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Η σύνταξη και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων που θα καλύπτει όλο το εύρος των
αρμοδιοτήτων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) με ενσωματωμένες αναφορές σε
βασικά θέματα οργανωτικής λειτουργίας λειτουργεί ως οδικός χάρτης στη διατήρηση της
προσήλωσης του φορέα στην επίτευξη των στόχων του, παρά τις έκτακτες καταστάσεις
ή/και δυσχέρειες που ενδεχομένως να προκύψουν. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο λογοδοσίας καθώς και παρακολούθησης του επιτελούμενου έργου του ΓΧΚ.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους από το 2011 εφαρμόζει Σύστημα διοίκησης με στόχους, όπως
αυτό προβλέπεται στο ν. 3230 /2004. Άλλωστε, στο πλαίσιο της λογοδοσίας, εκδίδεται ήδη
από τότε έως σήμερα μία ολοκληρωμένη έκθεση πεπραγμένων, η οποία δεν περιορίζεται
στην απλή παράθεση του αριθμού των εξετασθέντων δειγμάτων και των λοιπών εργασιών
σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας ΓΧΚ αλλά και στην ουσιαστική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του συνολικού έργου που επιτελείται κάθε έτος.
Φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ΓΧΚ εντάσσει τους στόχους και τις δράσεις του στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως αυτό
συντάσσεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης,
υπηρετώντας για το 2016 τους εξής στρατηγικούς στόχους της ΓΓΔΕ:
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας υγείας.
 Αποτελεσματικότερη και αξιόπιστη Διοίκηση με σεβασμό προς τον πολίτη.
Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών κατευθύνσεων σχεδιάστηκαν οι επιχειρησιακοί στόχοι
και οι αντίστοιχες δράσεις του ΓΧΚ, ώστε παράλληλα να στηρίζουν την αποστολή του για
έναν υποδειγματικό οργανισμό του Δημοσίου που εκτελεί επιστημονικές εργασίες και
παρέχει προς τις Αρχές και τους πολίτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με τελικό σκοπό:
 τη συμβολή στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, μέσω της ουσιαστικής
συνδρομής, της ενδυνάμωσης της συνεργασίας και της τεχνικής υποστήριξης
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
 την επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών
αρχών και υπηρεσιών,
 την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
 τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των συμφερόντων
των καταναλωτών,
 τη συνδρομή στην αξιοποίηση και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων επ’
ωφελεία της εθνικής οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας,
 την παροχή του εθνικού υποβάθρου της χημικής μετρολογίας,
 τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου υπηρεσιακού προϊόντος.
Στοχεύουμε, το Επιχειρησιακό Σχέδιο να εξειδικεύσει τις στρατηγικές επιδιώξεις της ΓΓΔΕ σε ένα
πλαίσιο στόχων και δράσεων που θα συμβάλει στην πραγμάτωση της από ιδρύσεως αποστολής
του ΓΧΚ, ανταποκρινόμενοι επιτυχώς στις πολυσύνθετες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Το Γενικό Χημείο του Κράτους αποτελεί Γενική Διεύθυνση υπαγόμενη στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και διαρθρώνεται σε
Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας και σε περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, ως εξής:
Η Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους αποτελείται από τρείς (3)
Διευθύνσεις:
1. Αλκοόλης και Τροφίμων
2. Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
3. Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Ο ρόλος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι επιτελικός, δεδομένου ότι τα
καθήκοντά τους περιλαμβάνουν, κυρίως:
• την εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων σε θέματα αρμοδιότητας του
ΓΧΚ
• το συντονισμό, την καθοδήγηση και την εποπτεία της εφαρμογής του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου από τις Χημικές Υπηρεσίες.
Οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της
νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας του ΓΧΚ, στη γεωγραφική περιοχή της ευθύνης τους.
Οι Χημικές Υπηρεσίες ανέρχονται σε δέκα τρείς (13) Από αυτές, έξι (6) λειτουργούν σε
επίπεδο Διεύθυνσης και επτά (7) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.
Η οργανωτική δομή του Γ.Χ.Κ. απεικονίζεται παρακάτω:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1 & 2: Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων & Εντοπισμός,
καταπολέμηση και τιμωρία της αποφυγής και διαφυγής φόρων και τελών



















Καταρτίστηκαν εγκαίρως όλα τα ετήσια προγράμματα ελέγχων και επιθεωρήσεων
Ολοκληρώθηκε η εργαστηριακή ανάλυση 23.473 δειγμάτων προϊόντων και υλικών, με
σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και
1.240 δειγμάτων επιφανειακών υδάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των διωκτικών Αρχών, ολοκληρώθηκε η εξέταση
περισσότερων από 77.800 δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών.
Στο πλαίσιο της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τις Τελωνειακές
Υπηρεσίες κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, και τελειοποίηση των εμπορευμάτων
εκδόθηκαν περισσότερα από 19.000 Δελτία Χημικής Ανάλυσης καθώς και 90
πιστοποιητικά εξαγωγής, πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας, βεβαιώσεις
συμμόρφωσης καθώς και βεβαιώσεις δυνατότητας εξαγωγής χημικών προϊόντων.
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το σχέδιο επισήμου
ελέγχου στους τομείς αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, οίνου και ζύθου και
εκτελέστηκαν συνολικά 20.009 εργασίες στον τομέα της αλκοόλης, συμβάλλοντας
στην είσπραξη δημοσίων εσόδων μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Πραγματοποιήθηκαν 33.336 εργασίες στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων,
υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Διενεργήθηκαν συνολικά 574 επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, εισαγωγής και
διακίνησης χημικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν και 951 έλεγχοι
χημικών προϊόντων κατά την εισαγωγή καθώς και έλεγχοι δειγμάτων αγοράς.
Διοργανώθηκαν, ως Υπηρεσία υψηλού επιστημονικού και μετρολογικού επιπέδου, 16
διεργαστηριακά σχήματα με το λογότυπο SCHEMA, με μεγάλη απήχηση σε ελληνικά
ιδιωτικά εργαστήρια, βιομηχανικές μονάδες, δημόσιους φορείς, όπως επίσης και σε
εργαστήρια/ινστιτούτα του εξωτερικού και διατέθηκαν 80 υλικά ελέγχου ποιότητας σε
εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Αναπτύχθηκε μεθοδολογία συλλογής και επικαιροποίησης δεδομένων για δημιουργία
«risk profiles” με σκοπό τη τροφοδοσία του συστήματος ανάλυσης κινδύνου των
Τελωνειακών Αρχών, με στόχο την βελτίωση αποτελεσματικότητας των ελέγχων που
διενεργούνται κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων.
Ολοκληρώθηκαν δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας (μικτά κλιμάκια ελέγχων
κλπ) με τη Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ και άλλες συναρμόδιες Αρχές με στόχο τη
βελτίωση του μηχανισμού ελέγχων σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.
Συντάχθηκε ΚΥΑ για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης
εισροών –εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυση της
εκούσιας συμμόρφωσης




Καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και προκηρύχθηκε μεγάλος αριθμός
ανοιχτών και πρόχειρων διαγωνισμών καθώς και διαδικασιών με διαπραγμάτευση
Καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του ΕΤΕΠΠΑΑ έτους 2015, ο
συνοπτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 καθώς και ο απολογισμόςισολογισμός έτους 2014.
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Αναπτύχθηκε Σύστημα Ποιότητας για την εφαρμογή του προτύπου ISO 17020
‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης-Απαιτήσεις για τη λειτουργία των διαφόρων τύπων
φορέων που εκτελούν ελέγχους’, με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των
προσφερόμενων υπηρεσιών του και στον τομέα της εποπτείας και των επιθεωρήσεων.
Αναμορφώθηκε ο ιστοχώρος του ΓΧΚ, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα οργανωτική
δομή του.
Υλοποιήθηκαν δράσεις βελτίωσης και επικαιροποίησης του ΟΠΣ-ΓΧΚ
Υπήρξε ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό των περιγραμμάτων θέσης όλων των
υπαλλήλων του.
Έγιναν σχετικές εισηγήσεις για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων, για την
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.
Καθορίστηκε το εργαστηριακό έργο του ΓΧΚ για τους σκοπούς των επισήμων ελέγχων
στα τρόφιμα, με την έκδοση αντίστοιχης Απόφασης.
Υλοποιήθηκε δράση σχετικά με την επέκταση των εργαστηριακών ελέγχων στον τομέα
του ζύθου, καθώς και δράσεις σχετικά με την αναβάθμιση της μετρητικής ικανότητας
του ΓΧΚ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Αποτελεσματικότερη και αξιόπιστη Φορολογική και Τελωνειακή
Διοίκηση














Ολοκληρώθηκε ο στόχος για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των ενεργειακών
προϊόντων.
Αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Ποιότητας, οι Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας
και τα Έντυπα του Συστήματος Ποιότητας για την εφαρμογή του προτύπου ISO 17025,
ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της νέας οργανωτικής δομής του ΓΧΚ.
Έγινε ουσιαστική επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την
πραγματοποίηση συνολικά 452 εκπαιδεύσεων τόσο ενδο-υπηρεσιακές, όσο και
εξωτερικές (σε φορείς επιμόρφωσης) και τη συμμετοχή σε όλα τα στάδια σχεδιασμού
και οργάνωσης τεσσάρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την κάλυψη των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του.
Αξιοποιήθηκε το κοινοτικό πρόγραμμα ‘Τελωνεία 2020’ με τη συμμετοχή σε ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων του Προγράμματος, αξιοποιώντας πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αποκτώντας τεχνογνωσία σε επίκαιρους επιστημονικούς τομείς.
Καταγράφηκαν είκοσι βασικές διαδικασίες του ΓΧΚ, πέραν των ήδη καταγεγραμμένων
διαδικασιών του, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού του έργου.
Έγιναν ενέργειες που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ενέργειες για την μετεγκατάσταση των ΧΥ που έπαψαν
να λειτουργούν.
Οργανώθηκε και διενεργήθηκε καμπάνια για την ενημέρωση της βιομηχανίας σχετικά
με τη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων.
Έγιναν εισηγήσεις τροπολογιών σε νόμους και κανονιστικές πράξεις με στόχο τη
διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε προδιαγραφές,
όρους κυκλοφορίας προϊόντων, διαδικασίες κλπ.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT που απεικονίζεται παρακάτω, μεταξύ των
δυνατών σημείων του ΓΧΚ περιλαμβάνεται η στελέχωση της Υπηρεσίας με υψηλά
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα από τους 400 περίπου υπαλλήλους που
υπηρετούν στο ΓΧΚ, ξεπερνούν τους 300 όσοι είναι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης κι απ’ αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κάτοχοι διδακτορικών και
μεταπτυχιακών τίτλων. Παράλληλα διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία, εξοπλισμό τελευταίας
τεχνολογίας και διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που εκδίδουν τα
Εργαστήριά του, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο
καλύπτει τόσο τις εργαστηριακές λειτουργίες όσο και τις εργασίες υποστήριξής τους από το
1999. Για τον λόγο αυτό έχει οικοδομήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
πολίτες και τις άλλες Αρχές που συνεργάζεται.
Ωστόσο:
• Το ασταθές εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί κλίμα
αβεβαιότητας και ανασφάλειας σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία που
παράγει εργασιακά αντικίνητρα
• Η οργανωτική αναδιάρθρωση, που επήλθε με το π.δ. 111/2014, η οποία εκτός από την
ουσιαστική μείωση των οργανικών μονάδων του φορέα επέφερε σημαντική
τροποποίηση της διοικητικής του δομής, με αποτέλεσμα δραστικές αλλαγές στις
περισσότερες διοικητικές του διαδικασίες
• οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες εκτέλεσης των προμηθειών σε συνδυασμό
με τις αυξημένες υποχρεώσεις σύνταξης αναφορών παροχής οικονομικών στοιχείων
ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής
• η διαρκής μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του -είναι χαρακτηριστικό ότι το
τελευταίο έτος η Υπηρεσία λειτουργεί περίπου με το 70% του προσωπικού που είχε
πριν πέντε έτη.
αποτελούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία μας
και δημιουργούν εργασιακές δυσλειτουργίες.
Ανάλυση SWOT

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΧΚ
• Ανθρώπινο δυναμικό υψηλά καταρτισμένο
• Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας
• Χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών ΓΧΚ
από ΕΤΕΠΠΑΑ
• Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας
• Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα
• Τεχνογνωσία
• Σχέση εμπιστοσύνης με πολίτες και άλλες Αρχές
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Κοινοτική συγχρηματοδότηση-Ευρωπαϊκά
προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α., LIFE κλπ.)
• Εξελιγμένη τεχνολογία πληροφοριών &
επικοινωνίας
• Εκτενής συνεργασία με ομόλογους διεθνείς και
ευρωπαϊκούς οργανισμούς
• Ενίσχυση συνεργασίας με άλλες αρμόδιες
Υπηρεσίες
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• Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΓΧΚ σε ένα
ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον
• Υποστελέχωση και ανισοκατανομή
προσωπικού
• Εργασιακή ανασφάλεια
• Έλλειψη ανταμοιβών
• Χρονοβόρες διαδικασίες στην εκτέλεση των
προμηθειών
ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
• Ασταθές εργασιακό περιβάλλον
• Εξάρτηση/Συναρμοδιότητα με άλλες Αρχές
• Πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο προμηθειών σε
συνδυασμό με αυξημένες υποχρεώσεις
σύνταξης αναφορών παροχής οικονομικών
στοιχείων ως αποτέλεσμα των
προγραμμάτων δημοσιονομικής
προσαρμογής
6

