
 

 

Δελτίο τύπου 
 

Το Μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης  
“Future of Government” 

 
 

Η μελέτη της PwC αναλύει τις προκλήσεις που ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να 
αντιμετωπίσει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας 

 
O δημόσιος τομέας, παγκόσμια, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σημαντική πρόκληση: να προσαρμοστεί 
στη νέα πραγματικότητα του «κάνουμε περισσότερα με λιγότερα» - ή και του «κάνουμε λιγότερα με 
λιγότερα» - εστιάζοντας ταυτόχρονα στις ανάγκες της κοινωνίας σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα καλούνται να δώσουν λύσεις, 
προσφέροντας προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, όταν ταυτόχρονα πραγματοποιούνται περικοπές με  
στόχο τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.  
 
Η νέα μελέτη της PwC με τίτλο «Το Μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης» παρουσιάζει τις θέσεις μας 
για μία σειρά θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο δημόσιος τομέας, μέσα σε ένα ταχύτατα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό οι κυβερνητικές επιλογές οριοθετούνται από τις 
οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και κρίνονται από κοινωνίες που διαμορφώνουν διαρκώς νέα 
ποιοτικά δεδομένα και αντιλήψεις.  
 
Ο Ευγένιος Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, δήλωσε σχετικά: 
 

«Η μελέτη αυτή παρουσιάζεται σε μια περίοδο που η πρόκληση της μεταρρύθμισης του 
δημοσίου τομέα στην Κύπρο είναι μεγάλη. Στόχος μας είναι η μελέτη αυτή να αποτελέσει 
βάση για δημιουργικό διάλογο αλλά κυρίως να συμβάλει στις αλλαγές οι οποίες είναι 
απαραίτητες, για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας.» 

 
Με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης, οι οργανισμοί θα πρέπει να κατευθύνουν το έργο τους 
ικανοποιώντας τρεις προϋποθέσεις: 
 

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών του πολίτη σε αποδεκτά χρονικά πλαίσια 
και κόστος που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της οικονομίας. 

• Ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης της εσωτερικής αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας 
και της παροχής υπηρεσιών  

• Βιώσιμα αποτελέσματα μέσα από τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων για 
μακροχρόνια ευημερία στον κοινωνικό,  περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα.  

 
Επιπλέον, οι δημόσιοι οργανισμοί του μέλλοντος οφείλουν να διαθέτουν τέσσερα βασικά 
χαρακτηριστικά: 
 

• Ευελιξία: Ετοιμότητα στην πρόβλεψη καταστάσεων και προσαρμοστικότητα 
• Καινοτομία: Ικανότητα εξεύρεσης νέων ιδεών 
• Διασύνδεση: Ανάπτυξη συνεργασιών και χάραξη κοινού σχεδιασμού με όλους τους κλάδους, 

φορείς και οργανισμούς 
• Διαφάνεια: Πραγματική ανάληψη ευθύνης για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των 

οργανισμών.  
 
Η μελέτη της PwC είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com.cy 
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Notes: 
 

1. A full copy of the PwC Future of Government report can be found at www.psrc.pwc.com.  
 
2. The Public Sector Research Centre (PSRC) is PwC’s online community for insight and research 

into the most pressing issues and challenges facing government and public sector 
organisations, today and in the future. The PSRC enables the collaborative exchange of ideas 
between policymakers, opinion formers, market experts, academics and practitioners 
internationally. Please visit: www.psrc.pwc.com 
 

3. PwC helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a network 
of firms in 158 countries with over 180,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting 
us at www.pwc.com. 

 
©2013 PwC. All rights reserved 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a 
separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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