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ΑΘΗΝΑ, 6.12.2021
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

Όπως πέρισυ, έτσι και φέτος η απογραφή των ναρκωτικών για το έτος 2021 θα γίνει μέσα από τη
πλατφόρμα του ΦΣΑ με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε, και αφού κάνετε την απογραφή θα την
οριστικοποιήσετε, θα την εκτυπώσετε και θα την φυλάξετε στο αρχείο σας. Αφού κάνετε οριστικοποίηση,
δεν μπορείτε να κάνετε καμία τροποποίηση.
Από εκεί και πέρα, με ευθύνη του συλλόγου, θα αποσταλούν μαζί οι απογραφές που έχουν
υποβληθεί από τα φαρμακεία στις αντίστοιχες Περιφερειακές ενότητες που ανήκει το κάθε φαρμακείο.
Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση με όλα τα βήματα για να κάνετε την απογραφή σας :
ΠΡΟΣΟΧΗ , καθώς την απογραφή μπορείτε να την κάνετε μόνο έως 15/1/2022 σύμφωνα με τον
νόμο.

1.-

Εισέλθετε με τους κωδικούς σας στην προσωπική σας σελίδα στη πλατφόρμα του ΦΣΑ
(https://www.fsa-platforma.gr/fsa)

2.-

Στην ενότητα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» επιλέξτε ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (βλέπε εικόνα 1) .
Εικόνα 1

3.- Εμφανίζεται η εικόνα 2 , όπου επιλέγετε «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»
Εικόνα 2

4.- Εμφανίζεται μια καρτέλα με τα στοιχεία του φαρμακείου σας, όπου αφού ελέγξετε τα στοιχεία σας,
πατάτε «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ» (εικόνα 3).
Εικόνα 3

5.-

Αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας, πηγαίνετε και επιλέγετε «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»
(βλέπε εικόνα 4).
Εικόνα 4

6.- Εμφανίζεται η εικόνα 5, όπου επιλέγετε «καταχώριση στοιχείων» για να ανοίξει η κατάσταση των
ναρκωτικών.
Εικόνα 5

7.- Ανοίγει η κατάσταση ναρκωτικών όπου υπάρχουν αλφαβητικά τα φάρμακα των κατηγοριών Γ και Δ,
και στο τέλος υπάρχουν όλα τα ναρκωτικά του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ (βλ. εικόνα 6). Δίπλα από
κάθε φάρμακο υπάρχουν δύο επιλογές. Ή το μολυβάκι για καταχώριση, διόρθωση ή τροποποίηση ή ο
κάδος για διαγραφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το μολυβάκι.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ : Μόνο για τα φάρμακα Κρατικού Μονοπωλίου, όπου στα
συστεγασμένα, ο κάθε αδειούχος φαρμακοποιός έχει τα δικά του φάρμακα του Κρατικού μονοπωλίου, τα
φάρμακα αυτά, θα αναφέρουν δίπλα και το όνομα του εκάστοτε φαρμακοποιού. Π.χ. η μορφίνη θα
αναφέρεται δύο φορές στη κατάσταση, μία θα έχει το όνομα του ενός φαρμακοποιού δίπλα και στην
επόμενη θα έχει το όνομα του άλλου συστεγασμένου φαρμακοποιού. Ο κάθε φαρμακοποιός θα απογράψει
τα φάρμακα του Κρατικού Μονοπωλίου (δηλαδή μορφίνη, πεθιδίνη κλπ) στη κάθε σειρά που αναφέρεται
το όνομά του.

Εικόνα 6

8.-

Αρχίζετε την απογραφή πατώντας το μολυβάκι στο φάρμακο που θα επιλέξετε (προσοχή ώστε να
επιλέξετε και τη σωστή μορφή). Εμφανίζεται η εικόνα 7 και καταχωρείτε ΜΟΝΟ τον αριθμό της
ποσότητας που έχετε στο φαρμακείο για το συγκεκριμένο φάρμακο και τη συγκεκριμένη μορφή που έχετε
επιλέξει και πατάτε καταχώριση. Το ίδιο κάνετε για όλα τα ναρκωτικά που έχετε, και στο τέλος του
πίνακα είναι όλα του Κρατικού Μονοπωλίου.
Εικόνα 7

9. – Απογράψετε τα φάρμακα που επιλέγετε από την λίστα που υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στη
πλατφόρμα, σας δίνεται και η δυνατότητα να απογράψετε και κάποια που ενδεχομένως να μην υπάρχουν
στην λίστα. Για να επιλέξετε κάποιο φάρμακο που δεν βρήκατε, πατάτε «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ, όπου εκεί ανοίγει καρτέλα που μπορείτε να απογράψετε αυτά τα φάρμακα. (βλ. εικόνα
8)
Εικόνα 8

10.- Αφού απογράψετε όλα τα ναρκωτικά φάρμακα που έχετε στο φαρμακείο σας, πατάτε ΤΕΛΙΚΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. (βλ. εικόνα 9)
Εδώ προσοχή, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε απογράψει σωστά την απογραφή σας, γιατί αν
έχετε πατήσει την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, δεν θα μπορείτε να κάνετε καμία διόρθωση.
Εικόνα 9

11.-

Όταν πατήσετε οριστικοποίηση , εμφανίζεται καρτέλα ώστε να εκτυπώσετε την απογραφή
σας, και να την κρατήσετε στο αρχείο σας. Έχετε τελειώσει με την υποβολή ναρκωτικών έτους 2021
για το φαρμακείο σας. (Βλ. εικόνα 10)
Εικόνα 10

ΠΡΟΣΟΧΗ :
 Όταν οριστικοποιήσετε, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εκτυπώσετε τη
λίστα απογραφής ναρκωτικών για το έτος 2021 και να φυλάξετε τη λίστα
αυτή, με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης που θα αναφέρει, μέσα στο
βιβλίο ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου που έχετε, ώστε σε τυχόν
έλεγχο να το επιδείξετε.
 Αν κάποιο φαρμακείο έχει αλλάξει την επωνυμία του, ή έχει ανάκληση
και θέλει να καταθέσει απογραφή ναρκωτικών για το έτος 2021 για
επωνυμία που δεν υφίσταται πλέον στο μητρώο αλλά και στη παλτφόρμα,
θα την κάνει χειρόγραφα σε ένα δικό του έντυπο, αναφέροντας τα
στοιχεία του φαρμακείου δεν υφίσταται πλέον, και θα το καταθέσει
χειρόγραφα στον Σύλλογο, επίσης έως το αργότερο 15/1. Στο τέλος του
χειρόγραφου εντύπου παρακαλούμε να αναφέρεται ο λόγος της
χειρόγραφης υποβολής (πχ. «αλλαγή επωνυμίας» ή «ανάκληση
φαρμακείου» κ.λ.π.)
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