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ΠΠεερρίίλληηψψηη  

  

Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών έχει εγείρει ερωτήµατα όσον αφορά φαινόµενα τα 

οποία τα προηγούµενα χρόνια ήταν περιορισµένα αλλά πλέον εµφανίζονται µε σχετικά µεγάλη 

συχνότητα. Ένα από αυτά είναι το φαινόµενο των µαζικών απολύσεων ανεξαρτήτων των αιτιών 

που τις προκαλούν. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται σχετικά µε τους υπαλλήλους που αποµακρύνονται αλλά 

στα πλαίσια της παρούσας µελέτης αναζητούνται βιβλιογραφικά τα αποτελέσµατα στα στελέχη τα 

οποία παραµένουν µετά την ολοκλήρωση του γεγονότος. 

 

Το φάσµα των µαζικών απολύσεων επιφέρει αρκετά, κυρίως αρνητικά αποτελέσµατα στα 

στελέχη τα οποία εκφράζονται στο σύνολό τους στο «σύνδροµο του επιζήσαντα» (survivor’s 

syndrome). Η εµφάνιση του συνδρόµου, στην πραγµατικότητα, καταλύει τη σχέση µεταξύ του 

στελέχους και του οργανισµού στον οποίο αυτό ανήκει κάνοντας επιβεβληµένο τον περιορισµό της 

έντασης. 

 

Τα όπλα που υφίστανται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου επικεντρώνονται στον τοµέα 

της επικοινωνίας, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της µαζικής 

απόλυσης. Η επικοινωνία ανεξάρτητα από το µέσα έκφρασής της µπορεί να φέρει σηµαντικά οφέλη 

αλλά και να προκαλέσει παραπάνω προβλήµατα στον οργανισµό, αν δεν εκφραστεί σωστά, τόσο σε 

επίπεδο εσωτερικού όσο και σε επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

Συνοψίζοντας τις προτάσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου και, κατά συνέπεια, των 

αρνητικών επιπτώσεων, για να προασπιστεί η εικόνα του οργανισµού στα στελέχη του θα πρέπει να 

προβεί σε ενέργειες που θα χαρακτηρίζονται από τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη ενώ οφείλει, στο 

µέγιστο βαθµό, να αξιοποιήσει τα κανάλια της επικοινωνίας. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11::  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 

Η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε παγκόσµιο έχει φέρει 

στο προσκήνιο ζητήµατα τα οποία τα προηγούµενα χρόνια δεν είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα τις 

µελέτες δεδοµένης της µικρής συχνότητας εµφάνισης αλλά και τις µικρής εως ελάχιστης επιρροής 

στα εκάστοτε επιχειρησιακά δεδοµένα. 

 

Ένα από τα ζητήµατα αυτά, τα οποία πλέον έχουν προκαλέσει έντονα το ενδιαφέρον των 

ερευνητών αποτελεί το φαινόµενο των µαζικών απολύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 

δηµόσιο τοµέα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή το βαθµό στον οποίο λαµβάνει χώρα η συγκεκριµένη 

διαδικασία επιφέρει µία σειρά αποτελεσµάτων σε εκείνους που απολύονται, σε εκείνους που 

παραµένουν αλλά και στη συνολική δοµή του εκάστοτε οργανισµού. 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων του φάσµατος των µαζικών 

απολύσεων στα στελέχη επιχειρήσεων ώστε να προταθούν οι τρόποι και οι διαδικασίες βάσει των 

οποίων οι παρενέργειες θα ελαχιστοποιηθούν. 

 

Επισηµαίνεται ότι δεν αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας η έρευνα του βαθµού 

αποτελεσµατικότητας του µέτρου των µαζικών απολύσεων για την αντιµετώπιση ενός δυσµενούς 

οικονοµικού περιβάλλοντος αλλά µόνοι οι επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα αυτού. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22::  ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  

 

Στα πλαίσια της ανάλυσης του φαινοµένου των µαζικών απολύσεων, δεν υπάρχει ιδιαίτερα 

µεγάλη βιβλιογραφική υλη καθόσον το φαινόµενο δεν έχει εµφανιστεί σε εκτεταµένη µορφή εκτός 

από ελάχιστες εξαιρέσεις. Άλλωστε οι µαζικές απολύσεις είναι συνήθως το αποτέλεσµα ενεργειών 

για µείωση του κόστους λειτουργίας ενός οργανισµού. Οι περισσότερες µελέτες αφορούν τα 

αποτελέσµατα των µαζικών απολύσεων στα στελέχη τα οποία αποµακρύνονται και λιγότερες όσον 

αφορά αυτά που παραµένουν. 

 

Στα πλαίσια του αντικειµένου της παρούσας εργασίας το φαινόµενο αναλύεται κυρίως από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1990 αρχικά από τον Cameron (1994) και εν συνεχεία από τους Thornhill, 

Saunders και Stead (1997). Βάση τους αποτέλεσε η µελέτη της συµπεριφοράς των στελεχών από 

έντονα συνολικά οικονοµικά φαινόµενα όπως η οικονοµική κρίση του 1997. 

 

O Cameron (1994) ήταν ο πρώτος που όρισε την έννοια της µαζικής απόλυσης στελεχών και 

προσδιόρισε τους λόγου βάσει των οποίων µπορεί ένας οργανισµός να καταφύγει σε αυτή τη 

διαδικασία. Στην πραγµατικότητα το θέµα τέθηκε στο επίπεδο της στρατηγικής διαχωρίζοντας 

τρεις στρατηγικές, τη στρατηγική της µείωσης εργατικού δυναµικού, τη στρατηγική του 

επανασχεδιασµού της δουλειάς και τη στρατηγική της συστηµικής αλλαγής. 

 

Ο Cascio (2002) διαχώρισε τους οργανισµούς  σε δύο οµάδες βάσει του τρόπου αντιµετώπισης 

του ανθρώπινου δυναµικού (οργανισµοί που θεωρούν τους εργαζόµενους κόστη που πρέπει να 

περικοπούν και οργανισµοί που θεωρούν τους εργαζόµενους µονάδες που µπορούν να εξελιχθούν) 

δίνοντας διαφορετικές ερµηνείες και επεξηγήσεις πλέον σε κάθε ενέργεια µαζικής απόλυσης 

υπαλλήλων αλλά, ταυτόχρονα, και σε κάθε αντίδραση και προβολή στα στελέχη που παραµένουν. 

 

Ο πρώτος τεκµηριωµένος ορισµός όσον αφορά τις µαζικές απολύσεις καθώς και η πρώτη 

προσέγγιση όσον αφορά τη σύνδεση του φαινοµένου µε την εργασιακή ανασφάλεια γίνεται από τον 

Brockner (1988). Το φαινόµενο του «συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome) που 

τίθεται αρχικά τότε, στη συνέχεια γίνεται αντικείµενο µελέτης από αρκετούς µελετητές (Brockner 

1988; Brockner et al, 1997; Ciancio 2000; Guiniven 2000; Bashford 2004). Στα πλαίσια των 

παραπάνω µελετών, το «σύνδροµο του επιζήσαντα» αναφέρεται ως το σύνολο των 

συναισθηµατικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών αυτών που παρέµειναν µετά από µαζική 

απόλυση. Σε αντιδιαστολή το «σύνδροµο του επιζήσαντα» ορίστηκε από τους Fong & Kleiner 
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(2004) ως ο αυξηµένος φόρτος εργασιών σε αυτούς που παραµένουν µετά την απόλυση των 

συναδέλφων. 

 

Η µελέτη των συµπτωµάτων τα οποία παρατηρούνται στα πλαίσια της εµφάνισης του 

«συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome) καταγράφηκαν κατά το µεγαλύτερο βαθµό 

από τον Astrachan (1995) µε αποτέλεσµα να θεωρούνται απολύτως ορατά και ευδιάκριτα. Αυτά 

είναι: 

 

• Χαµηλότερος ενθουσιασµός και κίνητρο.  

 

• Μειωµένη ευχαρίστηση και απόδοση στην εργασία 

 

• Απώλεια εµπιστοσύνης στον επικεφαλής του οργανισµού 

 

• Συναισθήµατα ενοχής και φόβου για την ασφάλεια της εργασίας 

 

• Μειωµένη αφοσίωση στον οργανισµό 

 

• Θυµός και απαξίωση 

 

 

Οι αντιδράσεις αυτών που παραµένουν µετά την υλοποίηση του προγράµµατος των µαζικών 

απολύσεων είναι η συµπάθεια για τους συναδέλφους οι οποίοι απολύονται, θυµός και απαξίωση 

των θεσµών του οργανισµού στον οποίο ανήκουν (Leanna and Feldman 1992; Armstong- Stassen 

1993; Noer 1993; Cook 2002). Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από µελέτη του 2000 (Shah 

2000) που σχετίζει προβλήµατα υγείας και φαινόµενα κατάθλιψης µε το «σύνδροµο του 

επιζήσαντα». Βέβαια, σε αντιδιαστολή µε όλα τα παραπάνω, µια διαφορετική οπτική επί του 

ζητήµατος προσέφερε εµπειρική µελέτη (Baruch and Hind 2000), τα ευρήµατα της οποίας 

αµφισβητούν την ύπαρξη του «συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). 

 

Έκτοτε, αρκετές µελέτες έγιναν (στις οποίες γίνεται και µνεία περαιτέρω) αλλά το σύνολό τους 

αφορά τις επιδράσεις και τις µαζικές απολύσεις στα πλαίσια µιας γενικευµένης έντονης 

κατάστασης στο συνολικό οικονοµικό περιβάλλον, εθνικό ή παγκόσµιο. ∆εν έχει µελετηθεί το 

φαινόµενο σε περιπτώσεις όπου εµφανίζεται σε χρονικές περιόδους οικονοµικής άνθησης και 
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ανάπτυξης στα πλαίσια είτε διαρθρωτικών αλλαγών στους οργανισµούς είτε σαν µεµονωµένο 

φαινόµενο οργανισµών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Μια τέτοια µελέτη θα είχε 

ιδιαίτερη αξία δεδοµένου του γεγονότος ότι το εξωτερικό περιβάλλον προετοιµάζει και επηρεάζει 

την ψυχολογική κατάσταση των στελεχών. 

 

Σε µια συνολική προσπάθεια να προταθούν συγκεκριµένες λύσεις µέσω ενεργειών για την 

αποφυγή της εµφάνισης και της συνακόλουθης διόγκωσης του «συνδρόµου του επιζήσαντα» 

(survivor’s syndrome) προτείνεται  µε βάση τη µελέτη του Brockner (1992) να αναληφθεί δράση 

από τον οργανισµό και τα στελέχη του µε τους παρακάτω τρόπους: 

 

1. Μόλις η απόφαση για τη µείωση του προσωπικού θα έχει ληφθεί, η είδηση θα πρέπει να 

µεταδοθεί µε το σωστό τρόπο ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη φηµών. 

 

2. Η αρχική επικοινωνία θα πρέπει να διακρίνεται από σαφήνεια και ολοκληρωµένη επεξήγηση 

των λόγων που οδήγησαν στην απόφαση. 

 

3. Μετά την πρώτη ενηµέρωση για το γεγονός θα πρέπει να ενηµερωθούν τα στελέχη για τις 

επιπτώσεις στους ίδιους. 

 

4. Η διαδικασία της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι συνεχής 

 

5. Η επιλογή των στελεχών που θα απολυθούν θα πρέπει να είναι δίκαια 

 

6. Το στέλεχος που θα απολυθεί θα πρέπει να ενηµερωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ώστε να 

αποφευχθούν µεγάλα διαστήµατα αγωνίας και έντασης. 

