
  

Θέμα: «Αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης πυρασφάλειας κατά την έκδοση 
άδειας λειτουργίας φαρμακείου.». 
Σχετ.  :   Το με  αρ.  πρωτ.  5292/17-10-2011 έγγραφο της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατ. 
Αττικής..
         

Κατόπιν  του  ως  άνω  σχετικού  εγγράφου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Αν. 

Αττικής, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε΄, του άρθρου 5 του Ν.1963/1991 μεταξύ 

των  δικαιολογητικών  που  απαιτούνται  για  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας 

φαρμακείου  είναι  και  η  βεβαίωση της  αρμόδιας  πυροσβεστικής  υπηρεσίας  ότι  το 

κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

Με  τις  αρ.  πρωτ.  33535οικ.Φ.701.2/9-9-2011  και  44738.Φ.701.2/29-9-2011 

εγκυκλίους του τμ. 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων,  της Δ/νσης Προληπτικής 

Πυροπροστασίας,  του  Α΄  Κλάδου  Πυροσβεστικών  Επιχειρήσεων,  του  Αρχηγείου 

Πυροσβεστικού Σώματος, γνωστοποιήθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 

ότι  επήλθαν  αλλαγές  στις  προϋποθέσεις  έκδοσης  πιστοποιητικού  πυροπροστασίας 

από  το  Πυροσβεστικό  Σώμα που  έχει  εκ  νόμου  αρμοδιότητα  να  καθορίζει  αυτές 

μονομερώς ή από κοινού με τις συναρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, από την υπ’ αρ.  44738.Φ.701.2/29-9-2011 εγκύκλιο της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα φαρμακεία προκύπτει ότι, 

το αρμόδιο γραφείο Πυρασφάλειας σύμφωνα με τα κριτήρια της πρώτης εγκυκλίου 

εκδίδει  σχετικό  απαντητικό  έγγραφο  προς  τον  ενδιαφερόμενο  προκειμένου  να 

προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης άδεια λειτουργίας της Περιφέρειας, 

ενημερώνοντας τον παράλληλα για τα μέτρα πυροπροστασίας που υποχρεούται να 
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λάβει  και  με  ευθύνη  του  να  τηρεί,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία 

πυροπροστασίας.

 Έχοντας  ως  γνώμονα  την  αποφυγή  άσκοπης  ταλαιπωρίας  και  επιπρόσθετης 

επιβάρυνσης των πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες εγκυκλίους 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρακαλούμε όπως το σχετικό έγγραφο της 

αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αδειούχος 

φαρμακοποιός  να  γίνεται  αποδεκτό  από  την  υπηρεσία  σας.  Στην  περίπτωση  που 

επανακαθοριστούν  από  το  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη  /Αρχηγείο 

Πυροσβεστικού  Σώματος  από  κοινού  με  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις εφοδιασμού των εγκαταστάσεων των 

φαρμακείων  και  των  φαρμακαποθηκών  για  τη  χορήγηση  πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας, θα ενημερωθείτε σχετικά από την υπηρεσίας μας.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  παρακαλούμε  για  τις  δικές  σας  ενέργειες,  λόγω 

αρμοδιότητας.

                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
                                       
Εσωτ.Διανομή:                                                                    
1. Γρ. κ. Υπουργού Υγείας κ΄ Κοιν. Αλληλεγγύης         
2. Γρ. κ.Γενικού Γραμματέα Δημ. Υγείας                       
3. Γρ. κας Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υγείας
4. Δ. ΥΓ3(β) (4) 

2

ΑΔΑ: ΒΟΝ0Θ-ΝΗΓ


