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Πρόλογος

Η προσπάθεια αυτή, η οποία ξεκίνησε το 2010, 
μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε σε 
ετήσια βάση τις  εμπειρίες τόσο των εταιρειών 
που προσφέρουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο 
πακέτο αποζημίωσης αλλά και εκείνων που δεν 
προχωράνε τελικά σε αυτή την προσφορά και 
παράλληλα να παρακολουθούμε την εξέλιξη και 
τη βελτίωση της ανθρωποκεντρικής αυτής 
υπηρεσίας στην ελληνική αγορά. 

Η παρούσα έρευνα  διερευνά τις εμπειρίες από 
τη χρήση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του 
2013 αλλά και τις γενικότερες απόψεις των 
στελεχών για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μέσα 
από 2000 επαφές σε πολυεθνικές και ελληνικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 

απευθυνθήκαμε σε στελέχη διοικητικών θέσεων 
με κύρια επιρροή στις αποφάσεις διαχείρισης 
προσωπικού, για να διαμορφώσουμε μία 
ολοκληρωμένη εικόνα των προγραμμάτων 
Outplacement που πραγματιοποιήθηκαν εντός 
του 2013. 

Για 4η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε φέτος η ετήσια 
έρευνα της Randstad Hellas σχετικά με τα προγράμματα Out-
placement, διερευνώντας απόψεις, προτάσεις βελτίωσης και 
όποια εμπειρία από τη χρήση της υπηρεσίας κατά τη 
διάρκεια του 2013. 
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•    Το 86% των στελεχών γνωρίζει το Outplacement  
     κυρίως μέσα από την παρουσίαση της υπηρεσίας  
     από εταιρεία συμβούλων (71%). Επίσης  
     σημαντικό ποσοστό γνωρίζει το Outplacement  
     από το διαδίκτυο (28%)

•    Το 38% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση  
     προσωπικού το 2013 με κύριο λόγο την  
     εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας (65%).  
     Από αυτές, το 40% προσέφερε Outplacement  
     στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης

•    Το 62% δεν προσέφερε Outplacement κυρίως  
     λόγω πολιτικής της εταιρείας (34%). Επίσης,  
     σημαντικοί λόγοι στη μη προσφορά φαίνεται  
     να ήταν το κόστος των προγραμμάτων (46%) και  
     η προσφορά άλλων παροχών (46%)

•    Το 89% των εταιρειών που προσέφεραν  
     Outplacement το 2013 ήταν πολυεθνικές και  
     το 8% ελληνικές. 26% αυτών προέρχεται από  
     τον τραπεζικό/χρηματοοικονομικό κλάδο και  
     21% από το φαρμακευτικό. Μικρότερα ποσοστά  
     προέρχονται από εταιρείες κλάδων ενέργειας &  

     περιβάλλοντος (16%) και εμπορίου λιανικής  
     (16%)

•    Στις εταιρείες που προσέφεραν Outplacement το  
     2013, το 67% το προσέφερε σε όλα τα άτομα που  
     αποχώρησαν ενώ το 33% το προσέφερε  
     επιλεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο  
     το επίπεδο θέσης του ατόμου (67%) και αμέσως  
     μετά την πολυετή συνεργασία μαζί με τη  
     δυσκολία εύρεσης θέσης λόγω ειδικότητας (33%) 

•    Ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση της  
     υπηρεσίας κατά το 2013 έδωσε ένα μέσο όρο  
     ικανοποίησης 7,8/10. Παράγοντες που  
     επηρέασαν θετικά το βαθμό ικανοποίησης  
     συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του  
     προγράμματος ως προς την εύρεση επόμενης  
     εργασίας και με τον επαγγελματισμό των  
     συμβούλων. Αρνητικά επηρέασαν η  μη εύρεση  
     επόμενης εργασίας καθώς και το αρνητικό  
     feedback από τους συμμετέχοντες

•    Η προηγούμενη συνεργασία με την εταιρεία  
     συμβούλων σε Outplacement (53%)  και η  

Βασικά 
ευρήματα
της έρευνας



     εμπιστοσύνη στην εταιρεία συμβούλων από  
     συστάσεις και φήμη (42%) ήταν τα κυριότερα  
     κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες επέλεξαν την  
     εταιρεία συμβούλων που παρείχε την υπηρεσία

•    Η βοήθεια που λαμβάνουν οι Outplacement  
     συμμετέχοντες σε πρακτικά θέματα αναζήτησης  
     εργασίας (60%) και η πρόσβαση σε ευκαιρίες  
     στην αγορά εργασίας (59%) θεωρούνται τα 
     σημαντικότερα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα  
     Outplacement. Τα ίδια στοιχεία αποτελούν  
     και τα σημαντικότερα οφέλη για τα άτομα που  
     συμμετέχουν σε αυτό

•    Η ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
     (65%) είναι το σημαντικότερο όφελος που   
     προκύπτει για την εταιρεία που χρηματοδοτεί  
     το πρόγραμμα. Κατά μικρότερο ποσοστό  
     (59%) ακολουθεί η διευκόλυνση της διαδικασίας  
     αποχώρησης για τα άτομα που αποχωρούν

