
Σελίδα 1 από 4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ         
Ν.Π.Δ.Δ. 
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,           
ΤΗΛ. 210 5243186   
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr 

Πληρ. Κατερίνα Νιάρχου 
Αριθ. Πρωτ. 9747 

   

        ΑΘΗΝΑ,  20 / 8 / 2018 

 

 

ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ - ΜΔΛΗ ΣΟΤ Φ..Α. 

 

 

ΑΠΟ 22/8/2018  ΓΤΝΑΘΔ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ  ΣΗ ΓΗΛΩΗ 

Α ΠΡΟ ΣΟΝ ΦΑ  ΓΙΑ  ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ 

(ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΟ)   

 
 

Όπσο γλσξίδεηε, ν Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, έρεη νξίζεη ηα δίκελα γηα ηα νπνία κπνξείηε λα δειώλεηε επηπιένλ 

σξάξην, έσο θαη ηνλ Ινύλην 2019.  

 

 Σα ελαπνκείλαληα δίκελα γηα ηα νπνία δύλαζζε λα ππνβάιιεηε δήισζε, είλαη ηα εμήο :  

 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ  2018 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ  2019 

ΜΑΡΣΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ  2019 

ΜΑΪΟ – ΙΟΤΝΙΟ  2019 

 

Σελ δήισζε ζαο, κπνξείηε λα ηελ ππνβάιιεηε έσο ην αξγόηεξν έλα κήλα πξίλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε 

δηκήλνπ. Γειαδή :  

 

o Γηα ην δίκελν ΝΟΔ-ΓΔΚ , ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο  θαη  1/10/2018 (επεηδή ε 30/9/2018 είλαη 

Κπξηαθή)  

o Γηα ην δίκελν  ΙΑΝ-ΦΔΒ,  ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη  30/11/2018 

o Γηα ην δίκελν ΜΑΡ-ΑΠΡ,  ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη 31/01/2019 

o Γηα ην δίκελν ΜΑΪ-ΙΟΤ,  ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη  1/4/2019 (επεηδή ε 31ε/3/2019 είλαη 

Κπξηαθή) 

 

 Δπεηδή ε ππνβνιή ησλ δειώζεσλ έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

πιιόγνπ, ε νπνία δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ ξνή ησλ άιισλ εξγαζηώλ πνπ ππάξρνπλ αιιά θαη ζην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ πιιόγνπ, ν ύιινγνο δεκηνύξγεζε έλα πεδίν ζηε πιαηθόξκα ηνπ Φ..Α. 

όπνπ κπνξείηε λα ππνβάιιεηε ζηνλ ΦΑ ειεθηξνληθά θάζε θνξά ηελ δήισζε ζαο γηα δηεπξπκέλν 

σξάξην. Σν ζύζηεκα απηό ζηε πιαηθόξκα ηνπ ΦΑ, ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί από 22/8/2018. Η 

ηλεκηπονική ςποβολή, θα ξεκινήζει με ηιρ δηλώζειρ για ηο δίμηνο ΝΟΔ-ΓΔΚ , ηην οποία μποπείηε 

να ςποβάλλεηε έωρ και 1/10/2018. 

  

Τπνβάιινληαο ειεθηξνληθά ζηνλ ΦΑ ηελ δήισζε ζαο γηα δηεπξπκέλν σξάξην έρεηε ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα :  

 

- Λαμβάνεηε αμέζωρ επιβεβαίωζη, με ηο μοναδικό απιθμό ςποβολήρ, για ηην καηάθεζηρ ηηρ 

ςποβολήρ, σωπίρ να ππέπει να επικοινωνήζεηε με ηα γπαθεία ηος ΦΑ για επιβεβαίωζη 
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παπαλαβήρ ηος email ή ηος θαξ και σωπίρ να απαιηείηαι η θςζική παποςζία ζαρ ζηα γπαθεία 

ηος ΦΑ.  

 

ΠΡΟΟΥΗ :  

 αρ εθιζηούμε ηην πποζοσή, όηι η κάθε δήλωζη για διεςπςμένο, θα ππέπει να καηαηίθεηαι ΚΑΙ 

ζηην ανηίζηοιση Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη πος ανήκει ηο θαπμακείο.  

 

 

αρ παπαθέηοςμε αναλςηικέρ οδηγίερ με επηά απλά βήμαηα πος ππέπει να 

ακολοςθήζεηε, ώζηε να ςποβάλλεηε ηλεκηπονικά ηην δήλωζή ζαρ ζηο Φ..Α., μέζα 

από ηην πλαηθόπμα : 
 

1.- Μεηαβείηε ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΦΑ, είηε κέζα από ηε ζειίδα ηνπ ΦΑ (www.fsa.gr) όπνπ θάλεηε θιίθ, 

πάλσ δεμηά ζηελ εηθόλα ηεο πιαηθόξκαο, ή πεγαίλεηε ζην https://www.fsa-platforma.gr/fsa, θαη εηζέξρεζηε κε ην 

email ζαο θαη ηνλ θσδηθό πνπ έρεηε νξίζεη γηα ηελ είζνδό ζαο ζηε πιαηθόξκα ηνπ ΦΑ. 

