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Η πρόταση εφαρμογής του Professional Ladder έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

� Η ενίσχυση της παρακίνησης (motivation) των  πτυχιούχων ΑΕΙ των ΕΛΠΕ 
μέσω ενός δομημένου συστήματος εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους εντός 
της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των υπολοίπων ειδικοτήτων.

� Η αύξηση της ευελιξίας στην πρόσληψη εργαζόμενου από την αγορά και 
στην ένταξή του στην Εταιρεία σε ευνοϊκότερο κλιμάκιο

Στόχος

Πεδίο Εφαρμογής

� Όλοι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων της ΕΛΠΕ, που βρίσκονται κάτω 

από το επίπεδο του Προϊσταμένου Τμήματος και οι οποίοι συνήθως έχουν 

αναπτύξει βαθειά γνώση κάποιου αντικειμένου αλλά είτε δεν έχουν τις 

διοικητικές ικανότητες για να γίνουν Προϊστάμενοι Τμήματος είτε δεν υπάρχουν 

κενές θέσεις να τις καλύψουν. Για το λόγο αυτό, η ένταξη ενός υπαλλήλου στο

professional ladder δεν αποκλείει την εξέλιξή του στα εκάστοτε ισχύοντα 

επίπεδα διοικητικής ευθύνης Εταιρείας (π.χ. σε θέσεις Προϊστάμενου Τμήματος, 

Διευθυντή, κ.λπ.)

� Όλοι οι νεοπροσληφθέντες Πτυχιούχοι ΑΕΙ 
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Η πρόταση εφαρμογής του Professional Ladder, όπως κάθε ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης ταλέντου, συνδέεται με τα ακόλουθα στοιχεία

PROFESSIONAL 

LADDER

•ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –

•ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

•ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
• ΤΙΤΛΟΙ



Περιγραφή «επιπέδων» εφαρμογής Professional Ladder
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Ειδικευόμενο Επιστημονικό 

Προσωπικό

� Εργάζεται υπό την τεχνική καθοδήγηση του Προϊσταμένου του ή του 
Συντονιστή ή του Επιβλέποντος του Τμήματος και οι εργασίες του 
ελέγχονται επισταμένα  τόσο για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων όσο 
και για την εναρμόνιση με τις διαδικασίες

Επιστημονικό 

προσωπικό 

� Εργάζεται υπό την τεχνική καθοδήγηση του Προϊσταμένου του ή του 

Συντονιστή ή και του Επιβλέποντος του Τμήματος (σε κάποιες 

περιπτώσεις), και οι εργασίες του ελέγχονται τόσο για την ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων όσο και για την εναρμόνιση με τις διαδικασίες.

Συντονιστής

� Μπορεί να διοικεί μία μικρή ομάδα υπαλλήλων του Τμήματος ή 

Ειδικευόμενου Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς  και εργαζομένων από 

άλλα Τμήματα για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο /έργο

� Είναι σε θέση να εργάζεται με ελάχιστη καθοδήγηση & έλεγχο του 

Προϊσταμένου του ή του Συντονιστή του τμήματος

Επιβλέπων

� Την εργασία του μπορεί να τη συντονίζει και Προϊστάμενος Τμήματος ή μπορεί 

να αναφέρεται και σε Διευθυντή απ’ ευθείας 

� Έχει μεγάλη εξειδίκευση σε ένα γνωστικό αντικείμενο

� Είναι υπεύθυνος έναντι της Διεύθυνσης για χειρισμό σύνθετων 

τεχνοοικονομικών θεμάτων αποδοτικά, με ελάχιστη καθοδήγηση

� Μπορεί να κατευθύνει και να συντονίζει ομάδα Ειδικευόμενου Επιστημονικού 

Προσωπικού  ή Επιστημονικού Προσωπικού ή Επιβλεπόντων όταν του ανατεθεί 

αυτό το καθήκον και για συγκεκριμένο έργο-χρόνο



Διαδικασία & κριτήρια επιλογής υποψηφίων για κάθε «επίπεδο»
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Διαδικασία
� Η υπαγωγή στα επίπεδα εξέλιξης είναι κατ’ επιλογήν και γίνεται κατόπιν 

πρότασης του αρμοδίου Διευθυντή και έγκρισης του αρμόδιου Γενικού 
Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή ΑΔ & ΔΥΟ.