•    Όσον αφορά στη μελλοντική χρήση του  
     Outplacement, το 43% θα προσέφερε  
     την υπηρεσία στο μέλλον, το 4% δεν θα το  

     συμπεριλάμβανε στο πακέτο αποχώρησης και  
     το 53% θεωρεί πιθανή τη μελλοντική προσφορά  
     της υπηρεσίας. Ο κυριότερος παράγοντας που θα  
     επηρέαζε τη μελλοντική χρήση Outplacement  
     είναι το κόστος (61%)

•    Το 97% των επαγγελματιών του συνολικού  
     δείγματος που γνώριζε τη συγκεκριμένη  
     υπηρεσία θα την πρότεινε σε άλλους  
     συναδέλφους ενώ το 100% από αυτούς που τη  
     χρησιμοποίησαν εντός του 2013 θα  
     προχωρούσαν σε τέτοια σύσταση

•    Το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών  
     (30%) δήλωσε ικανοποιημένο με την υπηρεσία  
     Outplacement χωρίς να χρήζει κάποιας  
     συγκεκριμένης βελτίωσης. 12% υποστήριξε ότι  
     πρέπει να βελτιωθεί η πρακτική υποστήριξη που  
     λαμβάνουν οι συμμετέχοντες προγραμμάτων  
     στην αναζήτηση εργασίας και το ίδιο  
     ποσοστό τόνισε την ανάγκη για εξατομικευμένα  
     προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του  
     κάθε συμμετέχοντα
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Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες
Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά το διάστημα Μαΐου 
– Ιουνίου 2014 με τη συμμετοχή 325 στελεχών 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά, ανεξαρτήτως κλάδου.  Οι θέσεις τους 
αφορούν κυρίως ανώτερες θέσεις σε τμήματα 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γενικής & Οικονομικής 
Διεύθυνσης, θέσεις άμεσα συνδεδεμένες με την 
τελική απόφαση προσφοράς ή μη της υπηρεσίας 
Outplacement. 

Ερωτηματολόγιο
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων βασισμένο σε 
καίρια ζητήματα σχετικά με το Outplacement όπως:

•    Οι πηγές ενημέρωσης και η χρήση ή μη του  
     Outplacement κατά τη διάρκεια του 2013

•    Τα οφέλη για τα άτομα που συμμετέχουν αλλά  
     και για την ίδια την εταιρεία που χρηματοδοτεί το  
     πρόγραμμα

•    Οι λόγοι χρηματοδότησης ή μη μιας τέτοιας  
      υπηρεσίας

•    Προτάσεις βελτίωσης

•    Βαθμός ικανοποίησης από τη μέχρι τώρα  
     εμπειρία και παράγοντες που συντέλεσαν 

•    Η μελλοντική τάση για σύσταση & χρήση της  
      υπηρεσίας

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας Outplacement 
παραμένει σταθερό με ελάχιστες μεταβολές 
στις ετήσιες έρευνες μας καθώς έτσι μας δίνεται 
η δυνατότητα να παρακολουθούμε σταδιακά 
την πορεία και την εξέλιξη της υπηρεσίας σε 
συγκεκριμένα ζητήματα σε βάθος χρόνου. 

Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος

325 επαγγελματίες απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο.  Στα γραφήματα που ακολουθούν 
εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία των 
επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα όσον 
αφορά τη θέση που κατέχουν, τον κλάδο και το 
προφίλ της εταιρείας, τον αριθμό των υπαλλήλων 
καθώς και το τζίρο της εταιρείας.  Όλα τα στοιχεία 
είναι αντιπροσωπευτικά της επαγγελματικής 
κατάστασης τη στιγμή συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου.  

Ταυτότητα
της
έρευνας

2
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   Εθνικότητα Εταιρείας

Το 50% των απαντήσεων προέρχεται από 
επαγγελματίες με θέση σε πολυεθνικές εταιρείες 
ενώ 35% από επαγγελματίες σε θέσεις εντός 
ελληνικών εταιρειών.  Το 15% των απαντήσεων 
προέρχεται από επαγγελματίες σε ελληνικές 
εταιρείες πολυεθνικού χαρακτήρα ενώ μηδενική 
ήταν η συμμετοχή από εταιρείες δημοσίου τομέα.

   Θέση Συμμετέχοντα

    Έδρα εταιρείας

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων κατείχε 
θέσεις HR Manager & Director (54% & 22% αντίστοιχα). 
Μεγάλος αριθμός απαντήσεων προήλθε από μεσαία 
στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (14%) ενώ οι 
συμμετοχές από επαγγελματίες σε θέσεις Οικονομικής & 
Γενικής Διεύθυνσης ήταν μικρότερες (9% & 5%).

