ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ

Τα δικαιολογθτικά αποςτζλλονται ςτο email του Συλλόγου
(grfsa@otenet.gr) ι ςτο φαξ 210 5220639
ΠΡΟΟΧΗ :
Σα πρωτότυπα κατατίθενται πρώτα ςτην αρμόδια Περιφζρεια που ανήκει το φαρμακείο
κάνοντασ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ του φαρμακείου. Σην αίτηςη την λαμβάνει ο
φαρμακοποιόσ ςτην Περιφζρεια και την ςυμπληρώνει εκεί.

Αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν για ζλεγχο νζου φαρμακείου, για ςυςτζγαςθ φαρμακείου, για μεταφορά
φαρμακείου ι αποςυςτζγαςθ φαρμακείου που κατατίκενται ςε αντίγραφα ςτον Φ.Σ.Α. :


Αντίγραφο ςυμφωνθτικοφ μιςκϊςεωσ από τον αιτοφντα φαρμακοποιό, του καταςτιματοσ που κα
λειτουργιςει το φαρμακείο ι πρόςφατο πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ από το αρμόδιο
υποκθκοφυλακείο, ι θλεκτρονικι καταχϊριςθ υποβολισ διλωςθσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων
μίςκωςθσ, ακίνθτθσ περιουςίασ.



Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, ιδιϊτθ μθχανικοφ ςφμφωνα με τθν παρ.1α του άρκρου 3 του
ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’) ςτθν οποία να διαφαίνεται ο μοναδικόσ αρικμόσ ακινιτου, που
καταγράφεται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ταυτότθτασ του κτιρίου.



Επίςθσ ότι το κατάςτθμα που κα λειτουργιςει το φαρμακείο, είναι χϊροσ κφριασ χριςθσ, δεν είναι
αυκαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι προςκικεσ και εάν υπάρχει πατάρι ι
υπόγειο ότι, είναι νομίμωσ υφιςτάμενα.



Για τυχοφςεσ ςυγκεκριμζνεσ αυκαίρετεσ καταςκευζσ που κα ςθμειϊνονται ςτθ κάτοψθ, κα
αναφζρεται ότι, ζχουν τακτοποιθκεί ςφμφωνα με τον νόμο 4014/2011 (Α’209) με τθν θμερομθνία
περαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, αποδεικνυόμενθ από ζγγραφο του ΤΕΕ.



Για τουσ χϊρουσ που ζχουν τακτοποιθκεί για δεδομζνθ χριςθ καταςτιματοσ για οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα, θ ιςχφσ τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ ωσ κατάςτθμα-φαρμακείο ζχει διάρκεια τθν οριηόμενθ
από τθν εν λόγω νομοκεςία.



Βεβαίωςθ ιδιϊτθ μθχανικοφ, ςτθν οποία κα αναφζρονται τα κακαρά εμβαδά (τετραγωνικά μζτρα)
των χϊρων κφριασ χριςθσ και λοιπϊν βοθκθτικϊν χϊρων (π.χ. τουαλζτασ, αποκικθσ, εργαςτθρίου
κ.λ.π. ςυνοδευόμενθ από τα ακόλουκα :
o Κάτοψθ του καταςτιματοσ, υπογεγραμμζνθ από τον μθχανικό, ςτθν οποία να
αποτυπϊνονται όλοι οι χϊροι του καταςτιματοσ (δθλαδι το κακαρό εμβαδόν όλων των
χϊρων χωριςτά)
o Τομι (φψοσ) καταςτιματοσ, υπογεγραμμζνθ από τον μθχανικό, ςτθν οποία κα
αποτυπϊνεται το κακαρό φψοσ του.
o Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ ότι, το κατάςτθμα διακζτει ςφςτθμα
πυραςφάλειασ ι επαρκι πυροςβεςτικά μζςα.