Κριτήρια 

Επιλογής

� Εμπειρία/ έτη προϋπηρεσίας

� Μέση απόδοση των 3 τελευταίων ετών, η οποία θα πρέπει να 

«Ξεπερνά τις απαιτήσεις της θέσης» (>3,5)

� Η ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων που έχει καθορίσει η Εταιρεία για 

κάθε προηγούμενο επίπεδο

� Η ύπαρξη ενδεικτικής αναλογίας 1 :10 επιπέδου Συντονιστή και 1:5 

επιπέδου Επιβλέποντος για τις Ομιλικές/Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

� Ειδικά για την προαγωγή σε επίπεδο Συντονιστή Επιστημονικού 

Προσωπικού, η πρότερη εμπειρία σε τουλάχιστον 2 τμήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αυτού, προτείνεται να ακολουθηθούν όλα τα 

παραπάνω κριτήρια επιλογής εκτός της εκπαίδευσης



Μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με το κάθε «επίπεδο» για τους Πτυχιούχους 

ΑΕΙ, πλην Διπλωματούχων Μηχανικών
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

� Οι αναφερόμενες βαθμίδες ΔΕΝ αποτελούν διοικητικές βαθμίδες

� Ως «προϋπηρεσία» θα νοείται μόνο η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο 

� Κατά την  εφαρμογή του συστήματος, εφόσον κάποιος κριθεί για να υπαχθεί στα επίπεδα εξέλιξης του Επιβλέποντος ή του Συντονιστή και είναι ήδη 
σε ΜΚ ≥ του εισαγωγικού κλιμακίου του επιπέδου που προτείνεται να πάει, θα λαμβάνει ένα (1) ΜΚ, εκτός και αν βρίσκεται ήδη στο εύρος των 
μισθολογικών κλιμακίων του επόμενου επιπέδου από αυτό που προτείνεται.

Συντονιστής 

Θητεία κατ’ ελάχιστον σε 2 τμήματα

Τουλάχιστον 12 έτη προϋπηρεσίας

Εισαγωγικό 

Κλιμάκιο

3

Επιβλέπων 

Τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας
Εισαγωγικό 

Κλιμάκιο

6

Εισαγωγικό 

Κλιμάκιο

9

Επιστημονικό Προσωπικό  

Τουλάχιστον 4 έτη προϋπηρεσίας

Ειδικευόμενο Επιστημονικό 

Προσωπικό

Εισαγωγικό επίπεδο από το 1ο έτος

Εισαγωγικό 

Κλιμάκιο

12



Εκπαίδευση & Ανάπτυξη σε κάθε «επίπεδο»-

Πτυχιούχοι ΑΕΙ 
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Συντονιστής 

Θητεία κατ’ ελάχιστον σε 2 τμήματα

Τουλάχιστον 12 έτη προϋπηρεσίας

Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων : 

Διαχείριση Συγκρούσεων 

Δεξιότητες Παρουσιάσεων

Τεχνικές λήψης αποφάσεων 

Επιβλέπων 

Τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας

Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων:

Επικοινωνία & Συμβουλευτική καθοδήγηση

Εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης Έργων 

Ειδική Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας

Διαχείριση Έργου-Διαχείριση Χρόνου 

Επίλυση Προβλημάτων 

Δείκτες απόδοσης

Ειδική Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας

Επιστημονικό Προσωπικό 

Τουλάχιστον 4 έτη προϋπηρεσίας

Ειδικευόμενο Επιστημονικό 

Προσωπικό

Εισαγωγικό επίπεδο από το 1ο

έτος

Εισαγωγική Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας

Γενική Εισαγωγική Εκπαίδευση Στελεχών

Εισαγωγική Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας

Οικονομικά για μη Οικονομικούς/Οικονομικά Διυλιστηρίων 



Τίτλοι  ΓΔΟΟ –

Παραδείγματα
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Συντονιστής Λογιστής

Staff Accountant

Επιβλέπων Λογιστής

Senior Accountant

Λογιστής

Accountant

Ειδικευόμενος Λογιστής

Junior Accountant

Συντονιστής Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Staff Financial Analyst

Επιβλέπων Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Senior Financial Analyst

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Financial Analyst

Ειδικευόμενος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Junior Financial Analyst



Ευχαριστούµε για την προσοχή σας