Το 75% των συμμετοχών προέρχεται από 
επαγγελματίες σε εταιρείες με έδρα την Αθήνα 
ή την ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής. 
Μικρότερα ποσοστά προέρχονται από εταιρείες 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (8,5%), άλλες χώρες 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (8%), άλλες πόλεις της 
Ελλάδας (5%) και μικρότερο ποσοστό από εταιρείες 
με έδρα την Αμερική (4%).
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Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών 
προέρχεται από επαγγελματίες σε εταιρείες 
κλάδου εμπορίου (17%).  Σημαντικά ποσοστά 
συμμετοχών προέρχονται από κλάδους υγείας 
& βιομηχανίας (14%), υπηρεσιών (12%), 
πληροφορικής & τηλεπικοινωνίας (9%) καθώς 
και από τον τραπεζικό κλάδο (8%).

Ταυτότητα Έρευνας

17%
14%
14%

12%
9%

8%
6%

5%
4.5%

4%
1%
1%
1%
1,5%

Εμπόριο (Λιανική/Καταναλωτικά/Τρόφιμα)
Φαρμακευτικός/Υγεία
Βιομηχανία/Παραγωγή

Υπηρεσίες
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνία
Τραπεζικός/Χρηματοοικονομικός
Μεταφορά/Αποθήκευση/Logistics

Ενέργεια/Περιβάλλον
Χονδρεμπόριο
Τουριστικός
Εκπαίδευση
Ναυτιλία

Real Estate
Άλλο (Παρακαλώ συμπληρώστε)

              Κλάδος Δραστηριότητας Εταιρείας

              Τζίρος Εργασιών

2

Η πλειοψηφία των απαντήσεων προέρχεται 
από εταιρείες με τζίρο έως 100 εκ. ευρώ (71%) 
με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών να 
σημειώνεται σε εταιρείες τζίρου 6 – 25 εκ. 
ευρώ. (29,5%). 

    Αριθμός Εργαζομένων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων 
δήλωσαν αριθμό εργαζομένων εταιρείας 
έως 250 υπαλλήλους.  Μικρότερα ποσοστά 
συμμετοχών προέρχονται από εταιρείες με 
μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων.
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Ανάλυση 
Αποτελεσμάτων 

Γνώση του Outplacement & 
Πηγές ενημέρωσης

Περίπου 9 στους 10 συμμετέχοντες γνωρίζουν 
τα προγράμματα Outplacement. 

              Γνωρίζετε τα προγράμματα Outplacement;  

       Aπό πού έχετε ενημερωθεί για τα προγράμματα 

   Outplacement;

3 good
to know
you

Η κυριότερη πηγή γνώσης του Outplacement 
προέρχεται από την παρουσίαση της υπηρεσίας 
από εταιρείες συμβούλων που την παρέχουν 
(71%) ενώ σημαντική πηγή ενημέρωσης 
αποτελεί και το διαδίκτυο (28%). 13% των 
επαγγελματιών γνωρίζουν την υπηρεσία 
από άλλη εταιρεία ή συνάδελφο που τους το 
σύστησε ενώ 9% το γνωρίζει από προσωπική 
συμμετοχή συγγενικού ή φιλικού προσώπου. 
Μικρότερο ποσοστό γνωρίζει το Outplacement 
από τα ΜΜΕ και από προσωπική συμμετοχή στο 
παρελθόν (4,5%). 
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Το 38% των εταιρειών προχώρησαν 
σε μειώσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του 
2013.

  Κατά τη διάρκεια του 2013, προχώρησε η εταιρεία  
  σας  σε μειώσεις προσωπικού;

4.0%

4.0%

6.0%

22.0%

27.5%

27.5%

65.0%

Άλλο

Έλλειψη νέων δεξιοτήτων απαραίτητων για 
την κάλυψη νέων ρόλων

Συγχώνευση / εξαγορά εταιρείας

Παραίτηση  εργαζομένου

Διακοπή εργασιών 
τμήματος/υποκαταστήματος

Κατάργηση θέσης

Εσωτερική Αναδιοργάνωση

   Ποιοι ήταν οι λόγοι λήξης συνεργασίας με τους  
   εργαζομένους;

Λήξη συνεργασίας & χορήγηση 
Outplacement στο πακέτο 
αποζημίωσης

               Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους  
   οποίους δεν προσφέρατε Outplacement;

Στις περιπτώσεις που δεν προσφέρθηκε 
Outplacement, το υψηλό κόστος και η προσφορά 
άλλων παροχών ήταν οι σημαντικότερες αιτίες 
(46%).  .Η άρνηση της Ανώτατης Διεύθυνσης 
αναφέρθηκε ως η τρίτη κυριότερη αιτία (14%).  
Τέλος, η επιλογή άλλων παροχών από τον ίδιο 
τον αποχωρούντα αντί του Outplacement (7%) 
και κατά πολύ μικρότερο ποσοστό η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα της 
υπηρεσίας (4%) ήταν οι αιτίες για τις οποίες οι 
εταιρείες δεν προσέφεραν τελικά Outplacement.

