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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. 3403

ΑΘΗΝΑ, 28 Μαΐος 2019
ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ - ΜΔΛΗ ΣΟΤ Φ..Α.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΜΗΝΟΤ:

ΙΟΤΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019
ΠΡΟΟΧΗ
ύμθωνα με ν.4613/2019 πος ιζσύει από 24.5.2019 :




Σιρ επίζημερ απγίερ ηα διεςπςμένα θαπμακεία μένοςν ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΚΛΔΙΣΑ.
ΓΔΝ δύναζθε να δηλώζεηε διεςπςμένο ωπάπιο για ηιρ καθημεπινέρ πέπαν 21:00 και πέπαν
20:00 για ηην ημέπα αββάηος.
Η κάθε ςποβολή δήλωζηρ ππέπει πλέον ζύμθωνα με ηον νόμο να θέπει ηην ζύμθωνη γνώμη ηος
Τπεύθςνος θαπμακοποιού. Ωρ εκ ηούηος, ςπάπσει πεδίο ζηη πλαηθόπμα «ΟΝΟΜΑ
ΤΠ.ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΔΙ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΡΑΡΙΟ» ηο οποίο ππέπει
να ζςμπληπωθεί ςποσπεωηικά, άλλωρ δεν καηασωπείηαι η ςποβολή.

Τποβολή δηλώζεων πος ηο ωπάπιο ςπεπβαίνει ηο όπιο (άπθπο 26 / ν.4613/2019)
δεν θα γίνονηαι αποδεκηέρ ωρ μη πληπούζερ ηιρ πποϋποθέζειρ ηος νόμος και ωρ εκ
ηούηος δεν θα ζςμπεπιληθθούν ζηοςρ καηαλόγοςρ.
Δθδόζεθε απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο γηα νξηζκό δηκήλσλ γηα ηα νπνία κπνξείηε λα δειώζεηε επηπιένλ σξάξην, έσο
θαη ηνλ Ινύλην 2020.


Σα δίκελα γηα ηα νπνία δύλαζζε λα ππνβάιιεηε δήισζε ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 227435/28-5-2019
απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο, είλαη ηα εμήο :








ΙΟΤΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ – ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2019
ΝΟΔΜΒΡΙΟ – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2019
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020
ΜΑΡΣΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ 2020
ΜΑΪΟ – ΙΟΤΝΙΟ 2020
Σελ δήισζε ζαο, κπνξείηε λα ηελ ππνβάιιεηε έσο ην αξγόηεξν έλα κήλα πξίλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε δηκήλνπ.
Γειαδή :
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o Για ηο δίμηνο ΙΟΤΛΙΟΤ–ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019
ςποβάλλεηε ηο απγόηεπο έωρ και 31/5/2019 (ημέπα
Παπαζκεςή)
Γηα ην δίκελν ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη 31/7/2019 εκέξα
Σεηάξηε.
o Γηα ην δίκελν ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη 30/9/2019 εκέξα
Γεπηέξα.
o Γηα ην δίκελν ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020 ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη 2/12/2019 (γηαηί ε
30ε/11/2019 είλαη άββαην)
o Γηα ην δίκελν ΜΑΡΣΙΟΤ – ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη 31/1/2020, εκέξα
Παξαζθεπή.
o Γηα ην δίκελν ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2020 ππνβάιιεηε ην αξγόηεξν έσο θαη 31/3/2020, εκέξα Σξίηε.
Όπσο ζαο ελεκεξώζακε θαη κε πξνεγνύκελε ελεκέξσζε, ηελ δήισζή ζαο γηα ην δηεπξπκέλν σξάξην κπνξείηε
πιένλ λα ηελ ππνβάιιεηε γηα ηνλ ΦΑ ειεθηξνληθά κέζα από ηελ πιαηθόξκα.
o



Σα πξνεγνύκελα δίκελα, παξαηεξήζεθε ην γεγνλόο, αξθεηά θαξκαθεία λα ππνβάιινπλ ηελ δήισζή ηνπο ζην
ύιινγν θαη κέζα ζηε πιαηθόξκα αιιά θαη κε θαμ. Παξαθαινύκε όπσο επηιέγεηε ΈΝΑΝ ηξόπν ππνβνιήο, θαη
θαηά πξνηίκεζε κέζα από ηελ πιαηθόξκα*, όπνπ ιακβάλεηε ακέζσο επηβεβαίσζε, κε κνλαδηθό αξηζκό ππνβνιήο,
ρσξίο λα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηα γξαθεία ηνπ ΦΑ γηα επηβεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ email ή ηνπ θαμ θαη
ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ζαο ζηα γξαθεία ηνπ ΦΑ.
*ιόγω ηνπ όηη πξνζζέζακε επηθαηξνπνηεκέλνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο ζηε πιαηθόξκα ζύκθωλα
κε ηνλ λόκν γηα ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, ζα πξέπεη λα απνδερζείηε μαλά ηνπο όξνπο
ώζηε λα κπνξέζεηε λα εηζέιζεηε ζηελ πιαηθόξκα. Βάδνληαο ηνπο θωδηθνύο ζαο γηα λα εηζέιζεηε ζηελ πιαηθόξκα
ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα κε θόθθηλα γξάκκαηα «δελ έρεηε απνδερζεί ηνπο όξνπο». Θα πξέπεη λα θαηέβεηε ζην
ηέινο ηεο ζειίδαο λα ηζεθάξεηε «ΑΠΟΓΔΧΟΜΑΙ» θαη λα μαλαβάιεηε ηνπο θωδηθνύο ζαο γηα λα εηζέιζεηε ζηελ
πιαηθόξκα. Απηό ζα ζπκβαίλεη θάζε θνξά πνπ επηθαηξνπνηνύκε ηνπο όξνπο.
ΠΡΟΟΥΗ :



