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Δήλωση Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί σήμερα ένα από τα καίρια αντικείμενα ενδιαφέροντος και 
ανησυχίας των οργανισμών, καθώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα ολοένα και αυξάνονται σε όγκο, 
πολυπλοκότητα και κρισιμότητα. Η εύκολη πρόσβαση διευρύνεται, καθιστώντας αυτά περισσότερο 
ευάλωτα και τρωτά. 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ένεκα του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ως ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή της στοιχηματικής δραστηριότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι αρμόδια για τη συλλογή, 
επεξεργασία και φύλαξη ευαίσθητων προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών και δεδομένων. 
Δεδομένου του ρόλου και αντιλαμβανόμενη το αυξημένο ρίσκο και πληθώρα κίνδυνων που 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει από καιρό εις καιρό ο οργανισμός, η Αρχή δεσμεύεται εμπράκτως, 
μέσω της παρούσας Πολιτικής, στην εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, με βάσει τις οδηγίες και απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO/IEC 
27001. Η πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001, 
στοχεύει στην διασφάλιση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των 
πληροφοριών που διαχειρίζεται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, η Πολιτική αποσκοπεί στη: 

i. προστασία της φήμης της Αρχής,

ii. βελτίωση της αξιοπιστίας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εποπτευόμενων, εμπλεκόμενων 
μερών και του ευρύ κοινού, καθώς θα διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών,

iii. συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

iv. επισήμανση και ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων μέσω προσέγγισης υπολογιζόμενου 
κίνδυνου, μετριάζοντας έτσι τις πιθανές αδυναμίες του οργανισμού, 

v. κατανομή ρόλων, αρμοδιοτήτων και γενικότερα στην απαραίτητη οργανωτική διάρθρωση 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διάχυση των πληροφοριών εντός του οργανισμού, 

vi. εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργατών της Αρχής, 

vii. υιοθέτηση τεχνολογιών σχετικές με την προστασία δεδομένων, και

viii. συνεχής βελτίωση του συστήματος. 

Η παρούσα πολιτική επανεξετάζεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής σε 
ετήσια βάση ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρούσα Πολιτική είναι δεσμευτική για το προσωπικό της ΕΑΣ και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οργανισμοί δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
εποπτευόμενοι, κοινοπραξίες, συνεργάτες κοινοπραξιών, πάροχοι εξωτερικής ανάθεσης, σύμβουλοι, 
υπεργολάβοι, προμηθευτές, διαμεσολαβητές και επενδυτές. 
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