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(ΑΔΑ 4Α8ΟΙ-7ΙΚ)
1. Σε απάντηση της (α) σχετικής αναφορικά με το ερώτημά σας εάν θα εκδίδεται ως
προσφάτως «βεβαίωση αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει
σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα», σε φαρμακεία όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1ε του (β) σχετικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως
δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Με το (β) σχετικό νόμο, δεν καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της
παραπάνω «βεβαίωσης», των οποίων το Πυροσβεστικό Σώμα έχει εκ νόμου
αρμοδιότητα να καθορίζει μονομερώς ή από κοινού με συναρμόδιες αρχές.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω νόμος δεν συνυπογράφηκε από τον τότε Υπουργό Δημόσιας
Τάξης και θα έπρεπε να εξουσιοδοτεί την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης της διοίκησης.
β) Με τη (γ) σχετική καθορίστηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι και προϋποθέσεις
για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε διάφορες εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων με δραστηριότητα φαρμακείου.
γ) Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν καταργήθηκε, αλλά καθορίστηκαν κριτήρια
έκδοσής του σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο παράρτημα της (γ)
σχετικής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και
την επιτάχυνση των διαδικασιών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε
εγκαταστάσεις χαμηλής επικινδυνότητας από άποψη πυρκαγιάς, ύστερα και από την
κατεύθυνση που υπέδειξε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σε συσκέψεις που συμμετείχε εκπρόσωπος της Διεύθυνσής μας
αναφορικά με τον περιορισμό των δικαιολογητικών. Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε, ότι
βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κατηγορίας δραστηριοτήτων και κινδύνου Αα
(μικρού κινδύνου), χαμηλής κινητήριας ή θερμικής ισχύος, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της Κ.Υ.Α Φ15/1589/104/2006 (Β’ 90) και στεγάζονται σε κτίρια επιφάνειας
μέχρι 2500 τετραγωνικών μέτρων, δεν υποχρεούνται σε εφοδιασμό με πιστοποιητικό
πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΑΔΑ: 4Α8ΥΙ-ΚΟΒ

δ) Το αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας, προβαίνει κατά περίπτωση, ύστερα από αίτημα του
ενδιαφερόμενου, είτε στην έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα
κριτήρια που έχουν καθοριστεί στη (γ) σχετική, είτε εκδίδει σχετικό απαντητικό έγγραφο
προς τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία
χορήγησης της άδειας λειτουργίας, ενημερώνοντάς τον παράλληλα για τα μέτρα
πυροπροστασίας που υποχρεούται να λάβει και με ευθύνη του να τηρεί, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.
ε) Επιπροσθέτως, με τη (γ) σχετική, ζητήθηκε από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία
συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταξύ
άλλων, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον (επανα-)καθορισμό από κοινού
με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Πυροσβεστικό Σώμα, των απαιτήσεων και
προϋποθέσεων εφοδιασμού των εγκαταστάσεων με πιστοποιητικό πυροπροστασίας
καθώς και την καθιέρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης αυτού.
2. Οι Περιφέρειες που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να ενημερώσουν τις
Περιφερειακές τους Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι που ελέγχουν την
πληρότητα των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείων, να
αρκούνται στο σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προσκομίζει ο
ενδιαφερόμενος._
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