
ELKARGOAREN HAUTESKUNDEAK 

 

 

II. KAPITULUA.– GOBERNU BATZORDEA 
AUKERATZEA 

 

58. artikulua.– Deialdirako epeak. 

Dagokion urteko lehenengo seihilekoan egingo da 
hautaketa, aldez aurretik Gobernu Batzordeak 
horretarako dei egin ostean. Honako epe hauek beteko 
dira: 

1. Hamabost (15) egun natural kandidaturak 
aurkezteko. 

2. Gobernu Batzordeak hautagaiak berehalaxe 
aldarrikatzea. 

3. Hogeita bost (25) egun natural aldarrikatutako 
hautagaien hauteskunde-propaganda gauzatzeko. 

4. Egun bat (1) botazioa eta boto-zenbaketa egiteko. 

 

59. artikulua.– Hauteslea. 

Deialdiaren egunean Elkargo honetako kideen 
eskubideak dituztenak izango dira hautesle. 

60. artikulua.– Hautagaia. 

Baldintza hauek betetzen dituzten elkargokideak 
hautagaiak izan daitezke: 

1. Hautesle izatea. 

2. Elkargo honetako kide —hautaketarako jarritako 
egunera arte— gutxienez urtebete segidan izatea. 
Dekanoaren kargurako, ostera, derrigorrezkoak izango 
dira bi urte. 

3. Hautaketako garaian zuzendaritzako kargurik ez 
betetzea Gobernu Batzordean. Eta beteko balitz, utzi 
egin beharko litzateke kargu hori, 22. artikuluan 
esandako moduan. 

4. Lan-kontratuko loturarik ez izatea Elkargoarekin.  

5. Lanbidean aritzen direnak bere modu guztietan, 4. 
eta 5. batzordekideak izan ezik erretiratuta dauden 
elkargokideentzat erreserbatzen baitira. 

61. artikulua.– Hautagai izateko eskabidea. 

Hautagai izateko eskabidea idatziz egingo zaio 
Gobernu Batzordeari, deialdian horretarako ezarritako 
epearen barruan egin ere. 

Hautagaitza zein kargutarako aurkezten duen agertu 
beharko da eskabidean. Izen bera ezingo da aurkeztu 
bete beharreko lanpostu bat baino gehiagorako. 

Gutxienez hamabost (15) elkargokidek abalatu beharko 
dute proposamena, betiere elkargoan dituzten 
obligazioak konplitzen badituzte. 

62. artikulua.– Hautagaiak aldarrikatzea. 

Hautagaitzak aurkezteko epea amaitu ostean, aurkeztu 
direnak aztertuko ditu Batzordeak. Behar diren 
baldintzak betetzen dituztenak aldarrikatu egingo ditu, 
eta baztertu arauzko baldintzak betetzen ez dituztenak. 

Ezezko ebazpenen berri emango die Batzordeak 
interesatuei, eta horretarako egon diren arrazoiak ere 
jakinaraziko dizkie. Erabaki horien aurka errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango dute interesdunek EAEko 
Industria Ingeniaritzako Gradudunen eta Ingeniari 
Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen Kontseiluan. 

Hiru (3) egun balioduneko epea izango dute 
horretarako, Elkargoaren Gobernu Batzordeari 
jakinarazten zaionetik aurrera. Batzordeak Kontseiluari 
aurkeztuko dizkio errekurtsoak, bere txostenarekin eta 
beste aurrekariekin batera, errekurtsoa aurkeztu eta 
hurrengo hiru (3) egun balioduneko epearen barruan. 
Kontseiluaren Gobernu Batzordeak hartutako erabakien 
aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu; dena dela, 
erabakion oinarrian egon diren ekintzak berriro ere 
agertu ahal izango dira hautesleen aldarrikapen-
ekintzaren aurka egiten bada. 

63. artikulua.– Hautagai izatea. 

Aldarrikatutako hautagaiak hautatu ahal izango dira, eta 
horien zerrenda Elkargoko iragarki-taulan jarriko da, 
gutxienez hauteskunde-eguna baino hogeita bost (25) 
egun lehenago; bide batez, hauteskunde-prozesurako 
erabiliko diren arauak ere gogoraraziko dira.  Era 
berean, zerrendak eta oinarrizko arauak elkargokideei 
bidaliko zaizkie ohiko prozeduraren bidez. 

Kargu bakoitzerako hautagaiak hurrenkera alfabetikoan 
agertuko dira hautagaien zerrendan. 