Η κάθε δήλωζη για διεςπςμένο, θα ππέπει να καηαηίθεηαι εμππόθεζμα ΚΑΙ ζηην ανηίζηοιση Πεπιθεπειακή



Γιεύθςνζη πος ανήκει ηο θαπμακείο.
Σποποποιήζειρ ζηιρ αιηήζειρ αθού εκπνεύζει η πποθεζμία ςποβολήρ, ΓΔΝ είναι εθικηέρ.

αρ παπαθέηοςμε ξανά 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 :
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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

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.
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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

ν

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

5.- Σν πεδίν «ΟΝΟΜΑ ΤΠ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΔΙ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΡΑΡΙΟ» εηζάγεηε ην
όλνκα ηνπ λόκηκνπ Τπεπζύλνπ θαξκαθνπνηνύ πνπ ζπκθσλεί κε ην σξάξην. Πποζοσή, καθώρ αν δεν

ζςμπληπωθεί αςηό ηο πεδίο, ηο ζύζηημα δεν επιηπέπει ηην καηασώπιζη ηηρ ςποβολήρ.

6.- Όηαλ ζπκπιεξώζεηε ηα πεδία ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παηάηε «ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ».
Με αςηό ηον ηπόπο έσεηε ολοκληπώζει και ςποβάλει ηην δήλωζή ζαρ για διεςπςμένο.
Αθνύ παηήζεηε θαηαρώξηζε ζα εκθαληζηεί ε εηθόλα 4.
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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 πξνζβάζηκα ή επεμεξγάζηκα νύηε από ηνλ ύιινγν.

7.- Θα πξέπεη λα εθηππώζεηε απηή ηε θαξηέια θαη λα ηελ θπιάμεηε ζην αξρείν ζαο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο
δεηεζεί, θαζώο απνηειεί ην απνδεηθηηθό ηεο ππνβνιήο.

Η ςποβολή ηηρ δήλωζηρ ζαρ ππορ ηον Φ..Α. για διεςπςμένο ωπάπιο, πέπαν ηος ςποσπεωηικού, έσει
πλέον ολοκληπωθεί για ηο δίμηνο πος καηασωπήζαηε.

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 πξνζπαζήζεηε λα θαηαρσξίζεηε δήισζε, γηα δίκελν πνπ έρεηε ήδε θάλεη θαηαρώξηζε , ζα εκθαληζηεί
κήλπκα «Υπάρτει εγγραθή (σποβολή) διεσρσμένοσ ωραρίοσ για ασηό ηο δίμηνο. Βλ. οδηγίες ζηην αρτική ζελίδα
για ηροποποίηζη σποβολής».
αο παξαζέηνπκε θαη εδώ ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθόξκαο θαη εμεγνύλ πώο ζα
ηξνπνπνηήζεηε ππνβνιή πνπ έρεηε ήδε ππνβάιιεη.

ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ / ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΗΓΗ ΚΑΣΑΥΩΡΗΘΔΙ :





Παηήζηε «ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ», γηα λα εκθαληζηεί ιίζηα κε ηηο ππνβνιέο πνπ έρεηε θαηαρσξίζεη.
Γίπια από ηελ ππνβνιή πνπ ζέιεηε λα ηξνπνπνηήζεηε, επηιέμηε «ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ» πνπ εκθαλίδεηαη ζην
ηέινο ηεο γξακκήο δεμηά
Δκθαλίδεηαη πάιη ε θόξκα θαηαρώξηζεο, όπνπ πιένλ κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ή δηαγξάςεηε όηη ζέιεηε
από ηα πεδία ηνπ θάζε κήλα.
Σξνπνπνίεζε / επεμεξγαζία ηεο αηηήζεώο ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε όζεο θνξέο ζέιεηε, κέζα ζηηο
πξνζεζκίεο πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε δίκελν. Όηαλ θιείζεη ε πξνζεζκία γηα ην δίκελν, δελ ππάξρεη επηινγή
επεμεξγαζίαο θαη ζα εκθαλίδεηαη ε ππνβνιή όπσο ηελ επεμεξγαζηήθαηε ηελ ηειεπηαία θνξά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ