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016-2017
Tο Γενικό Χημείο του Κράτους, τόσο ως Δημόσια Υπηρεσία όσο και ως επιστημονικός
οργανισμός, επιδιώκει να επιτελεί το έργο του κατά τρόπο υποδειγματικά αποτελεσματικό.
Αναζητεί μεθόδους ώστε να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να
παραμένει στην αιχμή των εξελίξεων στους τομείς αρμοδιότητάς του, στοχεύοντας στην
απόκτηση τεχνογνωσίας και στη διεύρυνση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι βασικές επιδιώξεις του ΓΧΚ είναι:
 Να καταρτίσει και να υλοποιήσει επιτυχώς προγράμματα ελέγχων και επιθεωρήσεων σε
όλους του τομείς αρμοδιότητάς του.
 Να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει προς τους πολίτες και τις άλλες Αρχές.
 Να υλοποιήσει δράσεις (επιστημονικές μελέτες, διαλειτουργικότητα πληροφοριακών
συστημάτων) για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, τη διασφάλιση των
δημοσίων εσόδων και την αξιοπιστία συναλλασσόμενων στοιχείων.
 Να διασφαλίσει την αξιοπιστία των επιθεωρήσεων και των διενεργούμενων ελέγχων
επεκτείνοντας το Σύστημα Ποιότητας που διαθέτει για τις εργαστηριακές αναλύσεις και
στον τομέα των επιθεωρήσεων.
 Να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται
σε ΕΦΚ.
 Να αξιοποιήσει πόρους κοινοτικών προγραμμάτων.
 Να βελτιώσει και να επεκτείνει το Πληροφοριακό του Σύστημα (ΟΠΣ-ΓΧΚ).
 Να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του με νέες
δράσεις.
 Να διατηρήσει, αναδείξει και προβάλει το έργο και τις επιστημονικές και κοινωνικές
δράσεις του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΓΧΚ, οι οποίοι παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτημα του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Κάθε στόχος επιμερίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις, με το αντίστοιχο παραδοτέο, το
χρονοδιάγραμμα και τις Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση της κάθε
δράσης.
Σε συνέχεια του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου, κάθε Διεύθυνση της Κεντρικής
Υπηρεσίας και κάθε περιφερειακή Χημική Υπηρεσία καταρτίζει αναλυτικό σχέδιο
δράσεων, επιμερισμένο στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες, εάν υφίστανται, το οποίο
κοινοποιεί σε όλους τους υπαλλήλους της και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΧΚ 2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΧΚ ΕΤΟΥΣ 2016
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
α/α

ΣΤΟΧΟΙ

Δράσεις
Κατάρτιση πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον
ΕΦΕΤ

Αρμόδιες Υπηρεσίες
Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων

Κατάρτιση προγράμματος επιθεωρήσεων για
VOC's
Κατάρτιση προγράμματος επιθεωρήσεων για
απορρυπαντικά

30/3/2016

Πρόγραμμα

30/3/2016

Πρόγραμμα

30/3/2016

Πρόγραμμα

30/3/2016

Πρόγραμμα

30/3/2016

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου

20/5/2016

Α΄ ΧΥ Αθηνών

1.800 δείγματα

Όλο το έτος

Β΄ΧΥ Αθηνών

1.700 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Ελευσίνας

550 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου

3.500 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Ηπείρου-Δ. Μακεδ.

1.500 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Πελοπον., Δ. Ελλάδας & Ιονίου

2.500 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης

7.000 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Λιβαδειάς

300 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Λάρισας

300 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Βόλου

250 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Κρήτης

600 δείγματα

Όλο το έτος

Α΄ ΧΥ Αθηνών
ΧΥ Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας

800 δείγματα

Όλο το έτος

20.500 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου

1.500 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Ηπείρου-Δ. Μακεδ.

1.800 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Πελοπον., Δ. Ελλάδας & Ιονίου

6.000 δείγματα

Όλο το έτος

11.350 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Λιβαδειάς

5.500 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Λάρισας

1.300 δείγματα

Όλο το έτος

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & Χ.Π.

Κατάρτιση προγράμματος ελέγχου χημικών και
βιομηχανικών προϊόντων
2

3

4

Σ.3.27 Κατάρτιση Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη
μέχρι 20/5/2016

Σ.3.19 Υλοποίηση προγραμμάτων εργαστηριακού ελέγχου 20.000 προϊόντων και
υλικών (εκτός αυτών που εμπίπτουν στον νόμο περί ναρκωτικών ουσιών και των
νερών του προγράμματος ΕΣΠΑ)

Υλοποίηση Προγράμματος Επιφανειακών Νερών στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων

Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

Β΄ΧΥ Αθηνών

5

Επιστημονική υποστήριξη διωκτικών και ανακριτικών Αρχών μέσω εργαστηριακών
αναλύσεων 50.000* τουλάχιστον δειγμάτων ύποπτων για παραβάσεις της
νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παροχής εμπειρογνωμοσύνης
*(Ο αριθμός αυτός είναι μη περιοριστικός και άμεσα συναρτώμενος με τα
αιτήματα των ανακριτικών/διωκτικών/εισαγγελικών Αρχών, για τα οποία οι
Υπηρεσίες του ΓΧΚ έχουν την υποχρέωση εργ. ανάλυσης/ανταπόκρισης ασχέτως
επίτευξης του ποσοτικού στόχου)

Ημερομηνία υλοποίησης

Πρωτόκολλο

Κατάρτιση προγράμματος επιθεωρήσεων χημικών
προϊόντων για τη νομοθεσία REACH και CLP
1

Δείκτης αποτελέσματος

ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης

ΧΥ Βόλου

2.000 δείγματα

Όλο το έτος

ΧΥ Κρήτης

50 δείγματα

Όλο το έτος

45 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος

Γ΄ΧΥ Αθηνών
ΧΥ Ελευσίνας
ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου

6

65 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος
Όλο το έτος

ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης

143 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος

66 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος

8 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος

ΧΥ Βόλου

20 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος

ΧΥ Κρήτης

7 επιθεωρήσεις

Όλο το έτος

Γ΄ΧΥ Αθηνών

530 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Ελευσίνας

510 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου

3900 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Ηπείρου-Δ. Μακεδ.