64. artikulua.– Hautagaien berehalako aldarrikapena. 

Karguren baterako hautagai bakarra aurkeztuko balitz, 
berori aldarrikatuko litzateke beste ezeren premiarik 
gabe; hautagaien zerrendetan agertu beharrik ere ez 
luke izango. 

Bete behar diren kargu guztietan gertatuko balitz 
egoera hori, berehala aldarrikatuko lirateke hautagaiak; 
hots, ez litzateke bozketarik egingo. Botoa emateko 
hasiera batean jarritako egunaren hurrengo hamabost 
(15) egunen barruan hartuko lituzkete hautagai horiek 
beren karguak. 

Karguren baterako hautagairik aurkeztuko ez balitz, 
Gobernu Batzordeak, hautaketa-prozesua amaitu eta 
kide berriek beren kargua hartu ostean, Estatutu 
hauetako 22. artikuluan ezarritakoaren arabera jardun 
beharko du hutsik geratutako lanpostuak betetzeko. 

 

III. KAPITULUA.– HAUTESKUNDE ALDIA 

65. artikulua.– Hauteskunde-kanpaina hasi eta 
amaitzea. 

Hautagaiak aldarrikatu eta gero hasiera emango zaio 
hauteskunde-kanpainari. Botoak lortzeko hautagaiek 
gauzatutako legezko jardueren multzoa hartuko da 
hauteskunde-kanpainatzat.  Hauteskunde-eguneko 
00:00etan amaituko da kanpaina. 

66. artikulua.– Hautagaiei argibideak ematea. 

Hauteskunde-prozesuari loturik, elkargokideei buruzko 
informazioa emango die Gobernu Batzordeak 
hautagaiei, betiere, horretarako dauden baliabideei eta 
indarrean dauden legeei atxikiz. 

67. artikulua.– Posta bidez botoa emateko aukera. 

Elkargokideek postaz bidali ahal izango dituzte beren 
botoak. Horretarako, 61. artikuluan aipatutako 
hautagaien zerrendarekin batera txartel zuri bat eta 
tamaina ezberdineko bi kartazal jasoko dituzte, eta 
horiek erabil beharko dituzte nahitaez. 

 

IV. KAPITULUA.– HAUTESKUNDE MAHAIA 

68. artikulua.– Hauteskunde Mahaiko kideak. 

Hautesle bai baina hautagai eta Gobernu Batzordeko 
kide ez diren bost elkargokidek osatuko dute 
Hauteskunde Mahaia. Gobernu Batzordeak jendaurreko 
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bilkuran zozketa bidez izendatuko ditu kide horiek, 
hautagaitzak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 
hamar (10) eguneko epearen barruan. Hamar (10) 
ordezko ere izendatuko ditu bata bestearen 
hurrenkeran. 

Izendapen horien berri berehalaxe emango zaie 
interesatuei eta Elkargoaren iragarki-taulan argitaratuko 
dira. Horien aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da 
EAEko Industria Ingeniaritzako Gradudunen eta 
Ingeniari Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen 
Kontseiluan, argitaratzen den egunaren biharamunetik 
aurrera hiru (3) egun baliodunen barruan. Ebazpen 
horri ezingo zaio errekurtsorik aurkeztu, betiere kontuan 
izanik 90. artikuluan xedatutakoa. 

69. artikulua.– Kontu-hartzailea izendatzea. 

Hautagaiek kontu-hartzaile bana izenda dezakete. 
Elkargokidea izan beharko du kontu-hartzaile horrek eta 
Gobernu Batzordeak proposatu beharko du, 
hauteskunde-eguna baino hogeita lau (24) ordu 
lehenago. 

70. artikulua.– Egiaztagiriak. 

Hauteskunde Mahaiko kideei eta ordezkoei, baita 
kontu-hartzaileei ere, dagozkien egiaztagiriak bidaliko 
dizkie Gobernu Batzordeak. Mahaia osatzen dutenean 
erakutsi eta agertu beharko dituzte egiaztagiriok eta 
Mahaiko espedienteari erantsiko zaizkio. 

71. artikulua.– Hauteskunde Mahaia eratzea. 

Deialdian finkatutako egun, ordu eta lekuan osatuko da 
Mahaia. Boto-kontaketa amaitu eta hautetsiak 
aldarrikatu ostean amaituko dira bere eginkizunak. 

