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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5204 (1)
   Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1),

β) της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄184),

γ) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/20 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων φορέων» (Β’ 762).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» είναι πληροφοριακό 
σύστημα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Το σύστημα αυτό αναπτύσ-
σει και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» 
(ΕΔΥΤΕ ΑΕ).

2. Η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το 
αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 
Υποστηρίζει πολλαπλά είδη ψηφοδελτίων και εκλογικών 
συστημάτων, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ψη-
φοφορίες με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό 
και ψηφοδέλτια για ταξινομική ψήφο (STV). Τόσο η προ-
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ετοιμασία της ψηφοφορίας από τη Διεξάγουσα Αρχή, 
όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους 
γίνονται απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου.

3. Ως «Διεξάγουσες Αρχές», που μπορούν να κάνουν 
χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «Ζευς», ορίζονται τα ακα-
δημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, οι φορείς της εκπαί-
δευσης όλων των βαθμίδων, οι φορείς του δημοσίου, ευ-
ρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και κάθε 
άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 
στους οποίους η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δύναται να παρέχει δικτυακές 
και υπολογιστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την νομο-
θεσία που διέπει τους σκοπούς και τη λειτουργία της 
ΕΔΥΤΕ ΑΕ και το καταστατικό της. Η χρήση της Ψηφιακής 
Κάλπης «Ζευς» πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης των 
αρμόδιων οργάνων των Διεξαγουσών Αρχών σύμφωνα 
με τους κανόνες λειτουργίας τους ή το καταστατικό τους. 
Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν απαιτείται, αν από 
την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ρητά ως υποχρεω-
τική η χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «Ζευς».

4. Για τους σκοπούς λειτουργίας της, η Ψηφιακή Κάλ-
πη «ΖΕΥΣ» δύναται να χρησιμοποιεί αυθεντικοποίηση 
με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης (taxisnet), σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 84 του 
ν. 4727/2020 και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019.

5. Κάθε αίτημα διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
μέσω της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ» και κάθε επικοινωνία 
με την ΕΔΥΤΕ ΑΕ γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
helpdesk@zeus.grnet.gr.

6. Η Ψηφιακή Κάλπη «Ζευς» διατίθεται αυτούσια ως 
πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή 
απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. 
Τόσο η προετοιμασία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 
όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους 
και το σύνολο της διεξαγωγής και της εξαγωγής των 
αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται και τελεί υπό την 
αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε Διεξάγουσας Αρχής. 
Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του Πληρο-
φοριακού Συστήματος της υπηρεσίας Ψηφιακή Κάλπη 
«ΖΕΥΣ» και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την νομιμότη-
τα, τον τρόπο οργάνωσης, τη χρήση των αποτελεσμάτων 
και τον σκοπό κάθε ψηφοφορίας.

7. Για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η 
εκάστοτε Διεξάγουσα Αρχή ορίζει το αρμόδιο «Όργανο 
Διεξαγωγής Εκλογών», το οποίο ορίζει περαιτέρω τον 
Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.

8. α) Η Διεξάγουσα Αρχή που διενεργεί ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες μέσω της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ» ορί-
ζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της 
περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ.

β) Το Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών ορίζεται ως σημείο 
επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, με την Διεξάγουσα 
Αρχή.

γ) Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργα-
σία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, 
παρέχοντας το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας 
Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» για τη διεξαγωγή της ηλεκτρο-

νικής ψηφοφορίας υπό τις οδηγίες και την ευθύνη της 
Διεξάγουσας Αρχής.

δ) Μεταξύ της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της Διεξάγουσας Αρχής 
συνομολογείται Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, μέσω αυτόματης ηλεκτρονικής 
διαδικασίας προτεινόμενων όρων και αποδοχής αυτών, 
η οποία καθορίζεται από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

9. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία διεξαγω-
γής κάθε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελούν περιεχό-
μενο των προαναφερόμενων όρων του Συμφωνητικού.

10. Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ και 
τις διατάξεις προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων 
σχετικών με τη χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ».

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. απόφ. 914 (2)
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλ-

ληλο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου και σε υπάλληλο του 

Ληξιάρχου του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2022. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τα άρθρα 48 και 49 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 «Διοί-

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 107).

5. Την υπ’ αρ. 10692/11.10.2019 (Β’ 3771) απόφαση 
της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στη Δημοτική 
υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, Πλουσή Γεωργία του 
Ελευθερίου.

6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.800,00 ευρώ 
για την πρακτικογράφο και στο ποσό των 1.100,00 ευρώ 
για τη ληξίαρχο. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί 
από τις πιστώσεις των ΚΑ 10-6012.002 και 10-6012.004 
αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων 
έτους 2022, αποφασίζουμε:

Α) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως 
είκοσι (20) ώρες το μήνα, κατά το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2022 έως 31-12-2022, για την υπάλληλο του 
Δήμου Όλγα Σκουλά του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ17, που 
θα ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου του Δημοτικού 