 

7. Ο οργανισµός µπορεί να παράσχει συµβουλευτική υποστήριξη στα στελέχη που 

αποµακρύνονται κατά την εφαρµογή των µαζικών απολύσεων. 

 

8. Ο οργανισµός µπορεί να παράσχει συµβουλευτική υποστήριξη στα στελέχη που παραµένουν 

κατά την εφαρµογή των µαζικών απολύσεων 

 

9. Ο οργανισµός θα πρέπει να αναγνωρίσει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας. 
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10. Η απόφαση για µαζική απόλυση εργαζοµένων θα πρέπει να είναι ακολουθεί τα γενικότερα 

αποτελέσµατα και λειτουργία του οργανισµού 

 

Οι προτάσεις για την αντιµετώπισή του φαινοµένου και αρνητικών συνεπειών αυτού 

βασίζονται στη γενικότερη φιλοσοφία ότι οφείλει ο οργανισµός να χειριστεί το ζήτηµα µε αίσθηµα 

δικαίου δίνοντας µεγάλη βαρύτητα στον τοµέα της επικοινωνίας. 



ΟΟιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττοουυ  φφάάσσµµααττοοςς  ττωωνν  µµααζζιικκώώνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  σστταα  σσττεελλέέχχηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν 

8 

ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33::  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττηηςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίααςς  

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει βασιστεί σε µεγάλη βιβλιογραφική έρευνα τόσο σε 

επίπεδο µεµονωµένων άρθρων όσο και ολοκληρωµένων µελετών στο ζήτηµα των επιδράσεων του 

φαινοµένου των µαζικών απολύσεων στα στελέχη επιχειρήσεων. 

 

Οι µελέτες οι οποίες έχουν υλοποιηθεί βασίζονται κυρίως πάνω στα δεδοµένα και τα στοιχεία 

που «προσέφερε» η οικονοµική κρίση του 1997 στην Ασία και σε µεµονωµένα περιστατικά στο 

επίπεδο της Ευρώπης και της Αµερικής. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αρχικά θα αναλυθεί το φαινόµενο των µαζικών 

απολύσεων σε επίπεδο ορισµού, λόγων εµφάνισης αλλά αποτελεσµάτων αυτού. Εν συνεχεία θα 

προσεγγιστεί το φαινόµενο του ¨συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome) το οποίο 

εµπεριέχει το σύνολο των αρνητικών συνεπειών και επιπτώσεων στα στελέχη µετά από την 

υλοποίηση του µέτρου των µαζικών απολύσεων στελεχών. Σε συνέχεια της αναζήτησης των 

επιπτώσεων ενός τέτοιου φαινοµένου θα επεκταθεί η έρευνα στο επίπεδο του εργασιακού στρες και 

της ανασφάλειας στην εργασία ενώ τέλος θα προσεγγιστεί η διαδικασία της επικοινωνίας ως ένα 

µέσο για αντιµετώπιση των όποιων αρνητικών αποτελεσµάτων εµφανιστούν στα πλαίσια του 

οργανισµού. 

 

Η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων θα οδηγήσει σε µια σειρά από συµπεράσµατα 

βάσει των οποίων θα γίνει προσπάθεια στοιχειοθέτησης προτάσεων και διαδικασιών για την 

πρόληψη και αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του φαινοµένου των µαζικών απολύσεων 

στα στελέχη των επιχειρήσεων και στο σύνολο των οργανισµών στον οποίο αυτά είναι ενταγµένα. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44::  ΑΑννάάλλυυσσηη  κκααιι  εερρµµηηννεείίαα  ττωωνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  

 

4.1 Μαζικές Απολύσεις 

 

Η µαζική απόλυση εργαζοµένων αποτελεί έναν ευρέως γνωστό όρο στον οποίο εµπεριέχεται η 

αποµάκρυνση µεγάλου αριθµού – πλήθους εργαζοµένων σε έναν οργανισµό µε στόχο την αλλαγή 

των δεδοµένων για τον εν λόγω οργανισµό, τόσο σε επίπεδο οικονοµικό όσο και σε επίπεδο 

οργανωσιακό. Ο όγκος των απολύσεων που καθιστούν το φαινόµενο «µαζικό» διαφέρει ανάλογα 

µε το είδος, το µέγεθος και την οργανωτική δοµή του οργανισµού, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δε 

δύναται να προσδιοριστεί µέσα σε στενά αριθµητικά όρια. Θα µπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ότι ως 

µαζικές ορίζονται οι απολύσεις οι οποίες προκαλούν έντονες αλλαγές στην οργανωτική δοµή του 

οργανισµού και στην κατανοµή του όγκου εργασίας, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων στους 

εργαζόµενους. 

 

Το φαινόµενο των µαζικών απολύσεων έχει συνδυαστεί µε εποχές στις οποίες το οικονοµικό 

περιβάλλον κρίνεται αρνητικό καθώς και µε οργανισµούς των οποίων τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

είναι δυσµενή. Σε επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος, οι µαζικές απολύσεις δύνανται να χωριστούν 

σε δύο κατηγορίες: 

 

α) Στις µαζικές απολύσεις που λαµβάνουν χώρα σε συνθήκες αγοράς χωρίς έντονα φαινόµενα. 

 

β) Στις µαζικές απολύσεις που λαµβάνουν χώρα σε συνθήκες γενικευµένης οικονοµικής ύφεσης. 

 

Είναι προφανές ότι ο βαθµός εµφάνισης του φαινοµένου είναι πολύ µεγαλύτερος στη δεύτερη 

περίπτωση καθόσον το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον ενεργοποιεί εντονότερα τον κάθε 

οργανισµό και τον επικεφαλή του όσον αφορά την υλοποίηση δοµικών και έντονων αλλαγών και 

ανακατατάξεων. 

 

Η διαδικασία των µαζικών απολύσεων κινείται σύµφωνα µε τη στρατηγική την οποία ο 

εκάστοτε οργανισµός έχει ορίσει. Υφίστανται τρεις τύποι στρατηγικών µείωσης προσωπικού 

(Cameron, 1994): 

 

1. Μείωση εργατικού δυναµικού 
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2. Επανασχεδιασµός της δουλειάς 

 

3. Συστηµικής Αλλαγής 

Κάθε στρατηγική διαφέρει µε τις άλλη στον τρόπο που προσεγγίζει το φαινόµενο αλλά όλες 

καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσµα διαµέσου διαφορετικής οδού. Αναλυτικότερα: 

 

1. Στρατηγική της µείωσης του εργατικού δυναµικού 

 

Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από έντονες µεταβολές σε µικρούς σχετικά χρόνους. 

Συνήθως, εφαρµόζεται από οργανισµούς οι οποίοι κρίνουν απαραίτητη την, σε ελάχιστο χρόνο 

δραστική µείωση του κόστους. Μέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, απολύεται, έµµεσα ή 

άµεσα, µεγάλο πλήθος εργαζόµενων ώστε τα αποτελέσµατα της µεθόδου και της διαδικασίας 

να εµφανιστούν άµεσα στον οργανισµό. Προφανώς, υπάρχει ελάχιστος επικοινωνιακός χρόνος 

µε αποτέλεσµα την πρόκληση έντονων, και συνήθως αρνητικών, συναισθηµάτων στους 

εργαζόµενους, απολυόµενους και αυτούς που παραµένουν. 

 

2. Στρατηγική του επανασχεδιασµού της δουλειάς 

 

Η στρατηγική αυτή εµφανίζεται ως µεσαία σε επίπεδο έντασης µεταβολών σε συνάρτηση µε 

το χρόνο. Εµφανίζεται το φαινόµενο της αποµάκρυνσης εργαζόµενων σε συνδυασµό µε 

επιφόρτιση περισσότερων αρµοδιοτήτων στους παραµένοντες. Σε αυτή τη διαδικασία 

εντάσσονται και τακτικές οι οποίες βιβλιογραφικά δε θεωρούνται απολύσεις αλλά στην πράξη 

λειτουργούν µε παραπλήσιο τρόπο όπως η µερική απασχόληση και γενικότερα οι θεωρούµενες 

ως ευέλικτες µορφές εργασιακών σχέσεων. 

 

3. Στρατηγική της συστηµικής αλλαγής 

 

Η εν λόγω στρατηγική κινείται µε βάση ένα µεγαλύτερο, πιο µακρόχρονο και µεγαλόπνοο 

πλάνο. Οι όποιες απολύσεις συνδέονται µε ένα συνολικό επαναπροσδιορισµό της δοµής και 

των λειτουργιών του οργανισµού. Αποτελεί µια πιο ήπια διαδικασία της οποίας οι στόχοι δεν 

επικεντρώνονται σε άµεσα ορατά και απολύτως προσδιορίσιµα αποτελέσµατα αλλά σε 

µεταβολή των οικονοµικών δεδοµένων σε βάθος µεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα. Είναι 

προφανές ότι η στρατηγική αυτή δίνει µεγαλύτερα περιθώρια σε επικοινωνιακή αξιοποίηση 

των γεγονότων ώστε οι όποιες επιπτώσεις, κυρίως αρνητικέ, µπορεί να εµφανιστούν, να είναι 

µικρής έντασης ώστε να είναι διαχειρίσιµες από το τµήµα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 
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Βέβαια, η κάθε στρατηγική κινείται µε βάση τον τρόπο που αντιµετωπίζει ο εκάστοτε 

οργανισµός το ανθρώπινο δυναµικό του. Σύµφωνα µε τον Cascio (2002) οι οργανισµοί µπορούν να 

χωριστούν σε δύο οµάδες βάσει του τρόπου αντιµετώπισης του ανθρώπινου δυναµικού: 

 

α) Οργανισµοί που θεωρούν τους εργαζόµενους κόστη που πρέπει να περικοπούν. Η έµφαση 

δίδεται στο ελάχιστο πλήθος εργαζόµενων οι οποίοι µπορούν να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που 

απαιτούνται για τη βασική λειτουργία του οργανισµού, στοχεύοντας στη δηµιουργία του µικρού 

πυρήνα ο οποίος δε µπορεί να µειωθεί περαιτέρω καθόσον σε τέτοια περίπτωση θα αδυνατούσε να 

λειτουργήσει ο οργανισµός. 

 

β) Οργανισµοί που θεωρούν τους εργαζόµενους µονάδες που µπορούν να εξελιχθούν. Η έµφαση 

δίδεται στην αλλαγή του τρόπου ολοκλήρωσης των διεργασιών ώστε να γίνεται καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Ανεξάρτητα από την αιτία και το στόχο της καταφυγής στη µέθοδο των µαζικών απολύσεων, 

θα εµφανιστούν αλλαγές και επιπτώσεις στον οργανισµό. Ο προσανατολισµός και η φιλοσοφία του 

οργανισµού καθώς και στρατηγική που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του µέτρου της µείωσης 

προσωπικού θα κάνει πιο έντονα ή πιο ήπια τα φαινόµενα και, αντίστοιχα, θα απαιτηθούν 

περισσότερες ή λιγότερες ως και ελάχιστες ενέργειες για τον περιορισµό των αρνητικών 

φαινοµένων. 
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4.2 Επιπτώσεις των µαζικών απολύσεων στα στελέχη που παραµένουν 

 

Εκτενής αναφορά υπάρχει στη βιβλιογραφία όσον αφορά τα φαινόµενα των µαζικών 

απολύσεων υπό την έννοια του σχεδιασµού και της υλοποίησής τους λαµβάνοντας υπόψη αυτούς 

που απολύονται. Σε αντίθεση µε αυτό, πολύ µικρότερος είναι ο αριθµός των µελετών που αφορούν 

τα στελέχη εκείνα τα οποία παραµένουν. Κρίνεται σχετικά παράδοξο το φαινόµενο καθόσον αυτό 

που πραγµατικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει οποιονδήποτε οργανισµό διέρχεται µέσα από µια 

παρόµοια διαδικασία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίσουν να αποτελούν το δυναµικό του 

οργανισµού και πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η µελλοντική πορεία του. 