450 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Πελοπον., Δ. Ελλάδας & Ιονίου

6900 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης

4820 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Λάρισας

Σ.3.20 Διεξαγωγή τουλάχιστον 21.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της
είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης

960 εργασίες

Όλο το έτος

1850 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Βόλου

430 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Κρήτης

650 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Λιβαδειάς
ΧΥ Λάρισας

60 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου

15350 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Ηπείρου-Δ. Μακεδ.

170 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Πελοπον., Δ. Ελλάδας & Ιονίου

2930 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης

Γ΄ΧΥ Αθηνών
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Σ.3.21 Διεξαγωγή τουλάχιστον 32.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της
είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων

Όλο το έτος

130 επιθεωρήσεις

ΧΥ Λιβαδειάς

7

Όλο το έτος

ΧΥ Πελοπον., Δ. Ελλάδας & Ιονίου

ΧΥ Ηπείρου-Δ. Μακεδ.
Σ.3.18 Διενέργεια 550 τουλάχιστον επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης
και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων

8 επιθεωρήσεις
58 επιθεωρήσεις

8780 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Λιβαδειάς

190 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Λάρισας

230 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Βόλου

320 εργασίες

Όλο το έτος

ΧΥ Κρήτης

3970 εργασίες

Όλο το έτος

Γ΄ΧΥ Αθηνών

Σ.3.22 Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον 16.000 Δελτίων
Χημικής Ανάλυσης.

1760 ΔΧΑ

Όλο το έτος

ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου

3500 ΔΧΑ

Όλο το έτος

ΧΥ Πελοπον., Δ. Ελλάδας & Ιονίου

10

11

Σ.3.24 Υιοθέτηση συστήματος Συγκριτικής αξιολόγησης- Αξιοποίησης των
δεδομένων των επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων από την Ευρωπαϊκή βάση
δεδομένων thetis-S μέχρι 31/12/2016
Σ.3.25 Κωδικοποίηση νομοθεσίας πετρελαίου καύσης μέχρι 31/12/2016

12

13

14
15
16

17

Σ.3.26 Εισήγηση νομοθετικών διατάξεων (ΚΥΑ) οι οποίες καθορίζουν όρους και
διαδικασίες ("Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της
κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου") που εφαρμόζονται στον επίσημο
έλεγχο της ποιότητας των υγραερίων, μέχρι 31/12/2017

2050 ΔΧΑ
4300 ΔΧΑ

ΧΥ Λιβαδειάς

1750 ΔΧΑ
440 ΔΧΑ

Όλο το έτος
Όλο το έτος
Όλο το έτος
Όλο το έτος
Όλο το έτος

ΧΥ Βόλου

500 ΔΧΑ

Όλο το έτος

ΧΥ Κρήτης

380 ΔΧΑ

Όλο το έτος

18 διεργαστηριακά σχήματα

Όλο το έτος

Αποστολή εξαγόμενων στοιχείων
στους αρμόδιους φορείς

31/12/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ

Εισήγηση

31/12/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ

Εισήγηση ΚΥΑ

31/12/2017

Εισήγηση

30/6/2016

Εισήγηση

30/6/2016

Εισήγηση Απόφασης

31/12/2016

Μελέτη

31/12/2016

Μελέτη

31/12/2016

Μελέτη

31/12/2016

Μελέτη

31/12/2016

ΧΥ Μετρολογίας
Δ.Εν.Βιομ. Χημ.Προϊόντων ,
Γεν. Δ/νση Τελωνείων,
ΣΔΟΕ,
Υπ Ανάπτυξης

Σ.3.28 Κωδικοποίηση - Επικαιροποίηση νομοθεσίας ζύθου μέχρι 30/6/2016

Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

Σ.3.29 Συμπλήρωση -Τροποποίηση του ν. 2969/2001 αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα μέχρι 30/6/2016
Σ.3.30 Αναθεώρηση τιμολογίου ιδιωτικών αναλύσεων ΓΧΚ μέχρι 31/12/2016

Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

Εντοπισμός επικινδύνων ουσιών για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση
των δημοσίων εσόδων

330 ΔΧΑ

ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης

ΧΥ Λάρισας

Σ.3.23 Υλοποίηση δεκαοκτώ (18) διεργαστηριακών σχημάτων, εκ των οποίων τα
τέσσερα (4) σε προϊόντα με Ε.Φ.Κ (υπόστρωμα: αλκοολούχο ποτό, καύσιμα) και το
ένα(1) σε νέους τομείς

