
 
 

 - 1 - 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

Θέµα: «Παγίωση του επαίσχυντου θεσµού των συµβάσεων τρίµηνης διάρκειας 

µε την πρόσληψη 3.000+ τριµηνιτών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών 

ΕΕΠ & ΕΒΠ» 

 

Το Σεπτέµβριο του 2020, η κυβέρνηση της ΝΔ νοµοθέτησε τις συµβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου τρίµηνης διάρκειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών ΕΕΠ 

και ΕΒΠ, µε τον ισχυρισµό ότι πρόκειται για διάταξη περιορισµένης χρονικής ισχύος 

ώστε να αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες λόγω COVID-19. 

 

Σε συνέχεια τον Ιούλιο του 2021, η υπουργός επανάφερε µε τροπολογία το θεσµό 

των «τριµηνιτών εκπαιδευτικών και µελών ΕΒΠ & ΕΕΠ», προβλέποντας και τη 

δυνατότητα ανανέωσης των συµβάσεων. Στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης 

αποδιάρθρωσης του δηµόσιου σχολείου, το υπουργείο Παιδείας εισήγαγε τις πιο 

σκληρές και ελαστικές µορφές εργασίας σε βάρος των εκπαιδευτικών. 

 

Η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδρά. Χαρακτηριστικά, οµάδα αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών καταγγέλλει την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ για τις 

τρίµηνες συµβάσεις εργασίας και τις προσλήψεις µε το συγκεκριµένο καθεστώς. 

 

Όπως τονίζουν: «µε δικαιολογία την πανδηµία, ενώ ακούσαµε για προσλήψεις ενός 

µεγάλου αριθµού (3.576 συνολικά) τριµηνιτών (και ενώ ήδη στις 26/11 έγιναν 286 

προσλήψεις τριµηνιτών χωρίς να έχουν δοθεί άδειες ευπαθών οµάδων και 

ακολούθησαν στις 12/1 οι 566), δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση για υλοποίηση 

κανονικής φάσης ή ειδικής πρόσκλησης, την ίδια ώρα που πολλά παιδιά από την 

αρχή της χρονιάς δεν έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που χρειάζεται για να κυλά 
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οµαλά η εκπαιδευτική διαδικασία, µε τελευταίο τροχό της αµάξης να αποτελεί η 

ειδική αγωγή. Σε πολλές περιοχές, απουσιάζουν εκπαιδευτικοί, επειδή δεν έγινε ποτέ 

πρόσληψη. Τα στοιχεία υπάρχουν και είναι εύκολο να δει κανείς πόσες ανακλήσεις 

έγιναν». 

 

Οι αρνητικές συνέπειες των τρίµηνων συµβάσεων εργασίας τόσο στα εργασιακά 

δικαιώµατα των εκπαιδευτικών όσο και στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας καταδεικνύεται και από τις διαµαρτυρίες για προσλήψεις 

εκπαιδευτικών µε συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας, οι οποίοι καλύπτουν λειτουργικά 

κενά, αντί ανάγκες COVID-19, και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ ανήκουν 

στην γενική εκπαίδευση καλούνται να εξυπηρετήσουν λειτουργικά κενά της ειδικής 

αγωγής. 

 

Πρόσφατα δε, δηµοσιεύτηκε η αριθµ. 2939/Ε1/11-Ιαν-2022 (Β’ 41) κοινή απόφαση 

των υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού των 

500 προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας 

εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2021-2022, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

111 του Ν.4821/2021 και ανακοινώθηκε η πρόσληψη 2.500 εκπαιδευτικών και µελών 

ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως 

προσωρινών αναπληρωτών µε συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας για το διδακτικό έτος 

2021-2022. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 

 

1. Που οφείλεται ο µεγάλος αριθµός προσλήψεων «τριµηνιτών» και στο µέτρο 

που δεν έχουν δοθεί οι άδειες των ευπαθών οµάδων; 

2. Πόσα κενά λόγω COVID-19 θα καλύψουν οι «τριµηνίτες» και πως προκύπτουν 

αυτά; Υπάρχουν λειτουργικά κενά είτε στην γενική είτε στην ειδική αγωγή που 

καλύπτονται µε «τριµηνίτες»; 
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3. Θα καταργήσει το θεσµό των συµβάσεων τρίµηνης διάρκειας που λειτουργεί 

σε βάρος των εργασιακών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών και των 

µορφωτικών δικαιωµάτων των παιδιών και ακολούθως θα προβεί σε 

προσλήψεις εκπαιδευτικών για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους; 

4. Πότε θα πραγµατοποιηθεί η κανονική φάση προσλήψεων για την κάλυψη του 

µεγάλου αριθµού των λειτουργικών κενών στην εκπαίδευση; Γιατί έχει 

καθυστερήσει η υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

Τζούφη Μερόπη 

Αβραµάκης Λευτέρης 

Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αθανασίου Νάσος 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

Βαγενά Άννα 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βαρεµένος Γιώργος 

Βέττα Καλλιόπη 

Βίτσας Δηµήτρης 

Γιαννούλης Χρήστος 

Γκαρά Αναστασία 

Γκιόλας Γιάννης 

Ζαχαριάδης Κώστας 

Ζουράρις Κώστας 

Ηγουµενίδης Νίκος 

Θραψανιώτης Μανόλης 

Καλαµατιανός Διονύσης 

Κασιµάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Λάππας Σπύρος 

Μάλαµα Κυριακή 

Μαµουλάκης Χάρης 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Μουζάλας Γιάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Ξανθός Ανδρέας 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παπαηλιού  Γιώργος 

Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Γιώτα 

Σαντορινιός Νεκτάριος 
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Σαρακιώτης Γιάννης 

Σκούφα Μπέττυ 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκουρολιάκος Πάνος 

Συρµαλένιος Νίκος 

Τελιγιορίδου Ολυµπία 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γιώργος 

Φάµελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δηµήτρης 

Χαρίτσης Αλέξης 

Ψυχογιός Γιώργος 

 

 


