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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Φ.Σ.Α.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Φ.Σ.Α.

1.- Μπείτε

με τους κωδικούς σας στην πλατφόρμα του ΦΣΑ, και επιλέξτε πάνω στη μαύρη γραμμή «ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» (εικόνα 1, κόκκινο βελάκι)
Εικόνα 1

2.- Εμφανίζεται σελίδα

(εικόνα 2) για να αρχίσετε την καταχώρηση. Σε αυτή την σελίδα εμφανίζεται:
 καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση του έντυπου υποβολής, αν και το φαρμακείο ΣΕ ΚΑΘΕ
περίπτωση θα πρέπει να έχει καταχωρίσει και εκτυπώσει το έντυπο υποβολής, ώστε να είναι έτοιμο να
παραδώσει στο κούριερ τις συνταγές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φ.Σ.Α.
 σημείωση που σας ενημερώνει ότι, αν έχετε κάνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ» δεν μπορείτε
να κάνετε τροποποιήσεις.

Σε αυτή τη σελίδα πατάτε «ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ» (Εικόνα 2, κόκκινο βελάκι)
Εικόνα 2
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3.-

Εμφανίζεται η εικόνα 3α , για να αρχίσετε την καταχώρηση των ταμείων. Πατάτε πάνω στο «ΤΑΜΕΙΟ» και
εμφανίζεται λίστα με τα ταμεία (εικόνα 3β)
Εικόνα 3α

Εικόνα 3β

 Εμφανίζεται λίστα με τα ταμεία που μπορείτε να καταχωρίσετε.
 Επιλέγετε το ταμείο, και καταχωρείτε στο από κάτω κουτάκι που λέει «ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»,
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ από το ταμείο.
 Δεν καταχωρείτε συμμετοχή. ΜΟΝΟ το αιτούμενο ποσό.
 Πατάτε ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ για να το καταχωρήσετε.
 Με τον ίδιο τρόπο καταχωρείτε όσα ταμεία έχετε.

το

Σημείωση:
 κάθε ταμείο που καταχωρείτε φεύγει από την λίστα με τα ταμεία, και μένουν μόνο όσα ταμεία δεν έχετε
επιλέξει ακόμη.
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Το σύμβολο των δεκαδικών, δηλαδή το κόμμα, το βάζετε με την τελεία που βρίσκετε στο πληκτρολόγιο
κάτω από το γράμμα Λ (λίγο δεξιά). Σε κάποια πληκτρολόγια, αν έχετε ως επιλεγμένη γλώσσα τα αγγλικά,
ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την τελεία από το αριθμολόγιο, δηλαδή κάτω από τον αριθμό 3.
Αν για κάποιο λόγο έχετε επιλέξει λάθος σύμβολο, σας βγαίνει μήνυμα «the field αξία must be a number”
.

4.-

Αφού καταχωρίσετε όλα τα ταμεία και τα αιτούμενα ποσά, πατάτε ¨ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ (έλεγχος
καταχωρήσεων)» (Εικόνα 4 κόκκινο βελάκι) , για να ελέγξετε τις καταχωρίσεις σας.
Εικόνα 4

5.- Εμφανίζεται η εικόνα 5, δηλαδή όλες οι καταχωρίσεις σας.
Ελέγχετε σωστά όλες τις καταχωρίσεις πρίν κάνετε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ, γιατί μετά το σύστημα
κλειδώνει και δεν γίνεται καμία αλλαγή ή διόρθωση.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστώσετε κάποιο λάθος , μπορείτε ή να διαγράψετε την εγγραφή πατώντας τον κάδο
δεξιά από την καταχώριση, ή το μολυβάκι για διόρθωση. (εικόνα 5, κόκκινα βελάκια)
Εικόνα 5
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6.-

Όταν ελέγξετε τα ταμεία και βεβαιωθείτε ότι όλες οι καταχωρίσεις είναι σωστές, ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ πατάτε
«ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ»
Εμφανίζεται η τελική σας καταχώριση, η οποία πλέον είναι οριστικοποιημένη (εικόνα 6) και δεν δέχεται καμία
τροποποίηση. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τροποποίηση ή καταχώριση, εμφανίζεται μήνυμα «έχει γίνει
οριστικοποίηση δεν γίνονται αλλαγές».
Πατάτε «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» (εικόνα 6, κόκκινο βελάκι) , και εκτυπώνετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, το οποίο θα
συνοδεύει την υποβολή των συνταγών σας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και θα έχει την μορφή που σας έχουμε παραθέσει με
την εικόνα ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΣΑ στην αρχή της παρούσας ενημέρωσης.

Εικόνα 6

Με το βήμα 6, και την εκτύπωση του εντύπου, έχει τελειώσει και η διαδικασία καταχώρισης του
εντύπου υποβολής του Συλλόγου στη πλατφόρμα. Το εκτυπωμένο έντυπο υποβολής το υποβάλλετε
μαζί με τις συνταγές σας στον Σύλλογο, όπως ακριβώς κάνατε μέχρι σήμερα.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ή πρόβλημα με την όλη διαδικασία της καταχώρισης, θα επικοινωνήσετε
είτε με email στο grfsa@otenet.gr, ή τηλεφωνικά με το τηλ. 2105243186.
Άν κάποιο φαρμακείο δυσκολεύεται να το καταχωρίσει το έντυπο στην πλατφόρμα, τότε μπορεί να
προσκομίσει το παλαιό έντυπο υποβολής, χωρίς να κάνει καταχώριση στην πλατφόρμα.
Επισημαίνουμε όμως ότι η καταχώριση στην πλατφόρμα και η εκτύπωση του νέου εντύπου θα
βοηθήσει πολύ στην διεκπεραίωση των συνταγών.
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