Όλο το έτος

ΧΥ Ελευσίνας

ΧΥ Ηπείρου-Δ. Μακεδ.
9

990 ΔΧΑ

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
Δ/νση Οργάνωσης
Δ.3.16 Εκπόνηση μελέτης σχετικά με αλλεργιογόνα Β΄ ΧΥ Αθηνών
και βαρέα μέταλλα σε ψευδοκοσμήματα.
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων
Δ.3.17 Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την
Β΄ ΧΥ Αθηνών
εφαρμογή των νέων προτεινόμενων ορίων
Δ/νση Α λκοόλης και Τροφίμων
απελευθέρωσης βαρέων μετάλλων από κεραμικά
ΧΥ Μετρολογίας
σκεύη σε τρόφιμα
Δ.3.18 Εκπόνηση συγκριτικής μελέτης παρουσίας
Β΄ ΧΥ Αθηνών
και μετανάστευσης βαρέων μετάλλων από χαρτί
ΧΥ Μετρολογίας
και χαρτόνι
Δ.3.19 Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τους
Β΄ ΧΥ Αθηνών
φθαλικούς εστέρες σε παιχνίδια
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων

Δ.3.20 Έλεγχος - αξιολόγηση μετουσιωτικών υλών Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων
αιθυλικής αλκοόλης
Α΄ ΧΥ Αθηνών
ΧΥ Μετρολογίας
Δ.3.15 Συγκριτική μελέτη αναλυτικών παραμέτρων
μεταξύ προτύπων, παραποιημένων και λαθραίων
ΧΥ Μακεδονίας-Θράκης,
τσιγάρων με σκοπό την αποκάλυψη της
Τμήμα ΧΥ Σερρών
προέλευσης επεξεργασίας και της τοξικότητας
αυτών.
Δ.3.4 Καθορισμός τύπων αμβύκων και καταγραφή
Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων
διαδικασιών ογκομέτρησής τους
18

Βελτίωση εργαστηριακού έργου και διενεργούμενων ελέγχων

Ανάπτυξη υλικών αναφοράς για την υποστήριξη
αναλύσεων σε προϊόντα δασμοφορολογικού
ενδιαφέροντος (υπό την προϋπόθεση της
ολοκλήρωσης των εργασιών για την κατασκευή
του κατάλληλου χώρου)
Ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη λειτουργία
του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της
κατάστασης των υδάτων κατά τη νέα
προγραμματική περίοδο

19

Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων

ΧΥ Μετρολογίας
με τις αντίστοιχες για κάθε υλικό ΧΥ

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων
Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Δ.3.21 Αξιοποίηση κοινοτικού προγράμματος LIFE
ENV, με σκοπό την ορθή εφαρμογή της
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & Χ.Π.
νομοθεσίας στον τομέα των χημικών προϊόντων

Μελέτη αποτελεσμάτων

31/12/2016

Μελέτη

30/6/2016

Εγκύκλιος ή σχέδιο Απόφασης

31/12/2016

Νέα υλικά αναφοράς

31/12/2016

Ένταξη από την αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή

31/12/2016

Αριθμός ενημερωτικών και
λοιπών επιλέξιμων δράσεων

31/12/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΧΚ ΕΤΟΥΣ 2016
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Aποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό προς τον πολίτη
α/α

ΣΤΟΧΟΙ

Δράσεις

Αρμόδιες Υπηρεσίες

Δείκτης Αποτελέσματος

Ημερομηνία Υλοποίησης

1

Κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών του ΓΧΚ για το επόμενο
έτος μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Εισήγηση

31/12/2016

2

Κατάρτιση προϋπολογισμού ΕΤΕΠΠΑΑ 2016

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Eισήγηση προς ΕΤΕΠΠΑΑ

30/3/2016

3

Κατάρτιση απολογισμού–ισολογισμού ΕΤΕΠΠΑΑ 2015

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Εισήγηση προς ΕΤΕΠΠΑΑ

30/6/2016

Κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού ΕΤΕΠΠΑΑ 2017

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Εισήγηση προς ΓΔΟΥ

30/9/2016

Συνολικό ποσό (€) προκηρύξεων
διαγωνισμών & προσκλήσεων για το
2016 / Συνολικό ποσό (€) των
εγκρίσεων δέσμευσης πίστωσης για
προμήθειες ειδών και υπηρεσιών για το
2016

όλο το έτος

Αριθμός υλοποιηθέντων διαγωνιστικών
διαδικασιών προς το σύνολο των
προγραμματισμένων διαγωνιστικών
διαδικασιών ειδών και υπηρεσιών έτους
2016, εκφρασμένο %

31/12/2017

Εγχειρίδιο

30/9/2016

Εγχειρίδιο

31/12/2016

Εισήγηση Απόφασης

31/12/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
ΧΥ Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Γ΄

Τυποποιημένες ΤΔΛ και ΕΝΤ
Πιστοποιητικό διαπίστευσης

31/12/2017

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
Γ΄ ΧΥ Αθηνών

Τυποποιημένες ΤΔΛ και ΕΝΤ
Πιστοποιητικό διαπίστευσης

31/5/2018

4

5

6

7

8

Εκτέλεση προγράμματος προμηθειών ειδών και υπηρεσιών του ΓΧΚ
οικονομικού έτους 2016 μέσω ΕΤΕΠΠΑΑ

