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https://etme.gr/


ChemicalSE

• Εισαγωγή

• Υλικά και Μέθοδοι

• Αποτελέσματα Συζήτηση
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- Ποτάμια: 39 θέσεις δειγματοληψίας
- Λίμνες: 17 θέσεις δειγματοληψίας
- Στραγγιστικά Κανάλια: 22 θέσεις δειγματοληψίας
- Υπόγεια Ύδατα: 104 θέσεις δειγματοληψίας
- Υπόγεια Ύδατα: 290 θέσεις σταθμημετρήσεων



ChemicalSE
• Υλοποιήθηκαν ανά θέση & ανά έτος:

– Ποτάμια: 12 δειγματοληψίες (νερά & ιζήματα)

– Λίμνες: 6 δειγματοληψίες (νερά & ιζήματα)

– Στραγγιστικά Κανάλια: 18 δειγματοληψίες (νερά & 
ιζήματα)

– Υπόγεια Ύδατα: 6 δειγματοληψίες (νερά)

– Υπόγεια Ύδατα: 4 σταθμημετρήσεις



ChemicalSE

Συνολικά συλλέχθηκαν:
- 1590 δείγματα από νερά
- 966 δείγματα από ιζήματα

Ανά δείγμα προσδιορίστηκαν:
- 15 παράμετροι από επιτόπου μετρήσεις
- 20 παράμετροι σχετικά με τη βασική χημική ποιότητα
- 21 παράμετροι σχετικά με μέταλλα και λοιπά τοξικά 

στοιχεία
- 401 παράμετροι σχετικά με γεωργικά φάρμακα
- 2 παράμετροι σχετικά με οικοτοξικοκότητα



Παρήχθησαν συνολικά περισσότερες από 1.000.000 τιμές



Διαδικτυακή εφαρμογή ChemicalSE, 

η οποία συνδυάζει τη γεωχωρική πληροφορία με βάση δεδομένων.

https://chemicalse.minagric.gr

https://chemicalse.minagric.gr/














Τι είναι «εφαρμογή GIS»;

ArcGIS, QGIS κλπ. Εφαρμογή με γεωγραφικά





ChemicalSE

• Αποτελέσματα -Συζήτηση
o Ο δικτυακός τόπος https://chemicalse.minagric.gr αποτελεί την 

βασική πύλη πρόσβασης (portal) για το ΓΠΣ

o Χρήση ελεύθερων λογισμικών και ανοικτών προτύπων

o Δυναμική με δυνατότητες επεξεργασίας

o User friendly συμβατότητα και προσαρμογή της εφαρμογής σε κάθε 
είδους συσκευή (responsive design) και προσβάσιμη από 
οποιοδήποτε (browser)

o Δυνατότητα εισαγωγής μεγάλου όγκου δεδομένων με 
αυτοματοποιημένο τρόπο θέτοντας παράλληλα περιορισμούς προς 
αποφυγή λαθών

o Πρόβλεψη για βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα της εφαρμογής.

o Συντήρηση……..

https://chemicalse.minagric.gr/


secretary@etme.gr

tsitalex@elgo.gr

210-7473427 

2410-671280
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