. Eskaera egin

Hauteskunde mahaia: Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileak    Lurraldea: Gipuzkoa

SINDIKATUEKIKO HARREMANETARAKO ZERBITZUA

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Donostia-San Sebastian kalea, 1

01010 – Vitoria-Gasteiz

2. Bozkatzeko dokumentazio guztia zuk adierazitako helbidean
jasoko duzu

 Bozka orria gutun-azal txikian sartu eta itxi.
 Gutun-azal txikia gutun-azal handiago batean sartu zure NANaren 

fotokopiarekin batera.
 Gutun-azal handian igorlearen izena (remitente) jarri eta mahaia dagoen 

ikastetxera bidali:

3. Botoa eman

Hauteskunde mahaia: Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileak

IEFPS USANDIZAGA - PEÑAFLORIDA AMARA 
AITZOL PARKE, 1

20011 - DONOSTIA



POSTAZKO BOTOA

HEZKUNTZA,  HIZKUNTZA  POLITIKA  ETA  KULTURA  SAILA  Lan-legepeko
irakasle  eta  hezitzaileen LAN  TALDEKO  HAUTESKUNDE  MAHAIARI
POSTAZKO BOTOA ESKATUZ EGITEN DEN ESKAERA

J/And........................................................................................., NAN zenbakiduna …......................,

eta helbidea........................................................................................(e)n (.................. Posta Kodea)

............................................................................................... kaleko ................................n duenak,

Hezkuntza,  Hizkuntza  Politika  eta  Kultura  Saileko  aipatutako  taldean  egonik,  hurrengo
hauteskunde  sindikaletan  postaz  botua  emateko  asmoaren  berri  eman  nahi  du pertsonalki
ematearen zailtasunak direla eta.  

Horregatik,  hauteskunde  mahaiak  jasotzat  eman  dezala ESKATZEN  DU,  indarrean  dagoen
legediak eskatzen duen aurretiko jakinarazpena, mahaia osatzearen hurrengo egunetik bozketa
baino lehenagoko bost egun arte.

Aldi  berean,  goian aipatutako helbidera   hauteskunde gutunazal  eta  txartelak igorriak izan
dakizkidala eskatzen dut.

Honela,  nere  botoa  erabakita  dudanean  gutun  ziurtatuaz igorria  izango  da  nere  izenean
hauteskunde mahaira, gutunazalean (barnean nere NANren fotokopiarekin batera beste gutunazal
bat itxita joango da nere botoarekin).

                    .......................................(e)n, 201…ko ...............................ren ...........(e)an.

Sinadura