Mahaia osatzeko beste titular edo ordezko agertuko ez 
balira, Gobernu Batzordeko kideekin osatu beharko 
litzateke. 

72. artikulua.– Presidentea izendatzea. 

Presidentea bost (5) mahaikideek aukeratuko dute 
beren artetik. 

Mahaiko presidenteak, hala behar izanez gero, kontu-
hartzaileen nortasuna eta izaera frogatzen duten agiriak 
aztertu eta nahikotzat joko ditu, eta, hala badagokio, 
onartu egingo ditu kontu-hartzaileok, beren karguari 
dagozkion eskubideez baliatzeko aukera izan dezaten. 

73. artikulua.– Eratze-akta. 

Mahaia bildu ostean eratze-akta egingo da eta 
mahaikide guztiek, kontu-hartzaileek barne, izenpetuko 
dute. Kontu-hartzaileei zein hautagai dagokien ere une 
horretan zehaztuko zaie.  

 

V. KAPITULUA – BOZKETA 

74. artikulua.– Bozketa hastea. 

Mahaia osatu eta segidan hasiko da bozketa; eta iraun, 
aurreikusitako denbora iraungo du. Behin hasi eta gero, 
garrantzizko arrazoiren bat sortuz gero baino ezingo da 
atzeratu edo eten botazioa, betiere Hauteskunde 
Mahaiaren erantzukizunpean. 

75. artikulua.– Boto-eskubidea egiaztatzea. 

Botoa emateko eskubidea egiaztatzeko nahitaezkoa 
izango da Erroldako zerrendetan inskribatuta egotea, 
eta hautesleak, elkargokidearen txartelaren bidez edo 
NAN bidez, bere burua identifikatzea. 

Agiri horietatik bakar bat ere ez balu aurkeztuko 
hautesleak, bere nortasuna frogatuko lukeen beste agiri 
ofizial bat aurkeztu ahal izango du. Hala ere, Mahaiak 
ez balu agiri hori nahikotzat joko, ezingo luke botorik 

eman. 

Boto-emaileak tolesturik entregatuko dio txartela 
presidenteari; eta horrek hautestontzian sartu ondoren, 
horren ohartarazpena egingo du hautesleen zerrendan. 

76. artikulua. – Kargu bakoitzarentzako boto bat. 

Bete behar den kargu bakoitzeko hautagai bati baino 
ezingo dio eman botoa hautesle bakoitzak. 

77. artikulua.– Boto-txartela betetzea. 

Botoa sekretua izango da eta Gobernu Batzordeak 
jarritako txartelak erabiliko dira botoa emateko. 
Izendatutako hautagaien izen-abizenak argi eta garbi 
adieraziko dira, baita horietako bakoitzak izango duen 
kargua ere. Ezingo da izen berbera jarri bi kargu edo 
gehiagotarako. 

78. artikulua.– Posta bidezko botoa. 

Botoa postaz eman ahal izateko txartela edo Gobernu 
Batzordeak horretarako prestatutako kartazalak erabili 
ahal izango dira, eta modu honetan jardungo da: 

1. Izapidetutako txartela kartazal txikian sartuko da. 
Kartazala itxi ostean beste handiago batean sartuko da, 
alde bietatik fotokopiatutako Elkargokide txartelarekin 
edo Nortasun Agiri Nazionalarekin batera. 

Kartazal handi hori itxi eta gero, bere atzealdean 
hauteslearen izena, elkargokide-zenbakia edo NAN 
zenbakia eta bere sinadura agertuko dira. 

Kartazal hori, bere edukia barruan duela eta itxita, 
postaz bidaliko da, edo Elkargoan entregatuko da 
esandako moduan, betiere botazioa hasi baino lehen. 

2. Postaz emandako botoen kartazalak Elkargoko 
idazkariak gorde eta zainduko ditu, eta Mahaiko 
presidenteari entregatuko dizkio botazioa hasi baino 
lehen. 

3. Botazioa itxi baino lehen Mahaiko presidenteak ireki 
egingo ditu kartazal guztiak. Botoaren sekretuari eutsi 
beharko dio, edukia egiaztatu beharko du, eta ziurtatu 
boto-emailea Erroldan agertzen dela eta ez dela 
bertaratu botoa ematera. 

79. artikulua.– Bozketa amaitzea. 

Mahaiko presidenteak, botaziorako jarritako denbora 
amaitu eta gero, amaitutzat joko du bozketa. Ordutik 
aurrera galarazi egingo du hautesle gehiago lokalean 
sartzea, eta ondoren, berak emango du botoa bertan 
daudenekin batera. Mahaiko kideak eta kontu-
hartzaileak azkenak izango dira botoa ematen. 