 

Ανάλογα µε τη στρατηγική και τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, διαφέρει το εύρος και 

η ένταση των επιπτώσεων στα στελέχη που παραµένουν. Είναι βέβαιο, σε κάθε περίπτωση, όµως 

ότι κλονίζεται το ψυχολογικό συµβόλαιο του κάθε στελέχους µε τον οργανισµό. 

 

Το σύνολο των επιπτώσεων του φάσµατος των µαζικών απολύσεων στα στελέχη που 

παραµένουν σε έναν οργανισµό µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιγράφεται στη 

βιβλιογραφία µε τον όρο «σύνδροµο του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). Σε µια προσπάθεια να 

οριοθετηθεί το «σύνδροµο του επιζήσαντα» µπορεί να οριστεί ως «ο συνδυασµός των αντιδράσεων 

και των συναισθηµατικών, ψυχολογικών και οργανωσιακών αποτελεσµάτων από τα στελέχη τα 

οποία παραµένουν ή επιβιώνουν από µία διαδικασία απώλειας εργασίας» (Brockner, 1992). 

 

Το «σύνδροµο του επιζήσαντα» δεν είναι µία µοναδική ψυχολογική κατάσταση ούτε εµφανίζει 

το σύνολο των αποτελεσµάτων του άµεσα. Στην πραγµατικότητα, το κάθε στέλεχος που παραµένει 

µετά από την ολοκλήρωση του φαινοµένου της µαζικής απόλυσης εργαζοµένων διέρχεται µέσα 

από τέσσερα ξεκάθαρα ορισµένα στάδια που ορίζουν το «σύνδροµο: 

 

1. Το στάδιο της ανακούφισης. Το πρώτο συναίσθηµα είναι η ανακούφιση για το γεγονός ότι το 

εν λόγω στέλεχος δεν ανήκε στην οµάδα που απολύθηκε. ∆εδοµένου του τρόπου που 

επικοινωνήθηκε από τον οργανισµό το γεγονός, το κάθε στέλεχος βρέθηκε υπό την επήρεια 

του φόβου της απόλυσης. Αµέσως µετά τη διευκρίνιση ότι το εν λόγω στέλεχος παραµένει 

στην εργασία του, ίσως και µε παραπάνω αρµοδιότητες, επέρχεται ψυχολογική και 

συναισθηµατική εκτόνωση της φόρτισης. 

 

2. Το στάδιο της ενοχής. Αφού έχουν εκτονωθεί η ψυχολογική και συναισθηµατική πίεση, το 

στέλεχος διέρχεται το δεύτερο στάδιο που αφορά την ενοχή. Σε άλλους περισσότερο και σε 
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άλλους λιγότερο εµφανίζεται η σκέψη ότι ενδεχοµένως οι ίδιοι δεν ήταν αυτοί που έπρεπε να 

κρατήσουν τη θέση εργασίας τους. Θεωρούν ότι πιθανόν υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι είχαν 

περισσότερα προσόντα από τους ίδιους και όµως απολύθηκαν µέσα από µία διαδικασία η 

οποία ήταν ενδεχοµένως άδικη για αυτούς. 

 

3. Το στάδιο της ζήλιας. Στο τρίτο στάδιο, το στέλεχος που παραµένει αρχίζει να εξετάζει τα 

δεδοµένα και τις επιπτώσεις του ιδιαίτερου γεγονότος που έλαβε χώρα στα πλαίσια του 

οργανισµού στον οποίο εργάζεται. Αξιολογεί τα νέα δεδοµένα που υφίστανται στην εργασία 

του και παύει να θεωρεί εαυτόν τυχερό και ευνοηµένο που παρέµεινε δεδοµένου ότι έχει 

εισαχθεί η έννοια του προσωπικού σε νέα, όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τον ίδιο, δεδοµένα 

και συνθήκες εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, προχωράει η σκέψη και το συναίσθηµα σε µια 

θεωρητική προτίµηση στο να είχε αποµακρυνθεί το εν λόγω στέλεχος από τη θέση του στον 

οργανισµό. Καταλήγει, δηλαδή, σε κάποιο βαθµό, να ζηλεύει την τύχη αυτών των πρώην 

συναδέλφων που αποµακρύνθηκαν από τις εργασίες τους θεωρώντας ότι, πιθανόν αυτοί έχουν 

καλύτερες µελλοντικές προοπτικές. 

 

4. Το στάδιο της απογοήτευσης, του θυµού και της απαξίωσης. Στο τελευταίο στάδιο, το 

στέλεχος που έχει παραµείνει αξιολογεί και κρίνει εντονότερα τον οργανισµό στον οποίο είναι 

ενταγµένος. Εξετάζοντας τη δική του θέση, υπό τα νέα δεδοµένα, θεωρεί ότι πλέον έχει 

επιφορτιστεί µε πάρα πολλές ευθύνες και αρµοδιότητες, οι οποίες αυξήθηκαν µετά την 

εκτέλεση του προγράµµατος των µαζικών απολύσεων. Επιπρόσθετα, αισθάνεται ότι δεν 

ανταµείβεται για όλα αυτά που κάνει καθόσον ο οργανισµός βρίσκεται σε µία σχετική 

οικονοµική δυσπραγία. Τα συναισθήµατα του ξεκινούν από την απογοήτευση για τα δρώµενα, 

οδηγούνται στο θυµό για τον οργανισµό και τους υπεύθυνους για τα γεγονότα και καταλήγουν 

στην απαξίωση του οργανισµού σε επίπεδο δοµών και ανθρώπων. Καταλήγει, κατά συνέπεια, 

το εκάστοτε στέλεχος να θεωρεί ότι ο οργανισµός τον οποίο υπηρετεί έχει περιέλθει σε µια 

τόσο αρνητική και δυσµενή θέση την οποία ο ίδιος δε µπορεί να αντιµετωπίσει και να 

αναστρέψει. Το παραπάνω συναίσθηµα αποτελεί και τη χειρότερη κατάληξη καθόσον το 

παραµένον στέλεχος παύει να λειτουργεί στα πλαίσια των συµφερόντων της εταιρείας, 

σταµατά να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και µετατρέπεται σε ένα απλό διεκπεραιωτή 

καθηκόντων. 

 

Προφανώς, ο βαθµός στον οποίο διέρχεται το κάθε στέλεχος τα παραπάνω στάδια διαφέρει 

ανάλογα µε την τακτική που έχει ακολουθήσει ο οργανισµός στην εφαρµογή των µαζικών 

απολύσεων αλλά και µε τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του κάθε στελέχους. 
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Υφίστανται στη βιβλιογραφία αρκετές µελέτες που δείχνουν ότι τα στελέχη τα οποία 

παραµένουν σε έναν οργανισµό µετά από µαζικές απολύσεις βιώνουν τα αποτελέσµατα του 

γεγονότος αυτού το ίδιο έντονα µε τα στελέχη τα οποία αποµακρύνονται χάνοντας τη θέση 

εργασίας τους. Αυτό ορίζεται στα πλαίσια του «συνδρόµου του επιζήσαντα» το οποίο 

αναγνωρίζεται µέσω των παρακάτω συµπτωµάτων (Astrachan, 1995): 

 

• Χαµηλότερος ενθουσιασµός και κίνητρο.  

 

Το σοκ µέσα από το οποίο διέρχεται το στέλεχος δεν του επιτρέπει να παρακινηθεί µε τον ίδιο 

τρόπο όπως παλαιότερα. Το γεγονός της αλλαγής των δεδοµένων µετατρέπει την κατάσταση 

σε πιο τυπική και εµφανίζεται ένας σχετικός προβληµατισµός ο οποίος γίνεται ορατός από τις 

αντιδράσεις του στελέχους που δε χαρακτηρίζονται πλέον από ιδιαίτερο ενθουσιασµό. 

 

• Μειωµένη ευχαρίστηση και απόδοση στην εργασία 

 

Τα νέα δεδοµένα, είναι φυσικό, να κάνουν λιγότερο ευχάριστη την εργασία δεδοµένου ότι 

πλανάται ακόµα η ένταση του γεγονότος των µαζικών απολύσεων. Το στέλεχος που παραµένει 

εµφανίζεται να κάνει περισσότερο τυπικά τη δουλειά του και, συνακόλουθα, να έχει εµφανώς 

χαµηλότερη απόδοση. 

 

• Απώλεια εµπιστοσύνης στον επικεφαλής του οργανισµού 

 

Ο επικεφαλής του οργανισµού εµφανίζεται στα µάτια των στελεχών που παραµένουν, υπό την 

ψυχολογική επήρεια των γεγονότων, ως ασυνεπής και µη αξιόπιστος γεγονός που λειτουργεί 

αρνητικά όσον αφορά το ψυχολογικό συµβόλαιο του κάθε εργαζόµενου µε τον οργανισµό. 

 

• Συναισθήµατα ενοχής και φόβου για την ασφάλεια της εργασίας 

 

Εµφανίζεται το φαινόµενο τόσο της έκφρασης ενοχής σχετικά µε τα στελέχη τα οποία 

αποµακρύνθηκαν όσο και της ανασφάλειας σχετικά µε τη θέση εργασίας που στην παρούσα 

φάση το στέλεχος διατηρεί. Το στέλεχος που παραµένει φοβάται ότι η θέση του είναι 

επισφαλής, σε τέτοιο βαθµό, που, πιθανόν, δεν έχει καµία δύναµη και δυνατότητα να 

επηρεάσει αυτή την κατάσταση. 

 

• Μειωµένη αφοσίωση στον οργανισµό 
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Το στέλεχος που παραµένει εµφανίζεται κλονισµένο στη σχέση του µε τον οργανισµό στον 

οποίο είναι ενταγµένο. Μειώνεται η αφοσίωση του και η δέσµευση στο σκοπό του οργανισµού 

αφού, ενδόµυχα, αντιλαµβάνεται διαφορετικά το πώς ο ίδιος ο οργανισµός αντιµετωπίζει τα 

στελέχη του και κατ’ επέκταση αυτόν προσωπικά. 

 

• Θυµός και απαξίωση 

 

Το στέλεχος εµφανίζεται στις εκφράσεις του οργισµένο, απογοητευµένο και ενίοτε µε στοιχεία 

απαξίωσης του οργανισµού και των διαδικασιών αυτού στο λόγο και τις πράξεις του. 

 

Η αναγνώριση των συµπτωµάτων ώστε να αναληφθεί δράση είναι εξαιρετικά σηµαντική για 

τον οργανισµό. Άλλωστε, όπως είναι εµφανές από τα παραπάνω, η εµφάνιση των συµπτωµάτων 

καθιστούν µη αποδοτική τη συνεργασία µεταξύ του οργανισµού και των εργαζοµένων. Έχει 

αποδειχθεί ότι το «σύνδροµο του επιζήσαντα» έχει αρνητικά αποτελέσµατα τόσο στην 

αποδοτικότητα όσο και στην εν γένει παρουσία του στελέχους µέσα στον οργανισµό. Είναι, 

άλλωστε, αρκετές οι περιπτώσεις που εξαιτίας αυτού του «συνδρόµου», στελέχη, παρότι 

παρέµειναν µετά από µια σειρά µαζικών απολύσεων, τελικά παραιτήθηκαν λόγω των 

συναισθηµάτων που τους δηµιουργήθηκαν σχετικά µε τον οργανισµό στον οποίο ανήκαν 

(Brockner, 1986). 

