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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυβερνητική Επιτροπή που συνήλθε την 1/2/95 υπο την Προεδρία του 
Πρωθυπουργού αποφάσισε την οριστική διενέργεια του Διαγωνισμού για την 
αποκρατικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και ταυτόχρονα τη λήψη 
ειδικών συνοδευτικών μέτρων κοινωνικής προστασίας για όσους από τους 
εργαζομένους δεν κατορθωθεί να συνεχίσουν την εργασιακή τους σχέση με 
τα Ναυπηγεία. Η ομάδα Υπουργών που επιφορτίστηκε με το έργο αυτό 
ενέκρινε τα ακόλουθα μέτρα που θα κατοχυρωθούν νομοθετικά :

Α. 1) Οι απολυόμενοι μισθωτοί, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή 
τους απο τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε 
κατάλληλη επιδοτούμενη εργασία, με έγγραφη δήλωσή τους (Ν. 1599/86) που 
θα υποβληθεί στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και η 
οποία δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της απαιτούμενης συνέντευξης στον ΟΑΕΔ, δικαιούνται να επιλέξουν:
• Πρώτον, την απασχόλησή τους ή
• Δεύτερον, την ένταξή τους σε ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την 

επαγγελματική επανακατάρτισή τους ή
• Τρίτον, την ειδική επιδότηση ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά 

την υποβολή της δήλωσης το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης ο απολυθείς μπορεί να 
επιδοτηθεί τακτικά ως κοινός άνεργος.

Μέχρι τη λήψη της ως άνω συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 
αργότερο εντός τριμήνου από την καταγγελία της σύμβασης του μισθωτού, ο 
απολυθείς θα λαμβάνει, στο τέλος κάθε μήνα, ειδικό επίδομα ύψους εκατό 
χιλιάδων δραχμών (100.000), που προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες 
δραχμές (20.000) για την (τον) μη εργαζόμενη (ο) σύζυγο και κατά δέκα 
χιλιάδες δραχμές (10.000) για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα του. Το 
επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται εφόσον το διάστημα για το οποίο οφείλεται 
είναι μικρότερο του δεκαπενθημέρου.

2) . Σε όσους επιλέξουν την αυταπασχόληση θα τους καταβληθεί σε τρεις (3) 
ισόποσες δόσεις και εντός έτους από τη σχετική επιλογή, ποσό ίσο προς το 
δωδεκαπλάσιο του μέσου όρου των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 
αποδοχών τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και 
κανονικής αδείας και μέχρι ποσού 280.000 δραχμών ανά μήνα. Τα 
καταβαλλόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση.

3) . Οσοι επιλέξουν την επανακατάρτισή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισης στα οποία θα ενταχθούν



από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης. Η διάρκεια των 
προγραμμάτων αυτών μπορεί να φθάσει τους τέσσερις μήνες και δεκαπέντε 
ημέρες. Κατά το χρόνο της επανακατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα 
λαμβάνουν επίδομα, που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, ίσο προς το 
μέσο όρο των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 αποδοχών τους, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής αδείας και 
μέχει ποσού 300.000 δραχμών ανά μήνα.

Για το διάστημα της επανακατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι υπάγονται στην 
ασφάλιση, κύρια και επικουρική, των ιδίων κλάδων στους οποίους ήταν 
ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην επιχείρηση. Το 
σύνολο των σχετικών εισφορών βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Μετά τη λήξη της επανακατάρτισης λαμβάνεται μέριμνα για τοποθέτηση των 
επανακαταρτισθέντων σε κατάλληλη επιδοτούμενη απασχόληση. Ως τέτοια 
θεωρείται εκείνη που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του 
Ν.Δ.2961/1954.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτηση σε εργασία, ο επανακαταρτισθείς 
λαμβάνει τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας 18 μηνών, με ημερήσιο 
επίδομα αυξημένο κατά 60% σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων.

4) . Οσοι επιλέξουν την ειδική επιδότηση ανεργίας θα λαμβάνουν τακτική 
επιδότηση διάρκειας 24 μηνών με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά 60% σε 
σχέση με αυτό των κοινών ανέργων. Για το ίδιο διάστημα θα καταβάλλεται 
από τον ΟΑΕΔ στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς το σύνολο των 
εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, που αντιστοιχούν 
στο μέσο όρο των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 αποδοχών, χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής αδείας και για 
αποδοχές μέχρι 360.000 δραχμές ανά μήνα.

Εφόσον μέχρι τη λήξη της επιδότησης αυτής ο ασφαλισμένος δεν έχει 
συνταξιοδοτηθεί, χωρίς υπαιτιότητά του, συνεχίζεται η ασφάλιση του 
προηγούμενου εδαφίου για ένα ακόμη, κατά μέγιστη διάρκεια, έτος.

5) . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

6) . Τα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ρυθμίσεων του 
παρόντος, εφόσον δεν εξευρεθούν από κονδύλια σχετικών προγραμμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Β). Επιπλέον των παραπάνω νομοθετικών μέτρων, η Κυβέρνηση έχει 
αποφασίσει να προωθήσει και τα εξής :
• Επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλαμβάνουν απολυόμενους των 

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά θα επιδοτούνται με 5.000 δρχ. την ημέρα για



καθέναν επί 9 μήνες, με δέσμευση για 18μηνη απασχόληση.

• Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από απολυομένους των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά ή με τη συμμετοχή τους θα ενισχύονται στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόμου και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

• Θα καταβληθεί προσπάθεια για την κατά προτεραιότητα απορρόφησή τους 
στα Μεγάλα Αναπτυξιακά Εργα και τα έργα που αφορούν την ευρύτερη 
περιοχή του Σκαραμαγκά.