 

ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ ζειίδα πνπ βιέπεηε ζηελ εηθόλα 1 :  

 

ΔΙΚΟΝΑ 1  

 
 

2.-  Παηάηε ζην πεδίν κε ην όλνκα «ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ» πνπ ππάξρεη δίπια από ηα «ΠΡΟΩΠΙΚΑ 

ΜΗΝΤΜΑΣΑ»,  (εηθόλα 1 ). 

 

Δκθαλίδεηαη ε εηθόλα 2. 

 

EIKONA 2 

 

 
 

http://www.fsa.gr/
https://www.fsa-platforma.gr/fsa
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 ε απηή ηε θαξηέια, βιέπεηε κία θαηάζηαζε κε ηπρόλ πξνεγνύκελεο θαηαρσξήζεηο γηα δηεπξπκέλν σξάξην. Δάλ 

είλαη ε πξώηε θνξά πνπ θάλεηε ειεθηξνληθή ππνβνιή, ηόηε νη ζηήιεο ζα εκθαληζηνύλ θελέο.  

 

3.- Παηάηε πάλσ ζηελ έλδεημε «ΝΔΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ». 

 

Δκθαλίδεηαη ε εηθόλα 3. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 3 

 

 
 

 

Δπάλσ ζα εκθαληζηεί ν θσδηθόο θαξκαθείνπ, θαη ην όλνκα ηνπ θαξκαθείνπ. 

 

Από θάησ ζα δείηε ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε.  

 

4.- Δπηιέγεηε πεξίνδν (δειαδή δίκελν), θαη ζην πεδίν «1
ορ

 μήναρ» ζπκπιεξώλεηαη ην σξάξην πνπ ζέιεηε λα 

δειώζεηε. Σν ίδην θάλεηε θαη γηα ηνλ 2
ν
 κήλα ηνπ δηκήλνπ.  

 

5.- ην πεδίν «ΟΝΟΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ» εηζάγεηε ην όλνκα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαξκαθείνπ, 

δειαδή ην όλνκα πνπ έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο ηεο δήισζεο.  

 

6.- Όηαλ ζπκπιεξώζεηε ηα πεδία ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παηάηε «ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ».  

 

Με αςηό ηον ηπόπο έσεηε ολοκληπώζει και ςποβάλει ηην δήλωζή ζαρ για διεςπςμένο.  

 

ΠΡΟΟΥΗ :     Α) αλ ππνβάιιεηε πάλσ από έλα δίκελν, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα                    

                                 θάζε δίκελν ρσξηζηά θαη λα θάλεηε θαηαρώξηζε μερσξηζηά γηα θάζε δίκελν. 

 

               Β) αλ γηα θάπνην δίκελν έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο, ηόηε ην ζύζηεκα δελ ζα ζαο  

                                δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο γηα απηό ην δίκελν.  

 

               Γ) αλ κέζα ζηε πξνζεζκία ππνβάιιεηε πνιιέο θνξέο δήισζε γηα ην ίδην δίκελν, ηόηε ζα  

                                ιεθζεί ππόςε ε ηειεπηαία θάζε θνξά θαηαρώξηζε (ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία   

                               θαηαρώξηζεο), θαη ζα ζεσξεζεί όηη ε θάζε θαηαρώξηζε απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο   

                               πξνεγνύκελεο. 
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Αθνύ παηήζεηε θαηαρώξηζε ζα εκθαληζηεί ε εηθόλα 4. 

ΔΙΚΟΝΑ 4 

 

 
  

 

 

Δκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ δηεπξπκέλνπ (θαηαρώξηζε).  

 

Ο «ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ» θαηαρώξηζεο θαη ε «ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ»  είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο εκπξόζεζκεο 

ππνβνιήο ζαο θαη είλαη ζηνηρεία πνπ δελ είλαη επεμεξγάζηκα νύηε θάλ από ηνλ ύιινγν.  

 

7.- Θα πξέπεη λα εθηππώζεηε απηή ηε θαξηέια θαη λα ηελ θπιάμεηε ζην αξρείν ζαο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο 

δεηεζεί.  

 

 

Η ςποβολή ηηρ δήλωζηρ ζαρ ππορ ηον Φ..Α. για διεςπςμένο ωπάπιο, πέπαν ηος 

ςποσπεωηικού, έσει πλέον ολοκληπωθεί  για ηο δίμηνο πος καηασωπήζαηε.  
 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ            Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΛΟΤΡΑΝΣΟ       ΗΛΙΑ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ 

 