 

Η ένταση των συµπτωµάτων του «συνδρόµου του επιζήσαντα» εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες: 

 

1. ∆ίκαιη επιλογή αυτών που απολύθηκαν 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι µαζικές απολύσεις καλύπτονται από ένα πέπλο µυστηρίου 

σχετικά µε το λόγο της υλοποίησης µια τέτοιας διαδικασίας αλλά, κυρίως, των κριτηρίων βάσει των 

οποίων επιλέχθηκαν αυτοί οι οποίοι αποµακρύνθηκαν. Το γεγονός αυτό και µόνο επιφέρει 

αρνητισµό και σε αυτούς που αποχωρούν αλλά και σε αυτούς που παραµένουν σχετικά µε τους 

επικεφαλείς της διαδικασίας για το αν λειτούργησαν δίκαια ή µεροληπτικά υπέρ κάποιων. Είναι 

προφανές ότι µία ξεκάθαρη και δίκαιη διαδικασία επιλογής αυτών που αποχωρούν προσδίδει στους 

παραµένοντες µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον οργανισµό χαρίζοντάς τους τη θεώρηση ότι 

λειτουργεί µε αίσθηµα δικαίου και, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί και για 

ενδεχόµενα επόµενα συµβάντα. Το αίσθηµα ότι ο οργανισµός λειτουργεί µε δίκαια κριτήρια 
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µεταµορφώνει το στέλεχος σε έναν αγωνιστικό παράγοντα αφού εξαφανίζεται η αµφιβολία για το 

πώς θα τον αντιµετωπίσει ο οργανισµός δεδοµένης της προσπάθειας αλλά και της 

αποτελεσµατικότητάς του. 

 

2. Τρόπος αντιµετώπισης των υπαλλήλων που απολύονται 

 

Μετά το γεγονός της µαζικής απόλυσης, τα στελέχη που παραµένουν αντιδρούν ανάλογα µε 

τον τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός αντιµετώπισε αυτούς που απέλυσε. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο 

τρόπος µε τον οποίο διαδόθηκε η πληροφορία και το κατά πόσο τα στελέχη που απολύθηκαν 

αντιµετωπίστηκαν µε σεβασµό. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι όταν το γεγονός της µαζικής 

απόλυσης λάβεις χώρα µε έντονο και όχι σωστό τρόπο προς τους απολυόµενους, οι παραµένοντες, 

αισθανόµενοι συµπάθεια προς τους πρώην, πλέον, συναδέλφους χάνουν την πίστη και την 

αφοσίωσή τους στον οργανισµό (Bies, 1987). 

 

3. Επικοινωνία 

 

Ο τρόπος που θα επικοινωνήσει ο οργανισµός το γεγονός της µαζικής απόλυσης, τόσο στο 

εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, µπορεί να εντείνει ή να µειώσει το φαινόµενο 

του «συνδρόµου του επιζήσαντα». Άλλωστε κάθε ενέργεια, ανάλογα µε τον τρόπο που 

επικοινωνείται µπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήµατα. Ο τρόπος της επικοινωνία, 

ανεξαρτήτως µέσου, θα πρέπει να µεταφέρει τα στοιχεία της δικαιοσύνης, της εντιµότητας και της 

διαφάνειας. 

 

Η αντιµετώπιση του φαινοµένου του «συνδρόµου του επιζήσαντα» προφανώς θα πρέπει, 

ανεξάρτητα από την έντασή του, να βασιστεί πάνω στους τρεις άξονες που προσδιορίστηκαν 

παραπάνω ως οι παράγοντες που επηρεάζουν της έντασή του. 

 

Συνοψίζοντας, το «σύνδροµο του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome) Συγκεντρώνει το σύνολο 

των αρνητικών συνεπειών από την εφαρµογή του µέτρου των µαζικών απολύσεων στους 

οργανισµούς. Η έγκαιρη διάγνωση του και η αποτελεσµατική αντιµετώπισή του κρίνονται ως 

ιδιαίτερης σηµασίας για την πορεία και το µέλλον κάθε οργανισµού. Βέβαια, η αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση ξεκινά και βασίζεται στην πρόληψη µέσα από διαδικασίες για τη µείωση της έντασης 

του φαινοµένου πριν αυτό εµφανιστεί. 
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4.3 Ο ρόλος και η σηµασία της επικοινωνίας στο φαινόµενο των µαζικών 

απολύσεων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εφαρµογή του µέτρου των µαζικών απολύσεων σε έναν 

οργανισµό, µε σκοπό είτε τη µείωση του κόστους είτε τη γενικότερη αλλαγή στις οργανωτικές 

δοµές και στη λειτουργία του, προκαλεί έντονα, και κατά κανόνα αρνητικά, αποτελέσµατα στα 

στελέχη τα οποία παραµένουν και, κατά συνέπεια, στη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας του 

οργανισµού. Η ένταση και η σωστή αντιµετώπιση του φαινοµένου εξαρτάται εν πολλοίς από τον 

τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι θα επικοινωνήσουν το γεγονός. 

 

Η επικοινωνία του οργανισµού αναφέρεται σε δύο επίπεδα τα οποία είναι θεωρητικά 

ανεξάρτητα µεταξύ τους αλλά, στην πράξη, φαίνεται να αλληλεπιδρούν έντονα. Η επικοινωνία τους 

οργανισµού διαχωρίζεται σε: 

 

α) Εσωτερική επικοινωνία και 

 

β) Εξωτερική επικοινωνία 

 

Με τον όρο εσωτερική επικοινωνία ορίζεται το σύνολο των ενεργειών για τη µετάδοση 

µηνυµάτων εντός των ορίων του οργανισµού και των στελεχών που το απαρτίζουν. Αφορά τα 

µηνύµατα που ξεκινούν από τον οργανισµό και έχουν αποδέκτες τα στελέχη, τα µηνύµατα που από 

τα στελέχη έχουν αποδέκτη τον ίδιο τον οργανισµό αλλά και τα µηνύµατα που µεταφέρονται 

µεταξύ των στελεχών που ανήκουν είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικό τµήµα του εν λόγω 

οργανισµού. Με τον όρο εξωτερική επικοινωνία ορίζεται το σύνολο των ενεργειών και των 

γεγονότων για µετάδοση µηνυµάτων από και προς τον οργανισµό σε σχέση µε το εξωτερικό του 

περιβάλλον. Ενώ φαίνεται ότι υφίστανται σαφή όρια µεταξύ των δύο µορφών, η αλληλεπίδραση 

είναι ιδιαίτερα έντονη. Τα µηνύµατα και ο τρόπος που µεταδίδονται στο εσωτερικό επηρεάζουν 

αυτά που µεταφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον, ενώ, αντίστοιχα, τα µηνύµατα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος επηρεάζουν την εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισµού. 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία της αντιµετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων των µαζικών 

απολύσεων, µεγαλύτερη σηµασία έχει η εσωτερική επικοινωνία και λιγότερο η εξωτερική. 
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Προφανώς, η επικοινωνία δεν είναι ένα γεγονός αλλά µία διαδικασία και θα µπορούσε να 

διαχωριστεί σε επικοινωνία πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασία της 

µαζικής απόλυσης. 

 

Η επικοινωνία πριν το γεγονός των µαζικών απολύσεων συνίσταται στην προετοιµασία των 

στελεχών για αυτά που πρόκειται να συµβούν. Τα στελέχη που θα παραµείνουν πρέπει να λάβουν 

τη µεγαλύτερη προσοχή µε σκοπό να εµφανιστεί σε µικρότερη ένταση το «σύνδροµο του 

επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). Βέβαια, από τη διαδικασία δεν πρέπει να αποκλειστούν και τα 

στελέχη που θα αποχωρήσουν. Όπως προαναφέρθηκε, µπορεί τα άτοµα αυτά να µην ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα τον οργανισµό, καθόσον δε θα ανήκουν στο δυναµικό του µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ο χειρισµός τους, όµως, θα καθρεπτιστεί στις αντιδράσεις των παραµένοντων. Στα 

πλαίσια της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να γίνει αντιληπτός ο λόγος που θα οδηγήσει σε ένα 

τέτοιο γεγονός. Αν η ανάγκη για αλλαγές δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά ώστε να γίνει αντιληπτή 

και να λάβουν γνώση τα στελέχη τους οργανισµού, τότε, ανεξάρτητα από το πώς θα υλοποιηθεί η 

διαδικασία, τα στελέχη που θα παραµείνουν θα εµφανίσουν το «σύνδροµο του επιζήσαντα» 

(survivor’s syndrome). Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να µεταδοθεί γνώση σχετικά µε τα στοιχεία που 

θα προκαλέσουν, σε επόµενο χρόνο, τη µαζική απόλυση υπαλλήλων µε σκοπό να µην υπάρχει 

άγνοια και προβληµατισµός για το λόγο που οδήγησε τον οργανισµό στη λήψη απόφασης για την 

υλοποίηση προγράµµατος µαζικών απολύσεων. Ειδικά σε αυτό το στάδιο, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αποτυχίας δεδοµένου του τρόπου µετάδοσης των µηνυµάτων. Ο χρόνος και ο τρόπος µε τον οποίο 

θα λάβει χώρα η ενηµέρωση πριν την υλοποίηση των µαζικών απολύσεων παίζουν εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο. Οι υπάλληλοι πρέπει να πληροφορηθούν το σύνολο των δεδοµένων από τον ίδιο 

τον οργανισµό ή έστω από τους εκπροσώπους κάποιας πιθανώς υφιστάµενης ένωσης εργαζοµένων 

αλλά σε καµία περίπτωση από εξωτερικές πηγές όπως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή οι φήµες που 

µπορεί να διαρρεύσουν. Αυτός είναι ένας από τους, δυσάρεστους για τον οργανισµό, τρόπους µε 

τους οποίους µπορεί να αλληλεπιδράσουν η εξωτερική και η εσωτερική επικοινωνία. ∆εδοµένης 

όµως της σχέσης που έχει ή έστω θα έπρεπε να έχει το κάθε στέλεχος µε τον οργανισµό στον οποίο 

είναι ενταγµένο και προσφέρει τις υπηρεσίες του, θα ήταν ιδιαίτερα επιζήµιο, όσον αφορά το θέµα 

της εµπιστοσύνης, µηνύµατα που αφορούν το εσωτερικό του οργανισµού να τα µαθαίνει το 

προσωπικό από εξωτερικές πηγές. Συνοψίζοντας, η επικοινωνία πριν το γεγονός των µαζικών 

απολύσεων αποτελεί τη βάση κάθε προσπάθειας περιορισµού των αρνητικών επιπτώσεων. Αν τα 

µηνύµατα µεταδοθούν σωστά και το περιεχόµενό τους πείσει τα στελέχη του οργανισµού τότε 

αυξάνονται οι πιθανότητες να µην εκδηλωθούν ιδιαίτερης σηµασίας φαινόµενα και αντιδράσεις. 
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Η επικοινωνία κατά τη χρονική διάρκεια στην οποία υλοποιείται και λαµβάνει χώρα το 

πρόγραµµα µαζικών απολύσεων εµφανίζει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί συµπίπτει χρονικά µε την 

αύξηση της έντασης και ίσως του επιπέδου του εκνευρισµού στους υπαλλήλους. Παρατηρείται, 

συχνά, ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µαζικής απόλυσης µειώνεται καθώς 

αρκετοί επικεφαλείς την εκλαµβάνουν ως σπατάλη χρόνου. Στην πραγµατικότητα συµβαίνει το 

ακριβώς αντίθετο. Όσο προχωρά η διαδικασία της µαζικής απόλυσης προσωπικού τόσο 

µεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο κοµµάτι της επικοινωνίας αφού αποτελεί το 

µοναδικό µέσο έκφρασης κάθε προσπάθειας για υποβάθµιση των αρνητικών επιπτώσεων. 

Θεωρείται δεδοµένο ότι για να έχει επιτυχία το εν λόγω στάδιο θα πρέπει να έχει λάβει αντίστοιχα 

επιτυχώς χώρα το πρότερο στάδιο της επικοινωνίας πριν της έναρξη της διαδικασίας των µαζικών 

απολύσεων. Αν τούτο δεν έχει συµβεί τα περιθώρια επιτυχίας στη φάση αυτή είναι πολύ µικρά. ∆εν 

πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια της διαδικασίας της µαζικής απόλυσης είναι 

σχετικά µικρή και σίγουρα δεν επιτρέπεται στα µέσα εσωτερικής επικοινωνίας να καλύψουν το 

κενό που έχει δηµιουργήσει η προηγούµενη αστοχία ή παράλειψη. Σε κάθε περίπτωση, τα 

µηνύµατα που θα µεταδοθούν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σεβασµό προς τους υπαλλήλους 

(ή στελέχη) οι οποίοι αποµακρύνονται. Αν και ζητείται, συνήθως, η διαδικασία να είναι σύντοµη 

οφείλει να γίνει προσπάθεια ώστε να επιµηκυνθεί το δυνατόν η χρονική διάρκεια µε σκοπό το 

τµήµα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων να µπορέσει να αντιµετωπίσει τα διαφορετικά επίπεδα στα 

οποία πρέπει να µεταδοθούν τα ανάλογα µηνύµατα. Στη φάση αυτή, ιδιαίτερο ρόλο παίζει το 

στέλεχος ή τα στελέχη τα οποία αναλαµβάνουν την ευθύνη της εκτέλεσης της απόφασης της 

απόλυσης (“executioner”). Ένα τέτοιο στέλεχος, δεδοµένου ότι αποτελεί την εικόνα και την 

έκφραση του οργανισµού, οφείλει να έχει την παράσταση που απαιτείται. Εφόσον το στέλεχος αυτό 

λειτουργήσει επιτυχώς και καταφέρει να µεταδώσει αποτελεσµατικά τα απαιτούµενα µηνύµατα 

στον απολυόµενο τότε πολλά θα είναι τα οφέλη στο επίπεδο της αντιµετώπισης µελλοντικών 

θεµάτων µε τους παραµένοντες. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο 

σύνολο του µηχανισµού µετάδοσης µηνυµάτων και σοβαρά προβλήµατα τα οποία ίσως αργότερα 

δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν. Συνοψίζοντας, η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της µαζικής 

απόλυσης, αν και µε µικρά χρονικά περιθώρια, δηµιουργεί το υπόβαθρο για να λυθούνε επιτυχώς 

τα ζητήµατα στο επόµενο στάδιο για τα στελέχη που παραµένουν. 

 

Η επικοινωνία µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µαζικής απόλυσης επικεντρώνει τις 

προσπάθειες της στον τρόπο που θα επανεξεταστεί το γεγονός από τα στελέχη που παραµένουν. 

Εστιάζει στην προσπάθεια να φανεί η σηµασία και η αξία της διαδικασίας για την πορεία του 

οργανισµού αλλά και για τα ίδια τα στελέχη τα οποία έχουν παραµείνει. Σκοπός είναι να µην 

εµφανιστούν τα συµπτώµατα του «συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). Στην 
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πραγµατικότητα, επιδιώκεται να «υπογραφεί» ένα νέο ψυχολογικό συµβόλαιο µε τα στελέχη που 

παραµένουν. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να λάβει χώρα εφόσον ο οργανισµός διαµέσου των 

εκπροσώπων του έχει χειριστεί σωστά τη µετάδοση µηνυµάτων κατά τα δύο προηγούµενα στάδια. 

Γενικότερα, η επικοινωνία µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µαζικής απόλυσης είναι το 

τελικό στάδιο, στο οποίο, µε σχετικά µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, καλούνται να εξαφανιστούν 

όλα τα αρνητικά σηµάδια από το γεγονός στα στελέχη που παραµένουν. Στην πραγµατικότητα είναι 

µία διαδικασία που έχει µεγάλο χρονικό ορίζοντα και δε µπορεί εύκολα να προσδιοριστεί το 

χρονικό της τέλος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί µελέτη που διενεργήθηκε το 2007 

σχετικά µε την επίδραση του γεγονότος των µαζικών απολύσεων στην Κορέα (Journal of 

Contemporary Asia, “Economic crisis, downsizing and layoff survivor’s syndrome”, Wang- Bae 

Kim, 2007). Πιο συγκεκριµένα, στην εν λόγω µελέτη φαίνεται ότι παρότι έχει παρέλθει, µέχρι τη 

στιγµή που έγινε η έρευνα, διάστηµα δέκα ετών από την οικονοµική κρίση του 1997 και παρότι οι 

οικονοµικές προβλέψεις αλλά και οι κυβερνητικές αναφορές δείχνουν ότι η κρίση έχει παρέλθει, οι 

υπάλληλοι συνεχίζουν να υποφέρουν από τα αρνητικά συµπτώµατα που προκλήθηκαν από τις 

µαζικές απολύσεις. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η αποτελεσµατική επικοινωνία µε τα 

στελέχη που παραµένουν µετά τη µαζική απόλυση για µεγάλο χρονικό διάστηµα και, τουλάχιστον, 

µέχρι να είναι απολύτως σίγουρο το ότι έχει ξεπεραστεί κάθε αρνητικό σύµπτωµα που µπορεί να 

είχε προκληθεί λόγω της µαζικής απόλυσης συναδέλφων ανεξαρτήτως της αιτίας που οδήγησε σε 

αυτό το φαινόµενο. 

 

Ανεξαρτήτως από το χρονικό σηµείο στο οποίο λαµβάνει χώρα η επικοινωνιακή διαδικασία, 

ιδιαίτερα σηµαντικός για την αποτελεσµατικότητά της είναι ο τρόπος µε τον οποίο αυτή 

υλοποιείται. ∆ηλαδή, έχει ιδιαίτερη σηµασία ο τρόπος και το µέσο µε το οποίο θα γίνει η 

απαιτούµενη µετάδοση µηνυµάτων. Η διαδικασία της επικοινωνίας µπορεί να γίνει: 

 

• Με προσωπική συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο (“face to face”) 

 

• Με αποστολή προσωπικού γραπτού σηµειώµατος ενηµέρωσης 

 

• Με απρόσωπο γραπτό σηµείωµα ενηµέρωσης 

 

• Με γενικευµένο ηχητικό µήνυµα ή µήνυµα εικόνας 

 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο αποδοτικότερος τρόπος είναι η προσωπική επαφή κατά πρόσωπο 

και όσο προχωράει κάποιος στους άλλους τρόπους η αποτελεσµατικότητα µειώνεται. Όσο 
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περισσότερο γίνεται φανερό στον αποδέκτη τους µηνύµατος ότι αυτό αφορά αποκλειστικά τον ίδιο 

και έχουν αφιερωθεί πόροι του οργανισµού για τον ίδιο, τόσο είναι πιο εύκολη η αποδοχή. Είναι 

βέβαια δύσκολο, η εν λόγω διαδικασία να υλοποιηθεί µε µεγάλο πλήθος ατόµων, καθόσον αυτό θα 

απαιτούσε πολλές ώρες και µεγάλο απόθεµα πόρων από τον οργανισµό. Είναι κρίσιµο να επιλεχθεί 

ο τρόπος δια του οποίου θα επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα µε την ελάχιστη σπατάλη πόρων. 

Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται τα µηνύµατα στα υψηλόβαθµα στελέχη (ή αλλιώς «στελέχη 

πρώτης γραµµής») να µεταδοθούν µέσω προσωπικών συναντήσεων καθόσον αυτά θα επηρεάσουν 

και τους υπόλοιπους που βρίσκονται σε χαµηλότερη θέση στο οργανόγραµµα της εταιρείας. Η 

σωστή επικοινωνία µαζί τους θα συµβάλλει καθοριστικά στον περιορισµό των αρνητικών 

συµπτωµάτων από µία µαζική απόλυση ενώ, στον αντίποδα, µία µη καλή επικοινωνιακή διαδικασία 

µαζί τους θα συµπαρασύρει σε αρνητικές καταστάσεις και συναισθήµατα και τους υπόλοιπους 

υπαλλήλους, σε τέτοιο βαθµό που ενδέχεται να µην είναι αντιµετωπίσιµα µετά την εκδήλωσή τους. 

 

Ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή, σε σχέση µε το γεγονός της µαζικής απόλυσης, και τον 

τρόπο µέσω του οποίου υλοποιείται η επικοινωνιακή διαδικασία, οφείλει να χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριµένα στοιχεία ώστε να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Πιο αναλυτικά η επικοινωνία 

πρέπει: 

 

1. Να είναι ξεκάθαρη 

 

2. Να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη 

 

3. Να είναι ακριβής 

 

4. Να είναι ολοκληρωµένη 

 

5. Να γίνεται εύκολα κατανοητή 

 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη διαδικασία της επικοινωνίας µε τα στελέχη αρκετά περίπλοκη 

δεδοµένων των απαιτήσεων που εγείρονται. Το τµήµα της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων 

οφείλει να εξετάζει συνεχώς τα δεδοµένα και επικοινωνιακά να οδηγεί την πολιτική και τις 

διαδικασίες του οργανισµού ώστε να αποφευχθούν αρνητικές σκέψεις και συµπεριφορές. ∆εν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί αρνητικά φαινόµενα που οφείλονται αποκλειστικά στη 

λάθος µετάδοση ενός µη αρνητικού µηνύµατος. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία της µαζικής απόλυσης 

έχει, από τη φύσης της, αρνητική χροιά, η επικοινωνιακή διαδικασία είναι το κυρίαρχο και ίσως 



ΟΟιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττοουυ  φφάάσσµµααττοοςς  ττωωνν  µµααζζιικκώώνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  σστταα  σσττεελλέέχχηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν 

22 

µοναδικό όπλο στα χέρια του οργανισµού για να αποφευχθούν άσχηµες συνέπειες στα στελέχη και, 

κατά συνέπεια, στη συνολική λειτουργία του οργανισµού. 
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4.4 Εργασιακή ανασφάλεια και στρες 

 

Η διαδικασία της µαζικής απόλυσης έχει στοιχεία ενός ιδιαίτερα έντονου φαινοµένου. Είναι 

λογικό, λοιπόν, όπως κάθε έντονο φαινόµενο, να έχει σηµαντική επίδραση σε επίπεδο ψυχολογίας 

για το κάθε άτοµο, απλό υπάλληλο ή στέλεχος εµπλέκεται ή φαίνεται να εµπλέκεται στη 

διαδικασία. ∆εν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή ο κάθε εργαζόµενος είναι 

σχεδόν αδύνατο να αποφύγει τις έντονες ψυχολογικές και συναισθηµατικές φορτίσεις όπως το 

στρες. 