Το μεγαλύτερο ποσοστό μειώσεων προσωπικού 
εντός του 2013 προήλθε από εσωτερική 
αναδιοργάνωση της εταιρείας (65%). Άλλοι 
λόγοι είναι η κατάργηση θέσης και η διακοπή 
εργασιών τμήματος ή υποκαταστήματος της 
εταιρείας (27,5%) καθώς και η ίδια η παραίτηση 
εργαζομένου (22%). Μικρότερα ποσοστά 
περικοπών προσωπικού αφορούσαν αιτίες όπως 
η συγχώνευση ή η εξαγορά της εταιρείας (6%) και 
η απόλυση λόγω έλλειψης δεξιοτήτων (4%).

  Προσφέρατε Outplacement στο πακέτο αποζημίωσης;
Από τις εταιρείες που μείωσαν προσωπικό, το 
40% προσέφερε Outplacement στο συνολικό 
πακέτο αποζημίωσης ενώ το 34% όχι. Το 26% 
των επαγγελματιών δήλωσαν ότι ενώ αρχικά 
υπήρχε η πρόθεση τελικά δεν προχώρησαν στην 
προσφορά της υπηρεσίας. 
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Το 67% των εταιρειών προσέφερε 
Outplacement σε όλα τα άτομα που 
αποχώρησαν από την εταιρεία και το 33% 
επέλεξε με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια. 

Επιλογή ατόμων 
για προσφορά του 
προγράμματος

Ναι
67%

Όχι
33%

              Προσφέρατε Outplacement σε όλα τα άτομα που  
   αποχώρησαν;

           Με ποια κριτήρια επιλέξατε τα άτομα στα οποία  
  προσφέρατε Outplacement? (επιλέξτε τα 3 σημαντικότερα)

3

Το κυριότερο κριτήριο που επηρέασε την 
επιλογή των ατόμων στα οποία προσφέρθηκε 
το Outplacement ήταν το επίπεδο θέσης 
του εργαζομένου (67%).  Επίσης, υψηλό 
ποσοστό συμμετεχόντων επέλεξαν ως 
κριτήρια την πολυετή εμπειρία και τη 
δυσκολία της ειδικότητας για την εύρεση νέας 
εργασίας(33%) . Η ηλικία του ατόμου (17%) 
επηρέασε λιγότερο την τελική απόφαση 
επιλογής. 

Στις εταιρείες που προσέφεραν Outplacement, 67% το προσέφερε 
σε όλα τα άτομα που αποχώρησαν, ενώ 33% το προσέφερε 
επιλεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο το επίπεδο θέσης 
του ατόμου (67%).
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Επιλογή εταιρείας 
συμβούλων

good
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            Με ποια κριτήρια επιλέξατε την εταιρεία συμβούλων;   (επιλέξτε τα 3 σημαντικότερα)

αναφέρθηκαν σε κριτήρια όπως η επιλογή από 
Μητρική Εταιρεία, χαμηλότερο κόστος προσφοράς 
καθώς και συνεργασία με την εταιρεία σε άλλες 
υπηρεσίες εκτός του Outplacement (21%) ενώ 
μικρότερη σημασία δόθηκε στη μεθοδολογία του 
προγράμματος ανεξαρτήτου κόστους (16%).

Τα σημαντικότερα κριτήρια που επηρέασαν την 
τελική επιλογή της εταιρείας συμβούλων είναι 
η προηγούμενη συνεργασία με την εταιρεία σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα Outplacement (53%) 
καθώς και η εμπιστοσύνη στην εταιρεία από 
συστάσεις και η φήμη αυτής (42%).  Ίδια ποσοστά 

Η προηγούμενη συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων σε 
πρόγραμμα Outplacement (53%) και η εμπιστοσύνη βάση 
συστάσεων & φήμης της εταιρείας (42%) αποτέλεσαν τα 
κυριότερα κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες επέλεξαν την εταιρεία 
συμβούλων.
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Βαθμός ικανοποίησης 
εταιρειών/χορηγών 
προγραμμάτων Outplacement

Η ικανοποίηση από τη χρήση του Outplacement 
κατά τη διάρκεια του 2013 διερευνήθηκε με βάση 
κλίμακα από 1 έως 10, όπου 1 ισούται με “Καθόλου 
Ικανοποιημένος’’ και 10 “Απόλυτα Ικανοποιημένος’’, 
δίνοντας ένα μέσος όρο βαθμού ικανοποίησης 
7.84/10. 

Στοιχεία που επηρέασαν το βαθμό 
ικανοποίησης
Ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση Outplacement 
εντός του 2013 διερευνήθηκε και ως προς τα 
στοιχεία που συντέλεσαν σε αυτόν.  Η συγκεκριμένη 
ανάλυση έγινε με κατηγοριοποίηση των σχολίων 
των ερωτηθέντων.

