Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών
απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας-Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας).

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κωδικοποίηση θέσης μέτρησης
Οι κωδικοί θέσης μέτρησης είναι μέρος του κωδικού δείγματος και αποτελούνται από
κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και το σύμβολο παύλα (-). Κάθε κωδικός θέσης
έχει τρία ή τέσσερα τμήματα που διαχωρίζονται από μια παύλα και έχουν την ακόλουθη
σύνταξη:
ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ (Επιφανειακά ύδατα) ή ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ (Υπόγεια ύδατα)
Η επεξήγηση του κάθε τμήματος δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:
Πίν. 1: Κωδικοποίηση θέσης μέτρησης
Τμήμα

Επεξήγηση

1

Ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στον Α/Α θέσης στο υδατικό
σύστημα

2

Υδατικό σύστημα – Θεματική ενότητα. Αποτελείται από έναν
από τους ακόλουθους χαρακτήρες:

3

4

 P: Ποτάμι
 L: Λίμνη
 K: Κανάλι
 Y: Υπόγεια ύδατα
Κωδικός υδατικού συστήματος αποτελούμενος από λατινικούς
χαρακτήρες. Αναφέρονται σε: ποτάμι, λίμνη, κανάλι,
Περιφερειακή Ενότητα (για υπόγεια ύδατα), σύμφωνα με το
υδατικό δίκτυο και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της
Προκήρυξης.
Α/Α λεκάνης ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με το
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Προκήρυξης. Χρησιμοποιείται
μόνο στην περίπτωση υπόγειων υδάτων.

Παραδείγματα κωδικού θέσης μέτρησης:
1ο Παράδειγμα (επιφανειακά ύδατα):
2ο Παράδειγμα (υπόγεια ύδατα):

3-K-MORNOS
1-Y-FTH-1
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Κωδικοποίηση δείγματος και σταθμημέτρησης
Οι κωδικοί δείγματος και σταθμημέτρησης αποτελούνται από κεφαλαίους λατινικούς
χαρακτήρες, αριθμούς και τα σύμβολα παύλα (-) και κάτω παύλα (_).
Ο κωδικός διακρίνεται σε δύο μέρη που έχουν την ακόλουθη σύνταξη:
1ο Μέρος

2ο Μέρος

ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ - ΥΥ_ΥΥ-ΥΥ (Επιφανειακά ύδατα)
ή
ο

1 Μέρος

2ο Μέρος

ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ - ΥΥ_ΥΥ-ΥΥ (Υπόγεια ύδατα)




Το 1ο μέρος του κωδικού δείγματος αναφέρεται στη θέση μέτρησης όπως έχει
προσδιοριστεί στην κωδικοποίηση θέσης μέτρησης.
Το 2ο μέρος του κωδικού αποτελείται από τρία τμήματα και ταυτοποιεί το δείγμα στη
συγκεκριμένη θέση μέτρησης. Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί το κάθε τμήμα αυτού του
μέρους.
Πίν. 2: Επεξήγηση 2ου μέρους κωδικοποίησης δείγματος ή σταθμημέτρησης σε συγκεκριμένη θέση.
Τμήμα

Επεξήγηση

1

Δύο ψηφία που αντιστοιχούν στο έτος δειγματοληψίας

2

Ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στον Α/Α δείγματος με
ημερολογιακή σειρά

3

Ένας ή δύο λατινικοί χαρακτήρες που φανερώνουν το είδος
δειγματοληψίας:
 DW: Δειγματοληψία Επιφανειακών σε Νερά
 DS: Δειγματοληψία Επιφανειακών σε Ιζήματα
 D: Δειγματοληψία Υπογείων
 S: Σταθμημετρήσεις Υπογείων

Παραδείγματα κωδικού δείγματος και σταθμημέτρησης:
1ο Παράδειγμα (δειγματοληψία νερού σε επιφανειακά ύδατα): 1-P-MORNOS-17_1-DW
2ο Παράδειγμα (δειγματοληψία ιζήματος σε επιφανειακά ύδατα): 1-P-MORNOS-17_1-DS
3ο Παράδειγμα (δειγματοληψία υπόγειων υδάτων):
1-Y-FTH-3-17_1-D
ο
4 Παράδειγμα (σταθμημέτρηση):
1-Y-FTH-1-17_1-S
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