 

Το άγχος στην εργασία θεωρείται, στη σύγχρονη εποχή, µία πραγµατικότητα ή οποία είναι 

σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί. Το κόστος αυτού του άγχους (στρες) για τον οργανισµό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό. Σε παλαιότερη µελέτη έχει υπολογιστεί ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής οι οργανισµοί χάνουν κάθε χρόνο ένα ποσό µεταξύ εκατό και τριακοσίων 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων (US$ 100 – 300 billion) σε κόστη που σχετίζονται µε το εργασιακό 

στρες. (Stewart 1990as cited in Crampton, Hodge, Jitendra & Price, 1995). Το κόστος αυτό 

περιλαµβάνει το σύνολο των απουσιών από τη δουλειά, ατυχήµατα που προκαλούνται, έξοδα 

ιατρικής περίθαλψης και µείωση της παραγωγικότητας. Είναι δεδοµένα τα αρνητικά αποτελέσµατα 

του στρες στην εργασία εν γένει. 

 

Σε µια διαδικασία που εµπεριέχει µαζική απόλυση εργαζοµένων, το επίπεδο του στρες γίνεται 

σαφώς υψηλότερο. Το επίπεδο του στρες κρίνεται ως ένα µέγεθος αντιστρόφως ανάλογο µε την 

αφοσίωση του εργαζόµενου στην επιχείρηση, η οποία, φυσικά, απαιτείται για τη σωστή λειτουργία 

του οργανισµού. 

 

Στο επίπεδο των µαζικών απολύσεων αρνητική σχέση υπάρχει µεταξύ του επιπέδου του στρες 

του εργαζόµενου και της αφοσίωσης του στον οργανισµό όταν συµβαίνουν τα κάτωθι: 

 

1. Όταν ο εργαζόµενος πιστεύει ότι η πολιτική των µαζικών απολύσεων είναι άδικη και δεν 

απαιτείται να υλοποιηθεί για τη βιωσιµότητα του οργανισµού. Κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό 

να γίνει κατανοητός σε κάθε στέλεχος του οργανισµού ο λόγος της υλοποίησης του 

προγράµµατος των µαζικών απολύσεων ώστε να µη θεωρηθεί ότι άλλοι λόγοι κινούν τις 

αποφάσεις του οργανισµού στους οποίους δε συγκαταλέγεται το ενδιαφέρον για το ανθρώπινο 

δυναµικό. Όταν το στέλεχος δε προσλαµβάνει ενδιαφέρον από τον οργανισµό, τότε 

αποµακρύνεται ψυχικά από αυτόν και δε νιώθει πλέον ενεργό κοµµάτι αυτού. Για να 
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αποφευχθεί αυτό το γεγονός θα πρέπει η όλη διαδικασία της επικοινωνίας να είναι 

αποτελεσµατική, είτε αφορά τα άµεσα είτε αφορά τα άµεσα µηνύµατα. 

 

2. Όταν το στέλεχος που παραµένει πιστεύει ότι η πολιτική βάσει της οποίας υλοποιείται το 

πρόγραµµα των µαζικών απολύσεων δεν έχει επεξηγηθεί αρκετά. Ο κάθε εργαζόµενος θέλει να 

γνωρίζει τη φιλοσοφία βάσει της οποίας κινείται και ενεργεί ο οργανισµός στον οποίο αυτός 

είναι ενταγµένος και ιδιαίτερα σε τόσο έντονα ζητήµατα όπως η πολιτική που εµπλέκει το 

φαινόµενο της µαζικής απόλυσης. Σε περίπτωση κατά την οποία επιλεγεί από τον οργανισµό 

να µην υπάρχει ξεκάθαρη ενηµέρωση ή δεν επικοινωνηθεί σωστά η πολιτική, η σκέψη του 

εργαζόµενου θα τον οδηγήσει σε διαφορετική περιπτωσιολογία και θα τον αποµακρύνει 

συναισθηµατικά από τον οργανισµό στον οποίο είναι ενταγµένος. 

 

3. Όταν στο στέλεχος δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς τη χρονική στιγµή που ξεκινάει η υλοποίηση 

του προγράµµατος µαζικών απολύσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί πριν τη χρονική στιγµή η 

οποία ορίζεται ως έναρξη της υλοποίηση του προγράµµατος της µαζικής απόλυσης θα πρέπει 

να έχει ήδη ολοκληρωθεί µια επικοινωνιακή διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας θα έχει 

προετοιµαστεί το στέλεχος ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις της διαδικασίας. 

Είναι προφανές ότι αν το πρότερο στάδιο δεν έχει στεφθεί µε την ανάλογη επιτυχία τότε το 

αυξανόµενο στρες θα προκαλέσει µείωση της αφοσίωσης του στελέχους στον οργανισµό. 

 

4. Όταν το στέλεχος ανησυχεί για το µέλλον του στον οργανισµό. Το φαινόµενο της µαζικής 

απόλυσης είναι ένα ιδιαίτερα έντονο φαινόµενο το οποίο επηρεάζει την ψυχολογία όχι µόνο 

αυτών που αποµακρύνονται αλλά κυρίως αυτών που παραµένουν. Σε αυτούς που παραµένουν 

δηµιουργείται ανασφάλεια σχετικά µε την εργασία τους. ∆ηµιουργείται δηλαδή η ανησυχία ότι 

ενδέχεται να αποτελέσουν και οι ίδιοι τα «θύµατα» ενός ανάλογου προγράµµατος µαζικών 

απολύσεων στο εγγύς µέλλον. Αν δεν έχουν λειτουργήσει τα επικοινωνιακά κανάλια τότε το 

δηµιουργούµενο άγχος επηρεάζει αρνητικά την αφοσίωση στον οργανισµό. 

 

5. Όταν ο εργαζόµενος που παραµένει πιστεύει ότι ο φόρτος εργασίας του θα αυξηθεί σαν 

αποτέλεσµα του προγράµµατος µαζικών απολύσεων. Θεωρητικά, η µείωση του ανθρώπινου 

δυναµικού δε θα προκαλέσει και µείωση του όγκου εργασίας που θα πρέπει να υλοποιηθεί. 

Τούτο λογικά προκαλεί τη σκέψη ότι οι εργαζόµενοι που θα παραµείνουν θα πρέπει να 

επιφορτιστούν τον όγκο εργασιών των απολυµένων συναδέλφων. Σε κάθε περίπτωση, το 

γεγονός αυτό δηµιουργεί ψυχολογική φόρτιση στον εργαζόµενο και άρα µειώνει σταδιακά την 

αφοσίωσή του στον οργανισµό. 
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αυξηµένο επίπεδο του στρες στο παραµένον στέλεχος 

προκαλεί µείωση ή απώλεια της αφοσίωσής του στον οργανισµό. Είναι λογική συνέπεια ότι εφόσον 

όµως τα παραπάνω φαινόµενα περιοριστούν τα αποτελέσµατα θα είναι αντίστροφα. 

 

Γενικότερα, η επιβίωση από ένα γεγονός µαζικής απόλυσης συναδέλφων προκαλεί ανησυχία 

για την ασφάλεια της εργασίας. Η µη ύπαρξη ασφάλειας στην εργασία δεν είναι απολύτως σίγουρο 

το πώς θα λειτουργήσει πάνω στον υπάλληλο. Τα αποτελέσµατά της δεν είναι ούτε απολύτως 

θετικά ούτε απολύτως αρνητικά. Η εργασιακή ανασφάλεια µπορεί να ληφθεί από το στέλεχος ως 

µία αγχωτική διαδικασία διαχωρισµού αυτού που ελπίζει και επιδιώκει ο υπάλληλος (π.χ. 

εργασιακή ασφάλεια) και αυτού που προσφέρει ο εργοδότης – οργανισµός (π.χ. εργασιακή 

ανασφάλεια) που µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του επιπέδου της προσπάθειας και συνακόλουθα 

στη σηµαντική µείωση της παραγωγικότητας του εργαζόµενου. Την ίδια στιγµή, η εργασιακή 

ανασφάλεια µπορεί να παρακινήσει τους υπαλλήλους να αυξήσουν την προσπάθειά τους στην 

εργασία καθώς η υψηλή απόδοση µπορεί να ληφθεί ως ασπίδα προστασίας εναντίον της 

πιθανότητας να απολυθούν. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το φαινόµενο των µαζικών απολύσεων επιδρά έντονα σε αρκετά στοιχεία 

της ψυχολογίας του εργαζόµενου και ειδικότερα του στελέχους που παραµένει. Η αντιµετώπισή 

του έγκειται κυρίως στη σωστή προετοιµασία µέσω της επικοινωνιακής διαδικασίας. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  55::  ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  

 

Το φαινόµενο των µαζικών απολύσεων είναι πλέον µία συχνή, µε βάση την ένταση εµφάνισής 

της, πραγµατικότητα στα σύγχρονα δεδοµένα των οργανισµών. Ανεξάρτητα από το λόγο για τον 

οποίο η διοίκηση µιας εταιρεία ή οργανισµού προχωρά στην υλοποίηση ενός τόσο έντονου 

φαινοµένου διαφέρει αλλά, σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί ένα σπάνιο και άρα ιδιαίτερο 

φαινόµενο. 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε εκτενής αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν και τις 

παραµέτρους που υπεισέρχονται στη διαδικασία. Το φαινόµενο των µαζικών απολύσεων, 

ανεξάρτητα από το αν λαµβάνει χώρα µε σκοπό τη µείωση του κόστους σε µία δύσκολη 

οικονοµικά περίοδο ή στα πλαίσια διαρθρωτικών αλλαγών στη δοµή και στις διαδικασίες ενός 

οργανισµού αποτελεί ένα πολύ έντονο φαινόµενο τα αποτελέσµατα του οποίου µπορεί να 

καταστούν επώδυνα για τη µελλοντική πορεία. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αφορούν τόσο 

αυτούς που αποχωρούν αλλά κυρίως αυτούς που παραµένουν και καλούνται να διαχειριστούν την 

κατάσταση προασπίζοντας τα συµφέροντα και την εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού. Σίγουρα, 

οφείλει να δοθεί βάρος στον τρόπο που θα αντιµετωπιστεί το γεγονός από τους απολυόµενους αλλά 

κυρίαρχα ο οργανισµός θα πρέπει να ενδιαφερθεί για τις επιπτώσεις στα στελέχη που παραµένουν. 

 

Το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων στα πλαίσια της αντιµετώπισης από τα στελέχη που 

παραµένουν συνοψίζονται στο φαινόµενο του «συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). 

Στα όρια του συγκεκριµένου όρου περιλαµβάνεται κάθε αρνητικό συναίσθηµα ή αντίδραση µπορεί 

να προκληθεί λόγω της υλοποίησης ενός προγράµµατος µαζικών απολύσεων. 

