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Περίληψη
Παρακολουθώντας τις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα,
πληθώρα κρατικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο εντάσσουν τα συστήματα
αξιολόγησης των εργαζομένων τους ως αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού τους. Απώτερος στόχος για όλους είναι η βελτίωση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής.
Ο στόχος της παρούσας εργασίας

είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα της

αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων για την εκπλήρωση των
γενικών και ειδικών στόχων των δημόσιων υπηρεσιών. Μελετώντας όμως τα
υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης εντοπίζονται πληθώρα

προβλημάτων που

καθιστούν τα συστήματα αναξιόπιστα και «ισοπεδωτικά». Γι αυτό στην εργασία αυτή
μελετάται η σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης με σειρά κινήτρων
με έμφαση στην αμοιβή, έτσι ώστε η αξιολόγηση της απόδοσης να επανακτήσει και
πάλι τους στόχους της.
Η εργασία αυτή αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια
γενική προσέγγιση και ανάλυση βασικών εννοιών. Συγκεκριμένα αναλύονται η
έννοια της δημόσιας διοίκησης, ο ορισμός του δημόσιου υπαλλήλου, η έννοια και η
σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης καθώς και η έννοια της αμοιβής και της
υποκίνησης.
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης των δημόσιων
υπαλλήλων. Δίνεται

έμφαση κυρίως

στις αδυναμίες

που παρουσιάζονται στα

υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης στο Δημόσιο τομέα και στο πόσο επιτακτική
κρίνεται η ανάγκη σύνδεσης τους με κίνητρα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά
,έτσι ώστε το προσωπικό να εργάζεται εξίσου αποδοτικά για να μπορέσει να φέρει τα
μέγιστα αποτελέσματα στον τομέα ευθύνης τους.
Στην τρίτη ενότητα αναλύεται το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης
των δημοσίων υπαλλήλων στην υπό μελέτη χώρα μας που είναι η Κύπρος και
παρουσιάζονται τα προβλήματα του εν λόγω συστήματος, οι συνέπειες που
προκύπτουν καθώς και οι ενδεχόμενες αλλαγές που έπονται. Παράλληλα, γίνεται μια
ενδεικτική αναφορά στα συστήματα αξιολόγησης σε χώρες της Ευρώπης και στην
Ελλάδα σε μια προσπάθεια σύγκρισης των συστημάτων αυτών.
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Τέλος, παρατίθεται ο επίλογος, τα γενικά συμπεράσματα/διαπιστώσεις και οι
προτάσεις του συγγραφέα για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης που υπάρχει
και εφαρμόζεται στο Κυπριακό Δημόσιο ,έτσι ώστε να καταστεί ένα αξιόλογο
εργαλείο εμπέδωσης της αξιοκρατίας και κατ΄ επέκταση ορθής στελέχωσης των
υπηρεσιών.
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ABSTRACT
After watching the latest global developments in the private sector, multiple
government agencies around the world integrate employee evaluation systems as an
integral part of the management of their human resources. The ultimate goal for
everyone is to improve their efficiency and effectiveness.
The objective of this paper is to highlight the necessity of assessing the performance
of public officials to fulfill the general and specific objectives of public services. By
studying the existing evaluation systems, a number of problems that make the systems
unreliable and "leveling" have been identified. In the present study, we investigated
the connection of performance evaluation system with a series of incentives with
emphasis on pay, so that the performance evaluation system can regain its objectives.
This thesis consists of three sections. The first section gives a general view of the
problem and analyzes the key concepts, such as the concept of public administration,
the definition of public official, the meaning and the importance of performance
evaluation and the concept of pay and incentives.
The second section focuses on evaluating the performance of public officials. This
section primarily emphasizes the weaknesses in the existing evaluation systems in the
public sector and stresses how important it is to form a link between performance and
incentives, both internally and externally, so that employees can maximize their
efficiency.
The third section analyzes the current performance appraisal system for civil servants
in Cyprus and presents the problems of the system, the consequences of these
problems and the possible changes that may follow. Also, reference is made to the
evaluation systems in other European countries and specifically to Greece in an effort
to compare these systems.
Finally, the conclusion presents the general findings and recommendations on how to
improve the existing evaluation system in the Cypriot Government so as to become a
valuable tool for creating meritocracy and to ensure proper staffing levels.
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