
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.3459 

Dioscourides Xpress: Για την καταχώρηση (καταμέτρηση) και εκτύπωση της 

απογραφής των Φαρμάκων του Ν.3459 (Ναρκωτικών), μεταφερθείτε στο μενού 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» και επιλέξτε την εργασία «Απογραφή Φαρμάκων Ν.3459»  

 

 

 

 

 

 

 

Όσοι έχετε τη version Dioscourides Win, μεταφερθείτε στο Υποσύστημα <4. Αποθήκη>, από εκεί στο 

μενού <4. Πληροφοριακές Καταστάσεις> και από το υπο-μενού <Εκτυπώσεις του Ν.3459/2006> 

επιλέξτε το <2. Απογραφή Φαρμάκων του Ν.3459>.  

 

Στη συνέχεια η διαδικασία είναι όμοια και για τις 2 εκδόσεις.  

Διαδικασία 

 Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της εικόνας. Επιβεβαιώστε τα 

στοιχεία πατώντας Enter: 

 

 

 

 

 Στην επόμενη οθόνη πατήστε οπωσδήποτε Ctrl+M ή το κουμπί με το γράμμα Μ,που βρίσκεται 

στη γραμμή εργαλείων της οθόνης και πληκτρολογήστε σαν ημερομηνία υπολοίπων την 31/12 

του έτους απογραφής, εν προκειμένω 31/12/18. 

 

 



 

Με την ενέργεια αυτή, ανανεώνονται τα στοιχεία της οθόνης και εμφανίζονται πλέον τα υπόλοιπα των 

συγκεκριμένων φαρμάκων στην ημερομηνία που ζητήσατε.  

Σημείωση: Στην οθόνη αυτή, αρχικά εμφανίζονται τα είδη με τα υπόλοιπα της προηγούμενης (π.χ. 

περυσινής) απογραφής. Αν πάλι, δεν έχετε ξανατρέξει αυτή τη διαδικασία, τότε η οθόνη εμφανίζεται 

κενή από είδη. Σε κάθε περίπτωση το Ctrl+M θα γεμίσει την οθόνη με τα είδη του Ν.3459 με τα 

υπόλοιπα της ημερομηνίας που επιλέξατε.  

 Με τα βέλη ↑↓ μετακινήστε κατά μήκος των γραμμών της σελίδας και με τα πλήκτρα PgDn & PgUp 

αλλάζετε σελίδα. 

Για ταξινόμηση κατά υπόλοιπο κάντε κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης. Η κίνηση αυτή θα φέρει 

στην κορυφή του καταλόγου τα φάρμακα με το μικρότερο υπόλοιπο.  

Ανεύρεση είδους με Περιγραφή 

Κάντε κλικ στον τίτλο της στήλης <Περιγραφή είδους> και χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων 

Ctrl+A . Έτσι, στο πάνω τμήμα της οθόνης εμφανίζεται πεδίο για ανεύρεση με την περιγραφή.  

Αλλαγή υπολοίπου 

 Μεταφερθείτε πάνω στη γραμμή του προς απογραφή είδους, 

 Πατήστε το πλήκτρο Home πάνω στο επιλεγμένο («φωτισμένο») είδος. Πληκτρολογήστε στο 

πεδίο της στήλης <Υπόλοιπο> το απόθεμα της αποθήκης ή μηδέν (0). 

 Επαναλάβετε το ίδιο και για τα υπόλοιπα φάρμακα αυτής της κατηγορίας. 

Η αλλαγή υπολοίπου σ’αυτή την οθόνη δεν επηρεάζει τα πραγματικά υπόλοιπα της αποθήκης !!! 

Δηλαδή, μπορείτε να δηλώσετε ποσότητες για τη κατάσταση απογραφής χωρίς να αλλοιώσετε τα 

πραγματικά σας υπόλοιπα. 

Εκτύπωση κατάστασης 

Τέλος, όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των στοιχείων,  



 Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή το κουμπί με το σχήμα του εκτυπωτή της toolbar  

 Στην ερώτηση, «Θέλετε να συμπεριλάβετε και τα είδη με υπόλοιπο μηδέν;», απαντήστε «Όχι». 

Έτσι τα είδη με υπόλοιπο μηδέν δεν θα εκτυπωθούν. 

 Και τέλος για την εκτύπωση της κατάστασης απογραφής, επιλέξτε είτε το «3.Εκτύπωση 

Γραφική/Αποστολή Fax» είτε το «9. Εκτύπωση με Crystal Report». 

 


