
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.3459 

Για τθν καταχώρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ απογραφισ των 

Φαρμάκων του Ν.3459 (Ναρκωτικών), μεταφερκείτε ςτο μενοφ 

«Διαχείρθςθ Αποκικθσ» και επιλζξτε τθν εργαςία «Απογραφι 

Φαρμάκων του Ν.3459»  

Όςοι ζχετε τα μενοφ τθσ version Dioscourides Win, μεταφερκείτε ςτο Υποςφςτθμα <4. Αποθήκη>, από 

εκεί ςτο μενοφ <4. Πληροφοριακζσ Καταςτάςεισ> και από το υπο-μενοφ <Εκτυπώςεισ του 

Ν.3459/2006> επιλζξτε το <2. Απογραφή Φαρμάκων του Ν.3459>  

Διαδικασία 

 Στθ ςχετικι οκόνθ διαλόγου που εμφανίηεται, επιβεβαιώςτε τα ςτοιχεία πατώντασ Enter: 

 

 Στθν επόμενθ οκόνθ πατιςτε οπωςδιποτε Ctrl+M ι το κουμπί με το γράμμα Μ,που βρίςκεται 

ςτθ γραμμι εργαλείων τθσ οκόνθσ και πλθκτρολογιςτε τθν θμερομθνία απογραφισ, δθλαδι 

31/12/14. 

 

Με τθν ενζργεια αυτι, ανανεώνονται τα ςτοιχεία τθσ οκόνθσ και εμφανίηονται πλζον τα υπόλοιπα των 

ςυγκεκριμζνων φαρμάκων ςτθν θμερομθνία που ηθτιςατε.  



 Με τα βζλθ ↑↓ μετακινιςτε κατά μικοσ των γραμμών τθσ ςελίδασ και με τα πλικτρα PgDn & PgUp 

αλλάηετε ςελίδα. 

Για ταξινόμθςθ κατά υπόλοιπο κάντε κλικ ςτον τίτλο τθσ ομώνυμθσ ςτιλθσ. Η κίνθςθ αυτι κα φζρει 

ςτθν κορυφι του καταλόγου τα φάρμακα με το μικρότερο υπόλοιπο.  

Ανεύρεςη είδουσ με Περιγραφή 

Κάντε κλικ ςτον τίτλο τθσ ςτιλθσ <Περιγραφή είδουσ> και χρθςιμοποιιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων 

Ctrl+A . Ζτςι, ςτο πάνω τμιμα τθσ οκόνθσ εμφανίηεται πεδίο για ανεφρεςθ με τθν περιγραφι.  

Αλλαγή υπολοίπου 

 Μεταφερκείτε πάνω ςτθ γραμμι του προσ απογραφι είδουσ, 

 Πατιςτε το πλικτρο Home πάνω ςτο επιλεγμζνο («φωτιςμζνο») είδοσ. Πλθκτρολογιςτε ςτο 

πεδίο τθσ ςτιλθσ <Υπόλοιπο> το απόκεμα τθσ αποκικθσ ι μθδζν (0). 

 Επαναλάβετε το ίδιο και για τα υπόλοιπα φάρμακα αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

Η αλλαγι υπολοίπου ς’αυτι τθν οκόνθ δεν επθρεάηει τα πραγματικά υπόλοιπα τθσ αποκικθσ !!! 

Δθλαδι, μπορείτε να δθλώςετε ποςότθτεσ για τθ κατάςταςθ απογραφισ χωρίσ να αλλοιώςετε τα 

πραγματικά ςασ υπόλοιπα. 

Εκτύπωςη κατάςταςησ 

Τζλοσ, όταν ολοκλθρώςετε τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων,  

 Πατιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+P ι το κουμπί με το ςχιμα του εκτυπωτι τθσ toolbar  

 Στθν ερώτθςθ, «Θζλετε να ςυμπεριλάβετε και τα είδη με υπόλοιπο μηδζν;», απαντιςτε «Όχι». 

Ζτςι τα είδθ με υπόλοιπο μθδζν δεν κα εκτυπωκοφν. 

 Και τζλοσ επιλζξτε τθ γραφικι εκτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ απογραφισ.  

 


