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Κ. Υπουργέ, 

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης ειδικών μέτρων για τον περιορισμό της 
διάδοσης του νέου κορωναϊού, θεσπίστηκαν ορισμένες ευνοϊκές διατάξεις για συγκεκριμένες 
κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που πλήττονται από την εφαρμογή των παραπάνω 
μέτρων.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών συγκαταλέγεται και η «Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών» (ΚΑΔ 32.50). Είναι, δε, σαφές, ότι πλην του ως άνω 
τετραψήφιου ΚΑΔ, στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αναγκαστικώς υπάγονται και οι υποκείμενοι ΚΑΔ, 
ήτοι όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, άρα και ο ΚΑΔ 32.50.22.03 
«Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη)».

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
οδοντοτεχνιτών τυγχάνει απόλυτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική δραστηριότητα των 



οδοντιάτρων, ο ΠΣΟ θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει άμεσα αντικείμενο απασχόλησης για τους 
οδοντοτεχνίτες, λαμβανομένου ιδίως υπόψη, ότι η διαδικασία άρσης των επιβληθέντων μέτρων 
είναι εξαιρετικά αργή, υπαγορευόμενη από τις αποφάσεις των αρμοδίων επιστημόνων.

Κατά το μέρος τούτο η δραστηριότητα των οδοντοτεχνιτών θα εξακολουθήσει να 
πλήττεται από την εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση του κορωναϊού τουλάχιστον για 
ακόμη ένα (1) μήνα.

Ως εκ τούτου ο ΠΣΟ εισηγείται την παράταση της ισχύος των ευνοϊκών ρυθμίσεων προς 
όφελος των οδοντοτεχνιτών (ΚΑΔ 32.50.22.03 ) μέχρι και την 31η Μαΐου, ως απαραίτητη 
συνθήκη για την οικονομική επιβίωση του συγκεκριμένου κλάδου εργαζομένων.

Στα παραπάνω ευνοϊκά μέτρα συγκαταλέγονται ενδεικτικώς τα μέτρα που προβλέπονται 
στην από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) και στο Νόμο 4683 («Κύρωση της από 20.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες 
διατάξεις», ΦΕΚ Α' 83/10.04.2020).

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.    
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