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ΑΘΗΝΑ, 18.12.2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «

Α) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2020»
Β) ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Α)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να καταθέσετε την απογραφή των
ναρκωτικών που έχετε στο φαρμακείο σας στο τέλος του έτους 2020 (φάρμακα του πίνακα Γ και Δ & κρατικού
μονοπωλίου) και να τα καταθέσετε στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης που ανήκει το
φαρμακείο.
Λόγω της πανδημίας, και επειδή είναι αδύνατον τόσο το να πάτε για κατάθεση στην αντίστοιχη
περιφερειακή ενότητα, όσο και να περιμένουν τα φαρμακεία σε ουρές για την κατάθεση, ο Σύλλογος έχει ήδη
προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε να υποβάλλετε την απογραφή ναρκωτικών σας, μέσα από την πλατφόρμα του
ΦΣΑ από ειδική ενότητα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» που ήδη έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε.
Περιμένουμε την έγκριση από τους αρμόδιους φορείς ώστε να σας ανακοινώσουμε τις οδηγίες για την
ηλεκτρονική υποβολή της απογραφής ναρκωτικών.
Ως εκ τούτου την ερχόμενη εβδομάδα θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο ηλεκτρονικής
υποβολής της απογραφής ναρκωτικών σας, μέσα από την πλατφόρμα του ΦΣΑ.

Β)

Από αρχές του 2021, αλλάζει ο τρόπος μετάδοσης των διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων. Έχει δημιουργηθεί
ειδική πλατφόρμα, όπου πλέον μέσα από εκεί θα ενημερώνεται τόσο το κοινό, όσο και τα φαρμακεία για τις
εφημερίες τους. Ειδικά για τις καρτέλες Αθήνας, ενημερώνουμε ότι οι σειρές θα συνεχιστούν κανονικά, δηλαδή
31/12/2020 είναι η καρτέλα 6, άρα 1/1/2021 είναι η καρτέλα 7, 2/1/2021 είναι η καρτέλα 8 κ.λ.π.
Ως εκ τούτου, δεν θα εκτυπώνονται πλέον χάρτινες, αλλά θα αποτυπώνονται στη πλατφόρμα όλες οι εφημερίες, και
θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες στα φαρμακεία:
1.) να εκτυπώσει αναλυτικό πίνακα με τις εφημερίες του για το έτος
2.) να μεταδώσει τις εφημερίες μέσα από οθόνη που ήδη διαθέτει το φαρμακείο
3.) να εκτυπώσει σε Α4 φύλλο, τις εφημερίες της ημέρας και να το αναρτήσει στη προθήκη του φαρμακείου του
Είναι αυτονόητο ότι για τις λοιπές περιοχές (εκτός Αθήνας, δηλαδή των περιοχών που υπήρχαν στις χάρτινες
καρτέλες) θα αποτυπώνονται και θα μπορεί το κάθε φαρμακείο να δεί τις εφημερίες τους , για το διάστημα που έχει
χορηγηθεί από τον Τομέα του πρόγραμμα (3μηνο ή 6μηνο κ.ο.κ)
Τόσο για το θέμα της απογραφής ναρκωτικών, όσο και για τις ηλεκτρονικές καρτέλες, θα αναρτήσουμε μέχρι τέλος
του έτους, αναλυτική ενημέρωση.
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