3
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Αποτελεσματικότητα

Αποδοχή & Feedback από τους 
συμμετέχοντες

Διαδικασία reporting για την πορεία των 
συμμετεχόντων

Τι ήταν αυτό που σας ικανοποίησε/δυσαρέστησε στο 
πρόγραμμα;
Κατά τη διάρκεια του 2013, φαίνεται ότι οι παράγοντες 
που επηρέασαν θετικά το βαθμό ικανοποίησης 
των προγραμμάτων Outplacement αφορούν την 
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας ως προς την 
εύρεση επόμενης εργασίας, τον επαγγελματισμό 
των συμβούλων τόσο ως προς τους συμμετέχοντες 
αλλά και ως προς την εταιρεία που προσέφερε το 
πρόγραμμα - με τη μορφή reporting για την εξέλιξη 
του προγράμματος, τη μεθοδολογία του σχεδιασμένου 
προγράμματος καθώς και τις ευκαιρίες δικτύωσης 
με την αγορά εργασίας που δόθηκαν στα άτομα 
που αποχώρησαν. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που 
αναφέρθηκε αρνητική εμπειρία από τη χρήση 
Outplacement εντός του 2013 φαίνεται ότι κυριότερες 
αιτίες αφορούσαν τη μη τελική εύρεση εργασίας 
(αποτελεσματικότητα), το αρνητικό feedback από τους 
συμμετέχοντες καθώς και τη διαδικασία reporting από 
την εταιρεία συμβούλων στην εταιρεία που παρείχε το 
Outplacement. 

Ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας κατά το 
2013 έδωσε ένα μέσο όρο 7.8/10.  Παράγοντες που επηρέασαν 
θετικά ή αρνητικά το βαθμό ικανοποίησης συνδέονται με την 
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας ως προς την εύρεση εργασίας, 
τον επαγγελματισμό των συμβούλων και το feedback από τους 
συμμετέχοντες.
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Σημαντικά στοιχεία ενός επιτυχημένου 
προγράμματος Outplacement
Ως σημαντικότερα στοιχεία στη μεθοδολογία 
του Outplacement εκτιμώνται η βοήθεια που 
λαμβάνουν τα άτομα σε πρακτικά θέματα 
αναζήτησης εργασίας (60%) καθώς και η πρόσβαση 
σε ευκαιρίες εργασίας (59%). Η εξατομικευμένη 
συμβουλευτική προσέγγιση που παρέχεται στα 
άτομα που έχουν αποχωρήσει (34%) μαζί με τη 
ψυχολογική υποστήριξη (22%) είναι τα αμέσως 
επόμενα σημαντικά στοιχεία ενώ πολύ λιγότερη 
σημασία δίνεται στη δυνατότητα των ατόμων να 
συμμετέχουν σε διάφορα σεμινάρια (2%).

good
to know
you

Οφέλη &  σημαντικά στοιχεία 
του Outplacement

Οφέλη για την εταιρεία
Η προστασία της Εταιρικής Κοινωνικής Εικόνας 
θεωρείται το σημαντικότερο όφελος για τις 
εταιρείες που προσφέρουν Outplacement (65%) 
ενώ σημαντική επίσης θεωρείται η διευκόλυνση της 
διαδικασίας μετάβασης για τα άτομα που αποχωρούν 
(59%). Ως λιγότερο σημαντικά οφέλη αναγνωρίζονται 
η διευκόλυνση της διαδικασίας αποχώρησης από την 
εταιρεία (33%), η διευκόλυνση της μετάβασης για τα 
άτομα που μένουν στην εταιρεία (21%) καθώς και η 
μείωση προσφυγών (10%). 

            Ποια θεωρείτε σημαντικά στοιχεία σε ένα πρόγραμμα  
   Outplacement? (επιλέξτε μέχρι 3)

            Ποια οφέλη θεωρείται σημαντικότερα για την ίδια την  
   εταιρεία που προσφέρει το πρόγραμμα; (επιλέξτε  
   μέχρι 3)

Οφέλη για το άτομο
Το κυριότερο όφελος για το άτομο που συμμετέχει 
στο Outplacement είναι η πρόσβαση που του δίνεται 
σε ευκαιρίες εργασίας (66%) το οποίο ακολουθείται 
από την πρακτική βοήθεια που λαμβάνει στην 
αναζήτηση της επομένης εργασίας (63%). Την τρίτη 
θέση σε βαθμό σημαντικότητας έχει η  ψυχολογική 
υποστήριξη που λαμβάνει το άτομο κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος (31%) ενώ χαμηλότερης σημασίας 
θεωρούνται τα κριτήρια της αυτό-αξιολόγησης & 
στοχοθέτησης (21%) καθώς και των συμβουλών για 
συνθήκες & τάσεις της αγοράς (14%). 

            Ποια οφέλη θεωρείται σημαντικότερα για το άτομο  
   που συμμετέχει στο πρόγραμμα;  (επιλέξτε μέχρι 3)

Η συγκεκριμένη ανάλυση προέρχεται από το σύνολο του δείγματος 
που γνώριζε την υπηρεσία Outplacement, ανεξάρτητα από το εάν 
την είχε χρησιμοποιήσει εντός του 2013. 
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3
Μελλοντική χρήση & σύσταση 
του Outplacement σε άλλες 
εταιρείες

Μελλοντική χρήση Outplacement
Το 43% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα 
χρησιμοποιούσε Outplacement στο μέλλον ενώ την 
πιθανή χρήση ως απάντηση έδωσε το 53% αυτών.   Το 
4% δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία μελλοντικά. 