80. artikulua.– Gorabeherak. 

Hauteskunde Mahaiko kideek ahalegina egingo dute 
hauteskunde-ekintza garbia izan dadin; eta egon 
daitezkeen gorabeherak gehiengo soilez ebatziko 
dituzte.  Berdinketa denean, mahaiko presidenteak 
erabakiko du. 

 

VI. KAPITULUA.– ZENBAKETA 

81. artikulua.– Zenbaketarekin hastea. 

Botazioa amaitu ostean presidenteak bozketa itxitzat 
emango du, eta zenbaketari ekingo dio; jendaurrekoa 
izango da zenbaketa hori. 

Hautestontziko txartelak banan-banan aterako ditu 
presidenteak. Botoak hartu dituzten hautagaien izenak 
eta dagozkien karguak ozenki irakurriko ditu. Ondoren, 
erregistratu egingo ditu bozak. 

82. artikulua.– Txartel baliogabeak. 

Baliogabekotzat joko dira: aldarrikatu gabeko 
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hautagaien alde emandako boto-txartelak; botoak jaso 
dituzten hautagaien izenak argi eta garbi adierazten ez 
dituztenak; kargu jakin baterako emandako botoak, 
baldin eta beste kargu baterako hautagaia bada; eta 
kargu baterako pertsona bat baino gehiago 
proposatzen dituztenak. 

Posta bidez eman, baina estatutu hauetako 77. 
artikuluan ezarritakoa betetzen ez duten bozak ere 
baliogabekotzat joko dira. 

Aukera daitezkeen kargu guztietarako botorik ematen 
ez duten txartelak baliagarritzat joko dira. 

83. artikulua.– Erreklamazioak. 

Hautesleek Hauteskunde Mahaiaren aurrean aurkez 
dezaketen edozein erreklamazio ebatzi beharko du 
mahai horrek, eta hartutako erabakien aurka ezingo da 
inolako errekurtsorik aurkeztu, 90. artikuluan 
xedatutakoa kontuan hartuta betiere. 

84. artikulua.– Zenbaketa amaitzea eta hautaketa 
baliogabetzea. 

Zenbaketa amaitu ostean alderatu egingo dira, alde 
batetik, guztira zenbat txartel izan diren eta, bestetik, 
zerrendan zenbat boto-emaile adierazi diren. 
Hauteskunde Mahaiak hautaketa baliogabetzat jo 
dezake horrela jokatzen ez bada.  Hori gertatuz gero, 
Gobernu Batzordeak beste hauteskunde baterako deia 
egingo du ahalik eta lasterren, gehienez ere hurrengo 
berrogeita hamar (50) egunetan. 

85. artikulua.– Zenbaketa onartzea. 

Zenbaketa onartu eta gero berorren kontra 
erreklamaziorik dagoen galdetu beharko du 
presidenteak. Bat ere ez bada aurkeztu, edo aurkeztu 
direnak Mahaiak ebatzi ostean, emaitzaren berri ozenki 
emango du. Kopuru hauek adieraziko ditu: hautesleena, 
boto-emaileena, irakurritako txartelena, baliogabeko 
txartelena eta txartel baliodunena, eta azken horien 
artean zuriz emandako botoak eta hautagai bakoitzak 
lortutako botoak bereiziko ditu. 

Hautestontzietatik ateratako bozen txartelak eta 
identifikazio pertsonalerako era guztietako agirien 
fotokopiak parte-hartzaileen aurrean apurtuko dira. 
Baliorik gabe utzi edo erreklamazioren bat izan duten 
txartelak salbuetsi egingo dira. 

Txartelok kartazal batean sartuko dira eta Mahaiko kide 
guztiek eta kontu-hartzaileek izenpetuko dute kartazal 
hori. Ondoren, Gobernu Batzordeari bideratutako 
aktaren ale batekin jarriko da kartazala eta 
Batzordearen esku utziko da, itxita, hauteskundeen 
emaitza behin betikoa edo irmoa izan artean. 
Errekurtsoren bat aurkezten bada, kartazala EAEko 
Industria Ingeniaritzako Gradudunen eta Ingeniari 
Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen Kontseiluari 
bidaliko dio Gobernu Batzordeak, betiere itxita. 