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Σ.4.35 Σύνταξη Εγχειριδίου που θα αφορά τη λειτουργία Ελέγχου
Δαπανών του ΓΧΚ, με στόχο τη διασφάλιση της χρηστής και
αποδοτικής διαχείρισης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, μέχρι
30/9/2016
Σ.4.36 Σύνταξη εγχειριδίου για την ορθή εργασιακή πρακτική στους
χώρους εργασίας του Γ.Χ.Κ., με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας με την
ενεργό συμμετοχή τόσο της Διοίκησης όσο και των εργαζομένων,
μέχρι 31/12/2016

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Δ/νσεις ΚΥ ΓΧΚ
Γενική Διεύθυνση ΓΧΚ
Δ/νση Οργάνωσης

Σ.4.37 Ανακατανομή εργαστηριακού έργου (εκτός επισήμου ελέγχου
τροφιμων) στις Υπηρεσίες του ΓΧΚ, μέχρι 31/12/2016
Δ.4.40 Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας
ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που
διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στον τομέα των
καυσίμων πλοίων
Δ.4.41 Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας
ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που
διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στον τομέα των
χημικών προϊόντων

9

Διασφάλιση αξιοπιστίας ελέγχων, επιθεωρήσεων και διαχείρισης
κοινοτικών προγραμμάτων

Δ.4.42 Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας
ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που
διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στους τομείς της
αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και
ζύθου.
Επέκταση της δράσης Δ.4.42 στον τομέα
των αποσταγματοποιείων

Διαπίστευση Γραφείου ΧΥ Ξάνθης
Επικαιροποίηση του Συστήματος της
Διαχειριστικής επάρκειας
Εκπαίδευση προσωπικού στη
΄δειγματοληψία υγραερίων-έλεγχο
μετρητών στις εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών'
Εκπαίδευση προσωπικού στις
'ογκομετρήσεις δεξαμενών υγρών
καυσίμων και υγραερίων'

10

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Εκπαίδευση προσωπικού στον Κανονισμό
CLP-Tαξινόμηση Χημικών Προϊόντων
Εκπαίδευση προσωπικού για
δειγματοληψία κατά την τελωνειακή
διαδικασία - παροχή τεχνικής
υποστήριξης από το ΓΧΚ στις τελωνειακές
αρχές
Εκπαίδευση αναλυτών-εμπειρογνωμόνων
σε 'θέματα ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και
προδρόμων ουσιών'
Δ.4.60 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
εμπλεκόμενων εκπροσώπων
παραγωγικών τάξεων, μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και πολιτών σχετικά με
την νομοθεσία στον τομέα των χημικών
προϊόντων

11

Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητάς του ΓΧΚ

Δ.4.61 Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων
τρίτων χωρών στον τομέα ' Υπολείματα
Φυτοφαρμάκων' στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού
Προγράμματος BTSF (Better Training for
Safer Food) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
ΧΥ Μακεδονίας - Θράκης, Υποδ/νση
Θεσ/νίκης, Τμήμα Γ'
Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
ΧΥ Λάρισας
ΧΥ Πελοπ.-Δυτ. Ελ & Ιονίου, Τμ. Β΄
Γ΄ΧΥ Αθηνών
ΧΥ Μακεδονίας - Θράκης, Υποδ/νση
Θεσ/νίκης, Τμήμα Γ'

Σύνταξη ΕΠ και ΤΔΛ
Πιστοποιητικό διαπίστευσης

31/12/2016

Τυποποιημένες ΤΔΛ και ΕΝΤ
Πιστοποιητικό διαπίστευσης

31/12/2017

Πιστοποιητικό διαπίστευσης

31/12/2016

Εισήγηση επικαιροποιημένων
διαδικασιών

30/6/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ
ΣΔΟΕ
ΕΚΔΔΑ

Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων

31/12/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ
ΕΚΔΔΑ

Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων

31/12/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ
ΕΚΔΔΑ

Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων

31/12/2016

Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων

31/12/2016

Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων

31/12/2016

Αριθμός ημερίδων
Αριθμός ενημερωτικών φυλλαδίων

31/12/2016

Τελική έκθεση αποτελεσμάτωνσυμπερασμάτων

30/6/2016

Γραφείο ΧΥ Ξάνθης
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
ΓΔ Τελωνείων
ΕΚΔΔΑ

Β΄ ΧΥ Αθηνών
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
ΕΚΔΔΑ

Διεύθυνση Ενεργειακών
Βιομηχανικών & Χ.Π.