              Τι θα επηρέαζε την απόφαση σας ως προς τη  
     μελλοντική χρήση της υπηρεσίας;

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μελλοντική 
απόφαση της χρήσης Outplacement
Η ερώτηση περί μελλοντικής χρήσης Outplacement 
διερευνήθηκε περαιτέρω ως προς τους παράγοντες που 
θα την επηρέαζαν. Η παρακάτω ανάλυση βασίζεται σε 
ανοιχτή ερώτηση ως προς τους συμμετέχοντες και οι 
τελικές απαντήσεις προέρχονται από ποιοτική ανάλυση 
και κατηγοριοποίηση των σχολίων. 

              Σε περίπτωση μελλοντικής μείωσης  
     προσωπικού, θα προσφέρατε Outplacement? 

Κατά την άποψη του μεγαλύτερου ποσοστού των 
επαγγελματιών του συνολικού δείγματος φαίνεται ότι 
η απόφαση για μελλοντική χρήση της υπηρεσίας θα 
επηρεαστεί περισσότερο από το κόστος της (61%). 
Άλλοι παράγοντες που ακολουθούν με πολύ μικρότερη 
βαρύτητα στην απόφαση μελλοντικής χρήσης φαίνεται 
να είναι η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και η 
εξειδίκευση των συμβούλων (8,5%), ο αριθμός των 
απολύσεων (7%) και οι λόγοι των απολύσεων (6%) 
καθώς και η μεθοδολογία προγράμματος (5%) και οι 
συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη χρονική στιγμή των 
απολύσεων (4%). 

Σύσταση των Προγραμμάτων Outplacement 
σε συναδέλφους
Το 97% των επαγγελματιών που γνωρίζουν την 
υπηρεσία, ανεξάρτητα από το εάν την έχουν 
χρησιμοποιήσει ή όχι εντός του 2013, θα την 
πρότεινε σε άλλους συναδέλφους. Μόνο το 3% 
αυτών δεν θα προχωρούσε στη σύσταση χρήσης 
της υπηρεσίας.

Ναι
97%

Όχι
3%

             Θα προτείνατε το Outplacement σε άλλες  
    εταιρείες/συναδέλφους;
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Προτάσεις Βελτίωσης 
Προγραμμάτων 
Outplacement

Η παρακάτω ανάλυση βασίζεται σε ανοιχτή 
ερώτηση προς τους συμμετέχοντες και οι τελικοί 
παράγοντες προέρχονται από ποιοτική ανάλυση και 
κατηγοριοποίηση των σχολίων. 

             Ποιες είναι οι προτάσεις σας ως προς τη βελτίωση της υπηρεσίας;

Το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) δηλώνει 
ικανοποιημένο με την υπηρεσία χωρίς να προτείνει 
κάποια συγκεκριμένη βελτίωση. Οι αμέσως επόμενες 
προτάσεις βελτίωσης αφορούν την αύξηση της 
πρακτικής υποστήριξης στην αναζήτηση εργασίας 
και την ανάγκη για προσαρμογή των προγραμμάτων 
στις ατομικές ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα 
(12%). Σημαντικό ποσοστό σημείωσε την ανάγκη για 
διάδοση της υπηρεσίας και των οφελών της (10%) 
ενώ το 8% θεωρεί σημαντική τη μείωση κόστους της 

υπηρεσίας. Λιγότερο συχνά αναφέρθηκαν προτάσεις 
σχετικές με το reporting για την πορεία των 
συμμετεχόντων στην εταιρεία που χρησιμοποίησε 
την υπηρεσία (6%), τη δικτύωση με άλλες εταιρείες 
(6%), τη συνέχεια υποστήριξης και μετά τη λήξη της 
συμφωνημένης περιόδου Outplacement (3%), την 
εξειδίκευση των συμβούλων καθώς και την ενίσχυση 
της ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχεται σε ένα 
πρόγραμμα Outplacement.   
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Η ετήσια έρευνα της Randstad Hellas σχετικά με 
την υπηρεσία Outplacement πραγματοποιείται 
με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της 
υπηρεσίας στην ελληνική αγορά καθώς και τις 
τάσεις, απόψεις και πιθανές εμπειρίες των στελεχών 
σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τα παραπάνω διερευνώνται μέσω 
ερωτηματολογίου 15 ερωτήσεων που βασίζεται 
στην διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τη γνώση, 
τη γενική αποτύπωση της εμπειρίας χρήσης της 
υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους καθώς και τις μελλοντικές τάσεις των 
στελεχών για χρήση της υπηρεσίας  παράλληλα με 
τις προτάσεις βελτίωσης.

