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Αριθ. Πρωτ. 7640 

ΑΘΗΝΑ  1-12-2017 
 

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.» 
 
 
Ο Σύλλογος προχωράει σε επικαιροποίηση του μητρώου του Φ.Σ.Α. δημιουργώντας μία 
διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία καλούνται όλα τα φαρμακεία που ανήκουν στον 
Σύλλογό μας, να εγγραφούν.  
 
Με την εγγραφή όλων των φαρμακείων, θα επιτευχθεί η ενημέρωση του μητρώου του 
Φ.Σ.Α. με τα στοιχεία των μελών του (κινητό τηλέφωνο και email), με σκοπό , αφού 
ολοκληρωθεί η εγγραφή των μελών να είναι δυνατή η προσωπική πληροφόρηση των μελών 
μέσα από την σελίδα αυτή, με τους κωδικούς που θα έχουν δημιουργήσει κατά την 
εγγραφή τους.  
 
Η εγγραφή θα αφορά το φαρμακείο και όχι τα μέλη.  
Π.χ. Ένα συστεγασμένο φαρμακείο θα κάνει μία μόνο εγγραφή, και θα καταχωρήσει τα 
στοιχεία στα οποία θέλει να λαμβάνει ενημέρωση, όπως π.χ. οικονομικά στοιχεία, 
ενημερώσεις κ.λ.π. που αφορούν το φαρμακείο.  
 
Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής των φαρμακείων, θα υπάρξει η 
δυνατότητα, να έχετε άμεση και συχνότερη ενημέρωση για τις πληρωμές του φαρμακείου 
σας, για περικοπές κ.λ.π.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ  

 
Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μία φορά για κάθε φαρμακείο. Π.χ. ένα συστεγασμένο 
φαρμακείο θα εγγραφεί μία φορά, επιλέγοντας τα στοιχεία ως προς το κινητό τηλέφωνο 
και email στα οποία θέλει να λαμβάνει την ενημέρωση. Η εγγραφή δηλαδή, αφορά το 
φαρμακείο ως επιχείρηση και όχι ως μέλη φαρμακοποιούς.  
 

 Πατήστε πάνω στο εικονίδιο που θα δείτε στο www.fsa.gr με την ονομασία 
«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» , ή στους συνδέσμους που υπάρχουν ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα μας, 
σε διάφορα σημεία με θέμα «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Φ.Σ.Α.». Σε περίπτωση που 
θέλετε να εισάγετε κατευθείαν τον σύνδεσμο είναι : http://194.135.81.102/fsa  

 
Πατώντας εκεί, συνδέεστε αμέσως με τον ιστότοπο της πλατφόρμας και εμφανίζεται η 
παρακάτω εικόνα (εικόνα 1). 
 
 
 

mailto:grfsa@otenet.gr
http://www.fsa.gr/
http://194.135.81.102/fsa


P a g e  | 2 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

 
 
 

 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας, πατήστε σε ένα από τα δύο σημεία που δείχνουν τα 
κόκκινα βέλη στην εικόνα 1, όπου σας μεταφέρει αμέσως στην φόρμα εγγραφής 
(εικόνα 2). 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

 
 
 
 
 
Στην εικόνα 2, δεδομένου ότι θέλετε να εγγραφείτε για πρώτη φορά, πατάτε «νέα σύνδεση» 
(κόκκινο βέλος , εικόνα 2). 
 
Εμφανίζεται η εικόνα 3. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 

 

 
 

 Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώστε για την εγγραφή σας είναι όπως βλέπετε στην 
εικόνα 3 : email φαρμακείου, password (συνθηματικό πρόσβασης) , επιβεβαίωση 
συνθηματικού, και κωδικός φαρμακείου.  

 
Ο κωδικός φαρμακείου , είναι σημαντικός γιατί με αυτόν γίνεται η συσχέτιση των στοιχείων 
με το μητρώο. Σε περίπτωση που δεν τον θυμάστε, μπορείτε να τον αναζητήσετε πατώντας 
«εύρεση φαρμακείου».  
 
Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει – ΑΦΟΥ 
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – να πατήσετε «αποδέχομαι». Εάν δεν αποδεχθείτε τους όρους, 
δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.  
 
Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα μπορείτε πλέον με το email σας και συνθηματικό 
που έχετε ορίσει , να εισέρχεστε στη πλατφόρμα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Αφού εγγραφείτε, το πρώτο που θα πρέπει να κάνετε, είναι να εισέλθετε με 
στην πλατφόρμα, και να πατήσετε «στοιχεία φαρμακείου». (βλέπε εικόνα 4). 
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ΕΙΚΟΝΑ 4 

 

 
 
 

 Εκεί θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με τον κωδικό που βάλατε 
κατά την εγγραφή σας. Ελέγξτε την ΟΡΘΟΤΗΤΑ των στοιχείων. Σε περίπτωση που κατά 
την εγγραφή σας, βάλατε άλλο κωδικό, και εμφανίζονται στοιχεία άλλου φαρμακείου, 
θα πρέπει να κάνετε διαγραφή της εγγραφής σας (βλ.παρακάτω), και επανεγγραφή.  

 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 
Η διαγραφή της εγγραφής σας, απαιτείται όταν : 

 Κατά την εγγραφή σας, συμπληρώσατε λάθος κωδικό φαρμακείου, και κατά την 
είσοδό σας στη πλατφόρμα, στα «στοιχεία φαρμακείου» εμφανίζονται στοιχεία άλλου 
φαρμακείου.  

 Αν έχτε χάσει τους κωδικού σας και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα.  
 

  
Για να διαγράψετε την εγγραφή σας, πατάτε «σύνδεση» στη πλατφόρμα και μετά πατάτε 
«διαγραφή email” (εικόνα 5). 
 
ΕΙΚΟΝΑ 5 
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 Εμφανίζεται η εικόνα 6, εισάγετε το email και τον κωδικό φαρμακείου που 
συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας, και πατάτε διαγραφή (εικόνα 6).  

 
Η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι για νέα εγγραφή (σύνδεση).  
 
ΕΙΚΟΝΑ 6 

 

 
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι για λόγους ασφαλείας, η οποιαδήποτε εγγραφή με email 

και κινητό τηλέφωνο, και η οποιαδήποτε κίνηση μέσα στην πλατφόρμα 

αποτυπώνεται, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εντοπιστεί η κίνηση και τα 

στοιχεία του χρήστη που έκανε τις κινήσεις.  

 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ      ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 