 

Βέβαια, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων στα προηγούµενα κεφάλαια τα 

αποτελέσµατα µια τέτοιας διαδικασίας δεν είναι αναγκαστικά µόνο αρνητικά. Ενδέχεται να 

προκληθούν και θετικές, για τον οργανισµό αντιδράσεις, στα πλαίσια της ανασφάλειας για τη θέση 

εργασίας. ∆ε µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εµφάνισης εντατικοποίησης της προσπάθειας και 

άρα, συνακόλουθα, και της παραγωγικότητας µε σκοπό της µελλοντικής διατήρησης της θέσης 

εργασίας σε πιθανή επανάληψη του συµβάντος της µαζικής απόλυσης. Εφόσον κάτι τέτοιο συµβεί 

τότε είναι δεδοµένο ότι τα µελλοντικά αποτελέσµατα για τον οργανισµό θα είναι σαφώς 

βελτιωµένα και θα γεννούν καλύτερες προοπτικές και µεγαλύτερες προσδοκίες. Μια τέτοια, 

ευτυχής, κατάληξη δεν αποτελεί όµως ζήτηµα που θα κληθεί να αντιµετωπίσει µέσω προτάσεων η 

παρούσα εργασία καθόσον κύριο στόχο αποτελεί η εύρεση των τρόπων της αντιµετώπισης των 

αρνητικών επιπτώσεων και ο περιορισµός αυτών. 
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Συνοψίζοντας τα αρνητικά αποτελέσµατα στα πλαίσια του «συνδρόµου του επιζήσαντα» 

(survivor’s syndrome) δύνανται να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά του ως ακολούθως: 

 

 

• Έλλειψη ενθουσιασµού και κινήτρων για καλή απόδοση στην εργασία  

 

• Μειωµένη απόδοση στην εργασία 

 

• Μειωµένη αφοσίωση στον οργανισµό 

 

• Ανασφάλεια για τη θέση εργασίας που κατέχει το στέλεχος 

 

• Απαξίωση του οργανισµού και των επικεφαλών αυτών 

 

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω αρνητικά αποτελέσµατα καθιστούν αδύνατη την αποδοτική 

περαιτέρω συνεργασία του οργανισµού µε το στέλεχος που θα καταληφθεί από το «σύνδροµο του 

επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). Η αντιµετώπιση του φαινοµένου θεωρείται κρίσιµη για τη 

µετέπειτα πορεία του οργανισµού. Οι όποιες ενέργειες θα ληφθούν για να µειωθεί η ένταση του 

φαινοµένου δεν αποτελούν γεγονότα αλλά µία συνεχή διαδικασία που ξεκινά πολύ πριν τη χρονική 

στιγµή που ορίζεται ως η έναρξη της διαδικασίας των µαζικών απολύσεων και, στην 

πραγµατικότητα, όπως δείχνουν τα στοιχεία τα οποία παρατέθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, 

µπορεί να ολοκληρωθεί µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα, το οποίο µπορεί να είναι και αρκετά 

χρόνια. 

 

Πρώτο και κυρίαρχο λόγο στον περιορισµό του φαινοµένου αποτελούν µια σειρά στοιχείων 

που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ενέργεια του οργανισµού να υλοποιήσει µαζικές απολύσεις: 

 

1. Οι µαζικές απολύσεις να είναι εµφανώς απαιτούµενες για την εύρυθµη λειτουργία του 

οργανισµού. Η απόφαση για µαζική απόλυση εργαζοµένων δεδοµένου ότι θα προκαλέσει 

αρκετές αναταράξεις το εσωτερικό του οργανισµού δε µπορεί να ληφθεί χωρίς να αναλυθούν 

όλες οι παράµετροι που αφορούν τους λόγους και τα αποτελέσµατα. ∆ιαφορετικά ο 

οργανισµός θα βρεθεί αναίτια σε διαδικασία αποσόβησης αρνητικών επιπτώσεων και 

αντιµετώπισης προβληµάτων. Ακόµα ευνοϊκότερο είναι το σενάριο κατά το οποίο την 

απαίτηση για εφαρµογή του µέτρου θα έχουν αντιληφθεί οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. 
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2. Η επιλογή των στελεχών που θα απολυθούν να γίνει µε δίκαια κριτήρια. Οι εργαζόµενοι που 

θα αποµακρυνθούν θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι αξιοκρατικά είναι οι λιγότερο 

αποδοτικοί. ∆εν πρέπει να υπεισέλθουν συναισθηµατισµοί ή προσωπικές σχέσεις και 

δεσµεύσεις καθόσον αυτοί θα γίνουν αντιληπτοί από τους άλλους. Το στέλεχος ή τα στελέχη 

που θα λάβουν της απόφαση για τον προσδιορισµό αυτών που θα απολυθούν πρέπει να 

κινηθούν µε βάση το αίσθηµα δικαίου. 

 

3. Οι απολύσεις να µην προκαλέσουν δυσλειτουργία στις διαδικασίες του οργανισµού. Η επιλογή 

του όγκου των στελεχών που θα αποµακρυνθούν αλλά και η κατανοµή τους ανάλογα µε τα 

τµήµατα του οργανισµού θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτό να συνεχίσει 

ο οργανισµός να λειτουργεί ορθά. Σε περίπτωση που οι απολύσεις προκαλέσουν ελλείψεις 

εντονότερες σε κρίσιµους τοµείς τότε θα εµφανιστούνε έντονα προβλήµατα στην παραγωγική 

διαδικασία του οργανισµού και θα εµφανιστεί συνακόλουθα το αίσθηµα ότι ο οργανισµός δε 

θα µπορέσει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του µέλλοντος. 

 

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει η απόφαση και η 

υλοποίηση του µέτρου των µαζικών απολύσεων σαν βάση και σαν φιλοσοφία. Αν δε λάβουν χώρα 

ή υλοποιηθούν περιορισµένα τότε τα αρνητικά αποτελέσµατα θα είναι πιο έντονα και η 

αντιµετώπισή τους πιο δύσκολη. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία οι ενέργειες της διοίκηση του 

οργανισµού ακολουθούν τη φιλοσοφία που ορίζεται παραπάνω τότε είτε δε θα εµφανιστούν 

δυσλειτουργίες ή, αν εµφανιστούν, θα είναι πολύ µικρής έντασης. 

 

Πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν και αφορούν τη βάση της φιλοσοφίας και της λειτουργίας 

του οργανισµού, το µοναδικό όπλο για την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων εντοπίζεται 

στον τοµέα της επικοινωνίας. Η επικοινωνία ανεξάρτητα από το µέσα έκφρασής της µπορεί να 

φέρει σηµαντικά οφέλη αλλά και να προκαλέσει παραπάνω προβλήµατα στον οργανισµό, αν δεν 

εκφραστεί σωστά, τόσο σε επίπεδο εσωτερικού όσο και σε επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

Σε µια συνολική προσπάθεια να προταθούν συγκεκριµένες λύσεις µέσω ενεργειών για την 

αποφυγή της εµφάνισης και της συνακόλουθης διόγκωσης του «συνδρόµου του επιζήσαντα» 

(survivor’s syndrome) προτείνεται να αναληφθεί δράση από τον οργανισµό και τα στελέχη του µε 

τους παρακάτω τρόπους: 

 

11. Μόλις η απόφαση για τη µείωση του προσωπικού θα έχει ληφθεί, η είδηση θα πρέπει να 

µεταδοθεί µε το σωστό τρόπο ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη φηµών. 



ΟΟιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττοουυ  φφάάσσµµααττοοςς  ττωωνν  µµααζζιικκώώνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  σστταα  σσττεελλέέχχηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν 

29 

Ο τρόπος και χρόνος που θα διαδοθεί η απόφαση της διοίκησης παίζει κρίσιµο ρόλο για την 

ανάπτυξη φηµών εντός του οργανισµού. Οι φήµες που µπορεί να µεταδίδονται µεταξύ των 

εργαζοµένων µπορεί να διογκώσουν το γεγονός και να προκαταβάλουν τα στελέχη πριν αυτά 

ενηµερωθούν από τη διοίκηση της εταιρείας. Ο έλεγχος του τρόπου που θα µεταδοθεί η 

πληροφορία θα προστατέψει την οργανισµό από αρνητικά συναισθήµατα που θα 

προκαταβάλλουν τους εργαζόµενους και θα καταστήσει πιο εύκολη τη µετέπειτα επεξήγηση 

των γεγονότων και των λόγων που οδήγησαν σε αυτή των απόφαση. Η διαρροή φηµών 

επηρεάζουν το σύνολο των εργαζοµένων, συνήθως αρνητικά, σε κάθε περίπτωση πόσο µάλλον 

στα πλαίσια ενός τόσο έντονου φαινοµένου όπως η µαζική απόλυση εργαζοµένων. 

 

12. Η αρχική επικοινωνία θα πρέπει να διακρίνεται από σαφήνεια και ολοκληρωµένη επεξήγηση 

των λόγων που οδήγησαν στην απόφαση. 

 

Τα πρώτα µηνύµατα που θα µεταδοθούν στο σύνολο των εργαζοµένων εµφανίζουν τη 

µεγαλύτερη κρισιµότητα στην επικοινωνιακή διαδικασία. Ανεξάρτητα από το µέσο µε το οποίο 

θα επικοινωνηθεί η απόφαση θα πρέπει να παρασχεθεί πλήρης επεξήγηση των λόγων που 

οδήγησαν τη διοίκηση του οργανισµού στην απόφαση να προβεί σε µαζική απόλυση 

εργαζοµένων αλλά και ολοκληρωµένη ανάλυση για τον τρόπο µε τον οποίο έχει σχεδιαστεί να 

υλοποιηθεί ένα πλάνο υποστήριξης όλων των στελεχών στα νέα δεδοµένα. Η µη σωστή 

επεξήγηση πιθανόν να οδηγήσει σε παρανόηση των λόγων και άρα αρνητικά συναισθήµατα 

είναι πιθανό να εµφανιστούν. Επιπροσθέτως, ο οργανισµός θα πρέπει να δείξει το βαθµό στον 

οποίο ενδιαφέρεται για τα στελέχη του παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωµένο πλάνο 

πολυεπίπεδης υποστήριξής τους. Έτσι θα µπορέσει να κρατηθεί η προϋπάρχουσα σχέση 

εµπιστοσύνης µεταξύ του οργανισµού και των στελεχών αυτού. 

 

13. Μετά την πρώτη ενηµέρωση για το γεγονός θα πρέπει να ενηµερωθούν τα στελέχη για τις 

επιπτώσεις στους ίδιους. 

 

Μόλις διαδοθεί το νέο της απόφασης για µαζική απόλυση τα στελέχη θα ζητήσουν να µάθουν 

τις επιπτώσεις που θα έχει το γεγονός στους ίδιους προσωπικά. Τα στελέχη τα οποία 

ενηµερώνονται συνεχώς µέσα από µία κανονική, σωστή και ολοκληρωµένη επικοινωνιακή 

διαδικασία εµφανίζουν λιγότερες πιθανότητες να εκφράσουν αρνητικά συναισθήµατα για τον 

οργανισµό. Ο υπεύθυνος υλοποίησης της διαδικασία της µαζικής απόλυσης θα πρέπει να 

εξασφαλίσει τη σωστή ενηµέρωση κάθε στελέχους σε επίπεδο αλλαγών στη δική του θέση και 

εργασία µέσα στα πλαίσια του οργανισµού. 
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14. Η διαδικασία της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι συνεχής 

 

Η επικοινωνία όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν είναι ένα γεγονός αλλά µία διαδικασία. ∆ηλαδή 

δεν αποτελεί την µοναδική έκφραση ενός µηνύµατος αλλά θα πρέπει να εµπεριέχει την 

ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των δύο πλευρών (οργανισµός – στελέχη). Πέρα από το 

γεγονός της αρχικής µετάδοσης του µηνύµατος που αφορά την εφαρµογή του µέτρου των 

µαζικών απολύσεων, το κανάλι επικοινωνίας µεταξύ του οργανισµού και κάθε στελέχους – 

εργαζόµενου θα πρέπει να παραµένει ανοιχτό µε στόχο, σε δεύτερο χρόνο να µπορούν να 

παρασχεθούν όλες οι απαιτούµενες εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Αν το «κανάλι» αυτό κλείσει 

και δεν είναι εφικτή η µετέπειτα µετάδοση µηνυµάτων, πιθανόν στοιχεία της διαδικασίας να 

παρερµηνευτούν προκαλώντας αρνητικά συναισθήµατα στα στελέχη και, κατά συνέπεια, 

δυσλειτουργία στον οργανισµό. 