Η συγκεκριμένη έρευνα, διεξήχθη το διάστημα 
Μαίου - Ιουνίου του 2014 και για τέταρτη συνεχή 
χρονιά, με συμμετέχοντες 325 στελέχη εταιρειών 
ανεξαρτήτως κλάδου. Κύριο στοιχείο για την 
επιλογή των συμμετεχόντων ήταν η θέση τους 
εντός της εταιρείας καθώς αποτελούσαν στελέχη 
άμεσα συνδεδεμένα με τη λήψη της απόφασης 
παροχής ή όχι μιας αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται κατά 
μεγαλύτερο ποσοστό (54%) από επαγγελματίες 
σε θέσεις Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού οι 
οποίοι κατά το πλείστον εργάζονται σε πολυεθνικές 
εταιρείες (65%) με κύρια συμμετοχή τους κλάδους 
εμπορίου, φαρμακευτικό, βιομηχανίας και 
υπηρεσιών. 

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας βλέπουμε 
ότι το ποσοστό των επαγγελματιών που γνωρίζει 
την υπηρεσία φαίνεται ελαφρώς αυξημένο από 
τα προηγούμενα έτη με κύρια πηγή γνώσης της 
υπηρεσίας την παρουσίαση αυτής από τις εταιρείες 
συμβούλων. 

Ενώ η γνώση της υπηρεσίας φαίνεται αυξημένη 
το 2013, τα ποσοστά χρήσης της υπηρεσίας στις 
περιπτώσεις που έγιναν περικοπές προσωπικού 
κατά τη διάρκεια του έτους ήταν παρόμοια με τα 
προηγούμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, 38% των 
εταιρειών προχώρησε σε περικοπές προσωπικού το 
2013 κυρίως λόγω εσωτερικών αναδιοργανώσεων 
και από αυτές το 40% συμπεριέλαβε το 
Outplacement στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης 

Σύνοψη Αποτελεσμάτων



αναγνωρίζοντας ως σημαντικότερο όφελος την 
υποστήριξη που δίνεται σε πρακτικά θέματα 
αναζήτησης εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις (33%) 
το Outplacement δεν δόθηκε σε όλα τα άτομα που 
αποχώρησαν αλλά κατ’ επιλογή με σημαντικότερα 
κριτήρια επιλογής κατά σειρά, το επίπεδο θέσης 
του αποχωρούντα, την πολυετή συνεργασία και 
τη δυσκολία της ειδικότητας στην εύρεση της 
επόμενης εργασίας. Ο βαθμός ικανοποίησης από τη 
χρήση της υπηρεσίας εντός του 2013 είναι 7,8/10, 
αναδεικνύοντας μια πολύ θετική εμπειρία που 
βασίζεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα της 
υπηρεσίας, τον επαγγελματισμό των συμβούλων 
και στην αποδοχή και feedback από τους ίδιους 
τους συμμετέχοντες. 

Η επιλογή της εταιρείας συμβούλων βασίστηκε 
στην εμπιστοσύνη στην εταιρεία η οποία 
στηρίχτηκε σε δύο κύριους παράγοντες. Αρχικά 
την εμπειρία από προηγούμενη συνεργασία σε 
παρόμοιες υπηρεσίες και έπειτα τις συστάσεις 
και τη φήμη της εταιρείας συμβούλων από την 
αγορά εργασίας στη συγκεκριμένη ή σε παρόμοιες 
υπηρεσίες. 

Στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκε η 
υπηρεσία το 2013 οι κυριότεροι λόγοι σχετίζονται με 
την πολιτική της εταιρείας, το κόστος της υπηρεσίας 
καθώς και με την προσφορά άλλων παροχών εκτός 
του Outplacement. 

Σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις για χρήση και 
σύσταση του Outplacement σε άλλους σχεδόν 
9 στους 10 επαγγελματίες δήλωσαν ότι σίγουρα 
θα το συνέστηναν σε άλλους συναδέλφους. Η 
μελλοντική τάση για επαναλαμβανόμενη χρήση της 
υπηρεσίας από τους ίδιους είναι θετική λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη το κόστος της υπηρεσίας καθώς 
και την αποτελεσματικότητα της. Τέλος, ενώ 
μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών (30%) είναι 
απόλυτα ικανοποιημένο από την εμπειρία τους 
με την υπηρεσία Outplacement χωρίς να έχει 
κάποια πρόταση βελτίωσης, μικρότερα ποσοστά 
διακρίνουν ότι παράγοντες όπως η πρακτική 
υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας καθώς και η 
ύπαρξη εξατομικευμένων προγραμμάτων χρήζουν 
βελτίωσης.
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Συμπεράσματα & Τάσεις 
Η υπηρεσία Outplacement φαίνεται να ανεβαίνει 
σταδιακά στις προτιμήσεις των στελεχών ως 
ένα σημαντικό benefit στο συνολικό πακέτο 
αποζημίωσης καθώς περισσότεροι επαγγελματίες 
τη γνωρίζουν από προηγούμενα έτη και σχεδόν 
όλοι θα την επέλεγαν στο μέλλον ή θα την 
πρότειναν σε άλλους συναδέλφους/επαγγελματίες. 
Στην απόφαση τελικής χρήσης του Outplacement 
σημαντικό ρόλο έχει η αποτελεσματικότητα της 
υπηρεσίας η οποία εκτιμάται από προηγούμενη 
χρήση της και στις περιπτώσεις που δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μεγάλο βάρος 
δίνεται στο κόστος αυτής. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της έρευνας μας για το 2013 
αλλά και των προηγούμενων ετών μπορούμε να 
συνοψίσουμε τα εξής:

•    Η πλειοψηφία των εταιρειών που το προσφέρουν  
     είναι πολυεθνικές

•    Η αναγνωρισιμότητα της υπηρεσίας έχει αυξηθεί  
     από προηγούμενα έτη ενώ παράλληλα η παροχή  
     αυτής έχει παραμείνει σταθερή 

•    Η υπηρεσία έχει αξία και προτιμάται από στελέχη  
     τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά φαίνεται  
     ότι σε πολλές περιπτώσεις απορρίπτεται από την  
     ανώτατη διοίκηση 

•    Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν  
     θετική εντύπωση από τη χρήση της υπηρεσίας  
     σε ποσοστά βαθμού ικανοποίησης μεγαλύτερα  
     από προηγούμενα έτη

•    Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την  



     αξιολόγηση της υπηρεσίας βασίζονται στην  
     αποτελεσματικότητα της και στον   
     επαγγελματισμό & την εξειδίκευση των  
     συμβούλων

•    Όλοι θα το πρότειναν σε άλλες εταιρείες/ 
     συναδέλφους με σημαντικό κριτήριο  
     την αποτελεσματικότητα της (εάν την έχουν  
     χρησιμοποιήσει ξανά) και το κόστος της (εάν τη  
     χρησιμοποιούν για πρώτη φορά)
 
•    Σχετικά με τη μεθοδολογία του Outplacement  
     φαίνεται ότι ιδιαίτερη σημασία δίνεται  
     σε εξατομικευμένα προγράμματα που  
     προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε  
     συμμετέχοντα  

•    Η απόφαση και η επιλογή εταιρείας συμβούλων  
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     συνήθως έγκειται σε τυχόν προηγούμενη  
     συνεργασία καθώς και από συστάσεις & φήμη  
     της εταιρείας
 





Η ομάδα Outplacement της διεύθυνσης HR Solutions  στη 
Randstad Hellas προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών Outplacment 
οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη και 
υποψηφίου. Με ηγετική παρουσία στην Ελλάδα έχουμε κατακτήσει τα 
τελευταία έτη, σημαντική εμπειρία σε προγράμματα Outplacement  
συμμετεχόντων όλων των ιεραρχικών επιπέδων και κλάδων. 

Η αφοσιωμένη ομάδα του Outplacement που συνίσταται από 
έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους, έχει διαχειριστεί 
περισσότερα περισσότερα από 1700 ατομικά προγράμματα με μέσο 
ποσοστό επιτυχίας επανατοποθέτησης 71% και ποσοστό ικανοποίησης 
από Outplacement συμμετέχοντες 90%-95%.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας και του επαγγελματισμού 
των υπηρεσιών προς τους Outplacement συμμετέχοντες, τους πελάτες 
καθώς και τους εργαζόμενους που παραμένουν στην εταιρεία. 

Η ομάδα
Outplacement
της 
Randstad Hellas
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Randstad Hellas - Κεντρικά Γραφεία
T: +30 210 6770523
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T: +30 2310 414731
Φ: +30 2310 414728
E: thessaloniki@randstad.gr

www.randstad.gr

Η Randstad Hellas είναι η κορυφαία εταιρεία 
στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού 
στην Ελλάδα.  Παρέχει τεχνογνωσία τόσο 
στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους, 
υποστηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη 
βελτιστοποίηση των ταλέντων των εργαζομένων.

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές 
εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου 
δυναμικού.  Το εύρος των υπηρεσιών μας 
καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού, 
(προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις 
υπηρεσίες HR Solutions (outplacement - 
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας και κέντρα 
αξιολόγησης) και inhouse υπηρεσίες.

Η Randstad αποτελεί ένας από τους κορυφαίους 
παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού 
στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις 
πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το 

Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, 
τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, 
την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, 
την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς 
και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και 
την Ιαπωνία.  Στο τέλος του 2013 η Randstad 
απασχολούσε περίπου 28.000 υπαλλήλους που 
εργάζονται σε 4.600 υποκαταστήματα σε 39 
χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2013 
έφτασαν τα 16,6 δισ. ευρώ.  Η Randstad ιδρύθηκε 
το 1960 και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται 
στο Diemen της Ολλανδίας.  Η μετοχή της 
Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο 
χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, 
όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας -
www.randstad.gr.

Good To Know You

Το προφίλ μας


