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ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

κολλέγια» 
  
ΣΧΕΤ. : « – Ο Ν. 3996/2011 άρθρο 40 
                  – Η αρ. 59/2011 εγκύκλιος» 
 

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου 

σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά  ιδρύματα (ωδεία, μουσικές σχολές και σχολές 

βυζαντινής μουσικής) ή σε κολλέγια, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 40 

του Ν.3996/2011, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή/και να 

προσαυξηθεί το ποσό της σύνταξης, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ80000/17544/1207/10-09-2012 έγγραφο 

του τμήματος Β' της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Γ.Γ.Κ.Α. του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα μουσικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αδιαβάθμητα, δηλαδή δεν εμπίπτουν στην έννοια 

της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και οι χορηγούμενες από 

αυτά βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σπουδών, δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους 

που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΙΕΚ.  
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 Ως εκ τούτου, τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 περ. ε) του Ν. 3996/2011 και 

επομένως δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε αυτά, για 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της 

σύνταξης. 

2. Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του εποπτεύοντος 

Υπουργείου, αδιαβάθμητα κατά την προαναφερόμενη έννοια είναι και τα 

κολλέγια (ή αλλιώς Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008.  

Συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 

του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 και δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου 

σπουδών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και για προσαύξηση του 

ποσού της σύνταξης. 

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας 

σας. 

 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ  

 Ακριβές Αντίγραφο 
Η ΠΡ/ΝΗ  ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α.α. 
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