 

15. Η επιλογή των στελεχών που θα απολυθούν θα πρέπει να είναι δίκαια 

 

Η επιλογή των στελεχών που θα αποµακρυνθούν έχει ιδιαίτερα µεγάλη βαρύτητα για τη 

µετέπειτα λειτουργία του οργανισµού. Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η διαλογή 

των ανθρώπων θα χαρακτηριστεί ο οργανισµός στα πλαίσια της φιλοσοφίας και των αρχών 

που τον διέπουν στη λειτουργία του. Αποτελεσµατικό µέσο για την απόδειξη του δίκαιου της 

επιλογής είναι να παρουσιαστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η επιλογή. Όσο πιο 

ξεκάθαρα είναι τα κριτήρια και όσο πιο έντονα γίνουν αντιληπτά από τα στελέχη τόσο 

µικρότερη θα είναι η όπια αντίδραση στα πλαίσια του δικαίου της επιλογής. Σε ιδανική 

περίπτωση όπου υπάρχει δυνατότητα επένδυσης πόρων του οργανισµού στη διαδικασία 

προτείνεται η διοργάνωση προσωπικών συναντήσεων µε όλα τα στελέχη στις οποίες µπορεί να 

υλοποιηθεί µια υποστηρικτική διαδικασία στα πλαίσια της επεξήγησης των παραµέτρων και 

των όρων που τέθηκαν για την υλοποίηση του µέτρου των µαζικών απολύσεων. 

 

16. Το στέλεχος που θα απολυθεί θα πρέπει να ενηµερωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ώστε να 

αποφευχθούν µεγάλα διαστήµατα αγωνίας και έντασης. 

 

Από τη χρονική στιγµή εκείνη κατά την οποία θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται το µέτρο της 

µαζικής απόλυσης, η είδηση θα διαδοθεί στα πλαίσια του εσωτερικού του οργανισµού 

προκαλώντας άγχος και αγωνία σε όλα τα στελέχη. Οι εργαζόµενοι οι οποίοι θα απολυθούν 

πρέπει να ενηµερωθούν πρώτοι και σε πολύ σύντοµο χρόνο. Άλλωστε, κάτι τέτοιο απαιτείται 

να συµβεί και στα πλαίσια του σεβασµού που οφείλει να επιδείξει ο οργανισµός προς αυτούς, 
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τόσο για να διαφυλάξει την εξωτερική, πλέον, εικόνα του όσο και για να βοηθήσει τους 

παραµένοντες στους οποίους αντανακλώνται οι συµπεριφορές και οι αντιδράσεις αυτών που 

αποχωρούν. Κατά την ενηµέρωση των υπό αποχώρηση στελεχών θα πρέπει να επεξηγηθούν 

πλήρως οι λόγοι υλοποίησης του προγράµµατος των µαζικών απολύσεων αλλά και να 

αιτιολογηθεί πλήρως η επιλογή όσων αφορά τα πρόσωπα που θα αποχωρήσουν. Εφόσον, τα 

παραπάνω επικοινωνηθούν σωστά τότε το επίπεδο της έντασης θα είναι µειωµένο και, κατά 

συνέπεια πολύ µικρότερος ο βαθµός εµφάνισης των συµπτωµάτων του «συνδρόµου του 

επιζήσαντα» (survivor’s syndrome). 

 

17. Ο οργανισµός µπορεί να παράσχει συµβουλευτική υποστήριξη στα στελέχη που 

αποµακρύνονται κατά την εφαρµογή των µαζικών απολύσεων. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα συµπεριφερθεί ο οργανισµός στα στελέχη 

που αποµακρύνονται και οι αντιδράσεις θετικές ή αρνητικές αυτών αντανακλώνται σε αυτούς 

που παραµένουν και για τους οποίους ενδιαφέρεται περισσότερο ο οργανισµός. Είναι 

δεδοµένο ότι η διαδικασία της απόλυσης είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογικά διαδικασίας 

για τον κάθε εργαζόµενο. Εφόσον ο οργανισµός µπορούσε να παράσχει συµβουλευτικές 

υπηρεσίες στα στελέχη που αποχωρούν θα αποδείκνυε σε αυτούς που παραµένουν το πόση 

σηµασία έχουν για τον οργανισµό τα στελέχη του συµβάλλοντος στην υπογραφή ενός νέου 

ψυχολογικού συµβολαίου των στελεχών µε τον οργανισµό στον οποίο αυτά είναι ενταγµένα. 

Το παραπάνω θα συνέβαινε καθώς θα δηλωνόταν έµµεσα η αφοσίωση του οργανισµού στην 

υποστήριξη των στελεχών του. 

 

18. Ο οργανισµός µπορεί να παράσχει συµβουλευτική υποστήριξη στα στελέχη που παραµένουν 

κατά την εφαρµογή των µαζικών απολύσεων 

 

Τα στελέχη που παραµένουν είναι πολύ πιθανό να καταληφθούν από το «σύνδροµο του 

επιζήσαντα»(survivor’s syndrome) το οποίο θα επιφέρει σειρά από αρνητικά αποτελέσµατα 

για τον οργανισµό. Είναι δεδοµένο ότι ο οργανισµός θα πρέπει να κατευθύνει την προσοχή του 

και να διοχετεύσει τους πόρους του σε εκείνη την κατεύθυνση που θα βοηθήσει τα στελέχη 

του να µην καταληφθούν από το εν λόγω «σύνδροµο». Στα πλαίσια αυτά, βοηθητικά θα 

µπορούσε να λειτουργήσει και η συµβουλευτική υπηρεσία από τον οργανισµό στα στελέχη 

εντός των ορίων των τρόπων αντιµετώπισης των ζητηµάτων που θα προκαλούσαν αρνητικά 

ψυχολογία µέσω της συναισθηµατικής πίεσης. Η διαδικασία της παροχής της εν λόγω 

υπηρεσίας θα µπορούσε να προσφερθεί, αν οι υπάρχοντες πόροι το επιτρέπουν, σε προσωπικές 
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κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή, αν δεν υφίσταται επάρκεια πόρων, σε µαζικότερες και 

πολυπληθέστερες συγκεντρώσεις. Συνοψίζοντας, η υλοποίηση µιας τέτοιας διαδικασίας θα 

προσέφερε τόσο τη στήριξη των στελεχών που παραµένουν όσο και την αναβάθµιση του 

οργανισµού στην αντίληψη των εργαζοµένων του σχετικά µε το ενδιαφέρον που εµφανίζει για 

τα ίδια τα στελέχη του. 

 

19. Ο οργανισµός θα πρέπει να αναγνωρίσει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας. 

 

Όπως φάνηκε και από τα ευρήµατα µελετών η διαδικασία της επανυπογραφής του 

ψυχολογικού συµβολαίου µεταξύ του οργανισµού και του στελέχους που παραµένει είναι µια 

διαδικασία χρονικά µεγάλη σε διάρκεια. Ο οργανισµός και η διοίκηση αυτού δεν πρέπει να 

θεωρήσουν τη διαδικασία σύντοµη χρονικά ούτε ήσσονος σηµαίας µετά την πάροδο του 

πρώτου διαστήµατος. Η ολοκλήρωση των ενεργειών προς αποφυγή ή µείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων µπορεί να διαρκέσει µέχρι και αρκετά χρόνια. Στην πραγµατικότητα είναι µια 

συνεχής διαδικασία καθόσον όλα τα µέτρα που απαιτούνται και που αναφέρθηκαν για τον 

περιορισµό του φαινοµένου του «συνδρόµου του επιζήσαντα» (survivor’s syndrome) 

αποτελούν και κοµµάτια της συνολικής λειτουργικής διαδικασίας που θα πρέπει να έχει ένας 

οργανισµός ανεξάρτητα από το αν εφαρµόσει το µέτρο της µαζικής απόλυσης εργαζοµένων. 

Θα ήταν όµως καταστροφικό για τον οργανισµό και θα αναιρούσε κάθε προηγούµενη θετική 

ενέργεια αν µετά από ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη µαζική απόλυση η διαδικασία 

σταµατούσε θεωρώντας ο οργανισµός ότι δεν υφίσταται λόγος περαιτέρω ενασχόλησης µε τα 

στελέχη δεδοµένου ότι τα αρνητικά συµπτώµατα εξαφανίστηκαν. Ενδέχεται να υφίστανται 

χωρίς να είναι εύκολα διακριτά και να εκδηλωθούν σε επόµενο χρόνο.  

 

20. Η απόφαση για µαζική απόλυση εργαζοµένων θα πρέπει να είναι ακολουθεί τα γενικότερα 

αποτελέσµατα και λειτουργία του οργανισµού 

 

Κάθε προσπάθεια για αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων ή του περιορισµού αυτών θα 

αποτύχει αν η διαδικασία των µαζικών απολύσεων δεν ακολουθεί το σύνολο των ενεργειών 

και αποτελεσµάτων της εταιρείας ή οργανισµού. Αν ο οργανισµός σε κάποιο άλλο τµήµα του 

εµφανίζει πολύ θετικά αποτελέσµατα και αναπτύσσεται η απόφαση για ένα τόσο έντονο 

φαινόµενο όπως η µαζική απόλυση θα ληφθεί ιδιαίτερα αρνητικά από το σύνολο των 

εργαζοµένων. Επειδή ο οργανισµός για το στέλεχος αποτελεί µια ολοκληρωµένη οντότητα, δε 

διαχωρίζεται ανάλογα µε τα τµήµατα ή αν πρόκειται και για παγκόσµιο οργανισµό, ανάλογα 
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µε τις χώρες δραστηριοποίησης. Στη σκέψη του στελέχους θα είναι πάντα µία αρνητική εικόνα 

για τον οργανισµό ο οποίος µπορούσε να κρατήσει τις θέσεις εργασίας και όµως 

«αδιαφόρησε» για τα στελέχη του. Μια τέτοιας µορφής απαξίωση του οργανισµού είναι πολύ 

δύσκολο να αντιµετωπιστεί και µπορεί να προκαλέσει πληθώρα αρνητικών αποτελεσµάτων 

στη λειτουργία. 

 

Σε µια προσπάθεια για γίνει µία σύνοψη όσων αναφέρθηκαν, θα πρέπει να τονιστεί η 

ιδιαιτερότητα του γεγονότος της µαζικής απόλυσης εργαζοµένων. Αποτελεί ένα από τα πιο έντονα 

φαινόµενα που µπορεί να λάβουν χώρα στα πλαίσια τα λειτουργίας ενός οργανισµού και, σε κάθε 

περίπτωση, δε θα πρέπει η διοίκηση του οργανισµού να προβεί σε αυτό το µέτρο αν δεν είναι σε 

πολύ µεγάλο βαθµό εξασφαλισµένη η επιτυχία του. Οι αρνητικές του επιπτώσεις µπορεί να είναι 

µεγάλες τόσο στο επίπεδο αυτών που αποχωρούν όσο και στο επίπεδο αυτών που παραµένουν. Για 

να προασπιστεί η εικόνα του οργανισµού στα στελέχη του θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες που θα 

χαρακτηρίζονται από τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη ενός οφείλει, στο µέγιστο βαθµό, να 

αξιοποιήσει τα κανάλια της επικοινωνίας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα µπορέσουν να 

περιοριστούν τα αρνητικά φαινόµενα και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µελλοντική 

ανάπτυξη του οργανισµού.  
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