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Δελτίο Τύπου 
 

PRIORITY και ΟΤΕ ανέλαβαν το μεγαλύτερο GDPR έργο στην Ελλάδα για 

την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 

H PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr), η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και 
πληροφορικής, αναλαμβάνει, ως Ένωση Εταιρειών με τον ΟΤΕ, το έργο «Εναρμόνιση του Φορέα 
Ελληνικό Κτηματολόγιο με την οδηγία GDPR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», κατόπιν της ολοκλήρωσης 
της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών 
συμμόρφωσης της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και η παροχή υπηρεσιών DPO. 
 
Πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, το μεγαλύτερο στον τομέα του GDPR, αξίας 229.575€ που 
τοποθετεί την PRIORITY ως ένα από τους βασικούς συμβούλους επιχειρησιακής συμμόρφωσης και 
στον Δημόσιο Τομέα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, τον μεγαλύτερο πάροχο 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας.  
 
Ο κ. Παναγιώτης Αναστασάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PRIORITY, δήλωσε σχετικά: 
«Το έργο στην “Ελληνικό Κτηματολόγιο” είναι ένα εμβληματικό έργο GDPR, που σηματοδοτεί τη 
συμμόρφωση του Δημόσιου Τομέα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα προς 
όφελος των Ελλήνων πολιτών. Με περισσότερες από 4000 επιτυχείς υλοποιήσεις έργων της PRIORITY 
έως σήμερα και έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, βλέπουμε στρατηγικά τον τομέα 
της δημόσιας διοίκησης, προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και αξία στους φορείς του Δημοσίου». 

 

Σχετικά με την PRIORITY ΑΕ 

Η PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr) είναι από το 1995 η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και 
πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών 
με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις βέλτιστες πρακτικές, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα 
(ISO, κ.α.). Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση στους εξής τομείς: στην ασφάλεια 
πληροφοριών, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITSM), στην επιχειρησιακή συνέχεια, στο GDPR, στο 
Data Governance, στην ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων, στην διαπίστευση, στο περιβάλλον, στην 
ενέργεια, στην υγεία και ασφάλεια και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αντλώντας εμπειρίες από τα 4000 
έργα που έχει υλοποιήσει, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Οι σύμβουλοί της PRIORITY επιτυγχάνουν 
τη βελτίωση της οργάνωσης κάθε εταιρείας στην πράξη, απλά και γρήγορα. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PRIORITY AE: 
 
Γιώργος Γεωργατζής  
Marketing Director 
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κιν: 6936 544952 
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