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Θέµα:. Επικυρωποιηµένα στοιχεία της Α.∆ 4/2010.

Όπως σας είναι γνωστό, µε την Αγορανοµική ∆ιάταξη (Α.∆) 4/2010 καθιερώθηκε η
υποχρέωση υποβολής, από «κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και
Παιδικούς Σταθµούς» το αργότερο µέχρι την 15η Ιουνίου εκάστου έτους του τιµοκαταλόγου
των παρεχόµενων υπηρεσιών για το επόµενο έτος. Η µη υποβολή των στοιχείων, τιµωρείται
µε βάση τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, ν.δ. 136/1946 ( Α΄298), όπως ισχύει
τροποποιηθείς.
Για την επεξεργασία των στοιχείων, παρακαλούµε τα παραπάνω στοιχεία των
τιµοκαταλόγων να αποστέλλονται στη ∆/νση Παρατηρητηρίου Τιµών και Τιµοληψιών της
ΥΠ.Ε.Α της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου σε ηλεκτρονική µορφή (email:ftsirog@eprices.gr) σε προκαθορισµένα υποδείγµατα φορµών.
Επειδή η επιχείρησή σας, ανταποκρινόµενη στα οριζόµενα στην Α.∆. έχει υποβάλλει τα
στοιχεία των Τιµοκαταλόγων σε µορφή, αλλά η περαιτέρω επεξεργασία τους είναι αδύνατη,
πρέπει αυτά τα στοιχεία -µε τη λήψη του παρόντος- εκ νέου να τα αποστείλετε
συµπληρώνοντας την ανάλογη µε τη δραστηριότητα φόρµα, ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
Η συνηµµένη στο email φόρµα αντιγράφεται σε φύλλο EXCEL 97-2003, (αυτό το βιβλίο
εργασίας είναι πλήρως συµβατό µε το Excel 2003-2007) .Το όνοµα του αρχείου κατά την
αποθήκευση πρέπει να περιλαµβάνει τον ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ του φορέα (εφόσον υπάρχει)
και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επιτηδευµατία. Αυτό θα διευκολύνει την διαδικασία
επεξεργασίας του τιµοκαταλόγου στην Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, αλλά ταυτόχρονα θα
αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης της επιχείρησης στην περιοχή λειτουργίας της.
Κατά την αποστολή του email, στη Γενική γραµµατεία Εµπορίου (email:ftsirog@eprices.gr) ως ΘΕΜΑ πρέπει να αναγραφεί η κατηγορία δραστηριότητας (π.χ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. …. κτλ) και η περιοχή (π.χ. Χολαργός Ν. Αττικής).
Στο έγγραφο επισυνάπτονται οι (4) τέσσερες φόρµες υποβολής στοιχείων.
Συµπληρώνεται και µας αποστέλλεται µόνο τη/τις φόρµα/ες που αφορούν την/ις δική/ές σας
δραστηριότητα/ες.

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που στην ίδια περιοχή ή σε διαφορετικές περιοχές
λειτουργούν παραρτήµατα της επιχείρησή σας, τα στοιχεία υποβάλλονται για κάθε
παράρτηµα σε ξεχωριστή φόρµα.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας.
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