86. artikulua.– Zenbaketaren emaitzaren akta eta 
gorabeherak. 

Zenbaketaren emaitzaren eta botazioan jazotako 
gorabeheren akta egingo da, hiru aletan, eta mahaikide 
guztiek izenpetuko dute. Hor adieraziko da bat datozen 
ala ez boto-emaileen kopurua eta hautestontzietan 
sartutako txartelak. 

Horretaz gain, hautesleek aurkeztutako kexa, 
eragozpen edo erreklamazioak ere jasoko dira, eta 
Mahaiak horien gainean hartutako ebazpenen berri ere 
emango da. Bestalde, inolako erreklamaziorik egon ez 
bada, horrela adieraziko da aktan. 

87. artikulua.– Hauteskunde Mahaiaren agiriak. 

Honako agiri hauek entregatuko dizkio Gobernu 

Batzordeak Hauteskunde Mahaiari: 

1) Mahaiaren eratze-akta. 

2) Hautesleen eta boto-emaileen zerrenda. 

3) Baztertu diren botoen zerrenda, hain zuzen ere, 
nortasuna behar bezala egiaztatu ez dutelako. 

4) Kontu-hartzaileen eta Mahaiko kideen egiaztagiriak. 

5) Bilkura-akta. 

88. artikulua.– Kontseiluari jakinaraztea eta Kontu-
hatzaileentzako ziurtagiria. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Ingeniaritzako 
Gradudunen eta Ingeniari eta Peritu Industrialen 
Kontseiluari bidaliko zaio aktaren aleetariko bat, 
botazioa egin eta hurrengo berrogeita zortzi (48) orduen 
barruan. 

Aktaren hitzez hitzeko kopia ziurtatua eskuratzeko 
eskubidea izango dute artekariek, eta bertan jasotzen 
diren alderdi guztiak ziurtatzeko eskubidea ere. 

89. artikulua.– Aukeratutako hautagaiak aldarrikatzea. 

Zenbaketaren baliotasuna aldarrikatu eta Mahaiaren 
aurrean aurkeztutako inpugnazioak ebatzi ondoren, 
aukeratutako hautagaiak aldarrikatuko ditu Mahaiak, 
eta euren lanpostuez jabetuko dira gehienez ere 
hamabost (15) eguneko epean. 

Kargu berera aurkezten diren hainbat hautagai 
berdinduta gelditzen badira, Elkargoan aspaldikoena 
dena aldarrikatuko da; eta berdinketak badirau, urterik 
gehien dituena. 

90. artikulua.– Emaitza elkargokideei jakinaraztea. 

Hautaketaren emaitzak Elkargoaren iragarki-taulan 
jarrita jakinaraziko dira. Horretaz gain, hurrengo 
hamabost (15) egunetan ere jakinaraziko dira, 
normalean erabiltzen den informazio-sistema 
orokorraren bidez. 

91. artikulua.– Hautetsiak aldarrikatzearen aurkako 
helegitea. 

Hautetsiak aldarrikatzeari buruz Mahaiak hartutako 
erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Industria 
Ingeniaritzako Gradudunen eta Ingeniari Tekniko 
Industrialen eta Peritu Industriaren Kontseiluaren 
aurrean errekurritu daiteke. 

Hauteskunde-prozesuan aurkeztutako erreklamazioak 
erreproduzitu ditzakete helegite horiek. Hamabost 
eguneko epea egongo da helegiteak aurkezteko, 
aldarrikapena egiten denetik aurrera kontatzen hasita. 
Alegazio guztiak jasotzen dituen idazkiz egingo da, eta 
errekurtsogilearentzat bidezkoak diren frogagiri 
guztiekin batera aurkeztuko da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Industria Ingeniaritzako 
Gradudunen eta Ingeniari Tekniko eta Industrialen eta 
Peritu Industrialen Kontseiluak hartutako erabakien 
aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez 
daiteke. 

92. artikulua.– Jakinarazpena, hautetsiak 
berehalakoan aldarrikatuz gero. 

63. artikuluan aurreikusitako kasuan, botaziorik ez 
badago, azken ekintza hori burutu denaren ziurtagiria 
—Gobernu Batzordeko idazkariak emandakoa— 
bidaliko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Industria 
Ingeniaritzako Gradudunen eta Ingeniari Tekniko eta 
Industrialen eta Peritu Industrialen Kontseiluari, karguaz 
jabetu eta hurrengo berrogeita zortzi orduko (48) 
epearen barruan. 
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