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• Η ζωντανή Εφαρμογή με όλες τις 
Μετρήσεις για την ΑΜΘ από το 2014-
2019.

Με το F11 περνούμε στο full screen mode
και έχουμε όλη την οθόνη στη διάθεση 
μας. Είναι πάντα καλύτερα να δουλεύουμε 
με την Εφαρμογή σε full screen mode. 
Πίσω γυρίζουμε πάλι με F11

• Η μελέτη αυτών των ντοκουμέντων 
είναι απαραίτητη.

Εισαγωγή στο Σύστημα 
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• Σχετική Ρύπανση των περιοχών ΑΜΘ

• Σχετική Ρύπανση των παραλιών στη 
Θάσο

• Πίνακας Ρίσκου ανά Περιοχή ΑΜΘ

• Πίνακας Ρίσκου των παραλιών της 
Θάσου

Infographics
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1. Διαλέγουμε πρώτα το συνδυασμό που θέλουμε,
εδώ διαλέξαμε τον „Μέσο Όρο ανά Έτος“ για τα
κολοβακτηριοειδή και 

2. Πατούμε την „Εκτέλεση της Επιλογής“ για να δούμε
το αποτέλεσμα

3. Στην προηγουμένη σελίδα επιστέφουμε μόνο με το
„Επιστροφή-Goback“ κουμπί. Κάθε σελίδα έχει
στο τέλος αυτό το κουμπί. 

4. Αυτή η επιλογή ιχνηλατεί όλα τα δείγματα ανά
περιοχή και παραλία που ήταν μεγαλύτερα από
τα επιτρεπτά όρια. Εδώ γίνεται και ο υπολογισμός
του ρίσκου ρύπανσης ανά παραλία και περιοχή

Εάν δεν διαλέξουμε συνδυασμό δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε.

1.

2.

3.

3.

4.

Κεντρικό Μενού της Εφαρμογής 



Ρύπανση κατά Περιοχή και Μέσο Όρο και έτος 
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1.

2.

Η επιλογή μας ήταν η μεσοσταθμική Ρύπανση σε 
Κολοβακτηριοειδή ανά έτος. Εδώ βλέπουμε το μέσο 
όρο της Ρύπανσης ανά έτος/ περιοχή και επιπλέον στη 
κόκκινη στήλη και τον μέσο όρο της περιόδου 
2014/2019.  Ο αλγόριθμος
• ταξινομεί τον πινακα με βάση το μέσο όρο όλων 

των ετών 2015/2019. 
• Στην τελευταία στήλη μεταφέρει  τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο από τα έτη 2014/2019.

Εδώ βλέπουμε ότι η Θάσος είχε με 28,68 cfu/100ml 
στην περίοδο 2014/2019 κατά μέσο όρο την 
μεγαλύτερη ρύπανση στην περιοχή ΑΜΘ και η 
μεγαλύτερη ρύπανση με 76.82 είναι από το έτος 2017. 

Που μπορούμε να πάμε από εδώ;

1. Εάν πατήσουμε στο 1 THASOS COAST θα δούμε 
την ίδια ταμπέλα για τις παραλίες της Θάσου, κτλ

2. Εάν πατήσουμε το 2 εδώ θα δούμε τον ίδιο  
πίνακα για όλες τις παραλίες της ΑΜΘ.    

Παμε Μονο Θασο

Βλέπουμε όλες τις παραλίες 
στην ΑΜΘ

Παμε Μονο Νεα Περαμος



Ρύπανση των παραλιών της Θάσου κατά μέσο όρο και έτος
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Πατώντας στο 1 βλέπουμε την ίδια ταμπέλλα για τη Θάσο. Εδώ βλέπουμε
καθαρά την μεσοσταθμική Ρύπανση των ετών 2014/2019 για τις παραλίες τις
Θάσου.  



Λίστα Ρύπανσης των top 19 παραλιών στην ΑΜΘ
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Μεσοσταθμική Ρύπανση των ετών 2014/2019 για όλες τις παραλίες της ΑΜΘ.  

Διαλέγοντας POTOS πάμε σε εναν
άλλο πίνακα όπου φαίνονται
όλες οι μετρήσεις που έκανε το
Υπουργείο Τουρισμού στον Ποτό
τα έτη 2014 έως 2019.



Μετρήσεις στον Ποτό σε Κολοβακτηριοειδή από το 2014 έως 2019
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Τελευταίο επίπεδο της ανάλυσης είναι οι τιμές που μετρήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού ανά παραλία. Ο μέσος όρος υπολογίζεται από τον 
αλγόριθμο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθησαν τα δείγματα αναγράφοντα στα excel του Γαλάζιας Σημαίας. Εδώ απεικονίζεται το 
παράδειγμα του Ποτού. Αυτό μπορεί να γίνει για κάθε παραλία της ΑΜΘ. 
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1. Αυτή η επιλογή ιχνηλατεί όλα τα δείγματα ανά
περιοχή και παραλία που ήταν μεγαλύτερα από
τα επιτρεπτά όρια. Εδώ γίνεται και ο υπολογισμός
του ρίσκου ρύπανσης ανά παραλία και περιοχή

2. Πατούμε την „Εκτέλεση της Επιλογής“
3. Στην προηγουμένη σελίδα επιστέφουμε μόνο με το

„Επιστροφή-Goback“ κουμπί. Κάθε σελίδα έχει 
στο τέλος αυτό το κουμπί. 

1.

2.

3.

3.
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Κολοβακτηριοειδή Εντερόκοκκοι Συνολικό Ρίσκο

1. 2. 4.3. 1. 2. 4.3. 6.5.

Μετρήσεις που είναι μεγαλύτερες από τα όρια

Ρίσκο ρύπανσης από κολοβακτηριοειδή                    /  

Μετρήσεις μεγαλύτερες από το 80% των ορίων, δηλ.
εάν το όριο είναι 250, το 80% είναι 200 άρα μετράμε ότι είναι
μεγαλύτερο του 200 

Ρίσκο βασισμένο στις μετρήσεις του 80%                       /   

1.

Σ

2. 1. Σ

3.

4. 3. Σ

Η ίδια λογική όπως και
στα κολοβακτηριοειδή

Συνολικό ρίσκο με βάση ότι είναι μεγαλύτερο από το 100% 
του ορίου

Συνολικό ρίσκο με βάση ότι είναι μεγαλύτερο από το 100% 
του ορίου

5.

6.

Εδώ μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα
της Θάσου Επόμενη σελίδα

Πίνακας Ρίσκου
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Πίνακας Ρίσκου


