
POSTA bidezko BOTOA

1. Eskaera. Hautesleren batek aurreikusten badu bozketa-egunean ez dela egongo botoa emateko eskubidea 
baliatzea dagokion lekuan, posta bidez eman ahal izango du botoa, bere hauteskunde-mahaiari jakinarazi ondoren. 
Jakinarazpen hori hauteskunde-deialdia egin eta hurrengo egunetik aurrera egin beharko du, bozketa egin baino 
bost lanegun lehenago arte.

Eskabideak helbide honetara bidali behar dira posta ziurtatu bidez (epean ailegatzen dela ziurtatzeko) eta 
www.haurreskolak.eus web guneko eremu mugatuan topatu daiteke:

Haurreskolak Partzuergoa 
Hauteskunde sindikalak 2023    / Araba   / Bizkaia   / Gipuzkoa (Erroldan araberako lurraldea aukeratu)

Hauteskunde mahaiari zuzendua 
Otaola Hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.
20600 Eibar
Oharra: Igorlea jartzeaz ez ahaztu. 

2. Komunikazioa posta-bulegoen bidez egingo da, baldin eta gutun-azal irekian aurkezten bada postetxeko 
funtzionarioak, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar dezan. Posta-funtzionarioak interesdunari nortasun-agiri nazionala 
erakusteko eskatuko dio, haren datu pertsonalak eta bi dokumentuen sinadurak bat datozela egiaztatzeko.

3. Dokumentazioa. Mahaiak egiaztatzen badu komunikatzailea hautesleen zerrendan dagoela, bertan idatziko du 
eskaera, eta hauteskunde-orriak eta botoaren gutun-azala bidaliko dizkio.

4. Bozketa. Hautesleak berak aukeratutako boto-papera bidalitako gutun-azalean sartuko du, eta gutun-azal hori 
itxi egingo du. Gutun-azal horrek, aldi berean, NANaren fotokopiarekin batera, beste gutun-azal handiago batean 
sartuko du, eta bozkatzea dagokion Hauteskunde Mahaira bidaliko du posta ziurtatu bidez.

Haurreskolak Partzuergoa 
Hauteskunde sindikalak 2023    / Araba   / Bizkaia   / Gipuzkoa (Erroldan araberako lurraldea aukeratu)

.......................................... Mahaiari (tokatzen zaion mahaiari erreferentzia eginaz)

Hauteskunde mahaiari zuzendua 
Otaola Hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1.
20600 Eibar

5. Hauteskunde-korrespondentzia bozketa amaitu ondoren jasotzen bada, ez da botoa zenbatuko, eta hauteslea 
ez da boto-emailetzat hartuko. Gutun-azala ireki gabe erraustuko da, eta horren berri jasoko da.

6. Hala eta guztiz ere, posta bidezko botoa aukeratu duen hauteslea hauteskunde-egunean bertan badago eta 
botoa aurrez aurre ematea erabakitzen badu, horrela adieraziko du Mahaian. Mahaiak, botoa eman ondoren, 
postaz bidali duena emango dio, jaso badu, eta, jaso badu, jaso ondoren, ezabatu egingo da.