Α΄ ΧΥ Αθηνών

Δ.4.62 Κοινωνική ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών

Β΄ ΧΥ Αθηνών
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

Ενημερωτικό υλικό
Αριθμός επισκέψεων σχολείων και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

31/12/2016

Έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων

31/12/2016

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
Ομάδα έργου για τη διαδικτυακή
πύλη του ΥπΟικ

Εφαρμογή σε λειτουργία

31/12/2016

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & ΧΠ
ΔΗΛΕΔ
Εξωτερικός συνεργάτης

Εφαρμογή σε λειτουργία

31/12/2017

Διεύθυνση Ενεργειακών
Βιομηχανικών & Χ.Π.
Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων

Εφαρμογή σε λειτουργία

30/6/2017

Δνση ΣΥΠΕΧΗΔ,
Γ.Δ. Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Δ.ΗΛΕ.Δ

Εφαρμογή σε λειτουργία

31/12/2016

Εφαρμογή σε λειτουργία

31/12/2017

Επεκτάσεις συστήματος

31/12/2016

Εφαρμογή σε λειτουργία

31/12/2016

Αριθμός δράσεων

όλο το έτος

Δ.4.63 Εκπαίδευση υπαλλήλων Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος στον τρόπο
ΧΥ Ελευσίνας
δειγματοληψίας περιστατικών ρύπανσης
Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης (portal)
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

12

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και
αξιοπιστίας συναλασσόμενων στοιχείων

Υιοθέτηση ηλεκτρονικών μητρώων για
συναλλαγές με τον πολίτη στους τομείς
της καταχώρισης των παραγώγων των
πετρελαιοειδών - επέκταση εφαρμογών
ΟΠΣ-ΓΧΚ
Δ.4.64 Υλοποίηση συστήματος διεπαφής
και αυτόματης ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων με
την αντίστοιχη εφαρμογή του Εθνικού
Κέντρου Δηλητηριάσεων
Δ.4.38 Διαλειτουργικότητα ICISnet με το
Ο.Π.Σ. του Γ.Χ.Κ.

πρωτοκόλλου του ΟΠΣ ΓΧΚ, για την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
των Υπηρεσιών του ΓΧΚ
ΔΗΛΕΔ

13

Επικαιροποίηση και βελτίωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Αναμόρφωση υποσυστημάτων δειγμάτων Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
Συστήματος του Γ.Χ.Κ
του ΟΠΣ ΓΧΚ
ΔΗΛΕΔ
Δ.4.39 Ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ
προμηθειών του ΓΧΚ
ΔΗΛΕΔ

14

Αξιοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος "Τελωνεία 2013"

Αξιοποίηση προγράμματος «Τελωνεία
2013» με:
(1) Διεργαστηριακές εξετάσεις,
(2) Επισκέψεις εργασίας (εκπαιδευτικές
ανταλλαγές),
(3) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και workshops,
(4) Συμμετοχή σε συσκέψεις και
(5) διάχυση της πληροφορίας

Δ/νση ΣΥΠΕΧΗΔ

15

Διατήρηση, ανάδειξη και προβολή του έργου και των επιστημονικών
Δ.4.65 Διατήρηση, ανάδειξη και προβολή
και κοινωνικών δράσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους από την
του έργου και των επιστημονικών και
ίδρυσή του μέχρι σήμερα
ΓΧΚ με τον συντονισμό της Δ/νσης
κοινωνικών δράσεων του Γενικού Χημείου
Αλκοόλης και τροφίμων
του Κράτους από την ίδρυσή του μέχρι
σήμερα

16

Σύνταξη και υποβολή ετήσιας εισηγητικής έκθεσης του
απαιτούμενου νομοθετικού έργου στο πλαίσιο και στους τομείς
αρμοδιότητας του ΓΧΚ μέχρι το τέλος του έτους

Σύγγραμμα σχετικά με τη ιστορία του
ΓΧΚ
Χώρος εκθετηρίου

31/12/2019

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομ. & Χ.Π.

Έκθεση

31/12/2016

Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

Έκθεση

31/12/2016

17

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΓΧΚ, και υποβολή του στον ΓΓΔΕ
και στη ΔΣΣΟΔ, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του ΕΣ της ΓΓΔΕ

Γενική Διεύθυνση

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΧΚ

Εντός 20 ημερών από τη
δημοσίευση του ΕΣ της ΓΓΔΕ

18

Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη ΔΣΣΟΔ για την παρακολούθηση
επίτευξης των στόχων και των δράσεων της του Ε.Σ. της Γενικής
Διεύθυνσης

Γενική Διεύθυνση

μηνιαία αναφορά

Εντός 15 ημερών από τη
λήξη του μήνα

19

Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού α' εξαμήνου εντός 20
ημερών από τη λήξη του στον ΓΓΔΕ και στη ΔΣΣΟΔ

Γενική Διεύθυνση

Εξαμηνιαία έκθεση απολογισμού

20/7/2016

20

Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού έργου εντός μηνός από τη
λήξη του έτους στον ΓΓΔΕ και στη ΔΣΣΟΔ

Γενική Διεύθυνση

Ετήσια έκθεση απολογισμού

Εντός μηνός από τη λήξη
του έτους

Προτεινόμενες δράσεις

20/10/2016

21

Σύνταξη προτεινόμενων στόχων και
δράσεων και αποστολή τους στην Γ.Δ.
Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου ΓΧΚ
έτους στο γραφείο της ΓΓΔΕ, μέχρι την 31/10/2016
Σύνταξη συνολικής έκθεσης
προγραμματισμού στόχων και δράσεων
και υποβολή τους

Έκθεση προγραμματισμού δράσεων

31/10/2016

Δ/νσεις Κ.Υ.
και Περιφερειακές ΧΥ
Γενική Διεύθυνση

