
Λειψυδρία, πόλεμος για το νερό, λύση.

Η λειψυδρία είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
δημιουργώντας ένα δύσκολο παρόν και ένα αβέβαιο μέλλον. Ο πόλεμος για το νερό έχει
ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα, βλέπουμε τακτικά διεκδικήσεις και
σοβαρά προβλήματα μεταξύ δήμων και ιδιωτών, Δ.Ε.Υ.Α. και ιδιωτών,ιδιωτών μεταξύ τους.
Ένας πόλεμος διεκδικήσεων πηγών, γεωτρήσεων και πηγαδιών, ακόμα και ποταμών.Σε λίγα
χρόνια τα πράγματα θα χειροτερέψουν διότι η λειψυδρία χτυπά την πόρτα όλων των λαών.
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στην ύδρευση.
Εκτός της λειψυδρίας υπάρχει και η ποιοτική ακαταλληλότητα των νερών και η ανυπαρξία
σχεδιασμού και ορθής διαχείρισης των υπόγειων υδάτων.

  

Η SubSystem μπορεί να δώσει λύση στην λειψυδρία με την ευρεσιτεχνία που κατέχει και
την πρωτοποριακή μέθοδο που χρησιμοποιεί. Εντοπίζει το νερό με αποτελεσματικότητα,
έχοντας τη δυνατότητα να δώσει την λύση στη λειψυδρία και στον πόλεμο του νερού.

  

1) Ερευνώντας μια περιοχή χιλιάδων στρεμμάτων από μεγάλη απόσταση εντοπίζουμε εάν
υπάρχει νερό ή όχι.

  

2) Το ακριβές βάθος που βρίσκεται το νερό σε 700 και πλέον μέτρα.

  

3) Την ποσότητα, κυβικά ανά ώρα πχ. 50,150,300,500 κ.λ.π.

  

4) Το ακριβές σημείο για την υδρογεώτρηση, με ακρίβεια μισού τετραγωνικού μέτρου και όχι
περίπου

  

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία βάθος, ποσότητα, χρόνος εντοπισμού και ακριβές σημείο
υδρογεώτρησης, για την SubSystem είναι εύκολη διαδικασία που  δίνει σίγουρη και άμεση
λύση σε ιδιώτες, αυθημερόν και σε Δήμους - Δ.Ε.Υ.Α. σε 10 – 15 ημέρες.

  

Παραδείγματα που μπορούν να δώσουν άμεση και σίγουρη λύση σε περιοχές με μεγάλα
προβλήματα
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  

Νερό Ανάβαλλου  Αργολίδα 20 έως 25000 κυβικά ανά ώρα καθαρού νερού δίνει την λύση σε
όλο το Νομό Αργολίδος για ύδρευση και άρδευση. Η SubSystem έχει την δυνατότητα
εντοπισμού της προέλευσης του υπόγειου υδροφορέα, πριν καταλήξει στην θάλασσα και
υφαλμυρωθεί , για να αξιοποιηθεί ακόμα και για υδροηλεκτρικό έργο.

  

Νερό Μελίσσι Ξυλοκάστρου  3 έως 4000 κυβικά ανά ώρα χάνεται στην θάλασσα. Η
SubSystem έχει την δυνατότητα εντοπισμού του και αξιοποίησή του πριν την υφαλμυρωσή
του.Παράλληλα μπορεί να αξιοποιηθεί και για υδροηλεκτρικό έργο.

  

Νερό Αλμυρή Κορινθίας 800 έως 1000 κυβικά ανά ώρα και εδώ υπάρχει η δυνατότητα
εντοπισμού και αξιοποίησής του.

  

Νερό Στούπα Λακωνίας κόλπος καλογριάς 4000 έως 5000 χάνονται στη θάλασσα. Η
SubSystem μπορεί και εδώ να δώσει την λύση.Παράλληλα μπορεί να αξιοποιηθεί και για
υδροηλεκτρικό έργο.

Αυτά και άλλα εκατοντάδες τέτοια νερά ( καρστικά ) υπάρχουν στην Ελλάδα. Μήπως η
αδυναμία να εντοπισθούν είναι μέρος του προβλήματος της λειψυδρίας; Διότι νερά στον
Ελλαδικό χώρο υπάρχουν! Δυνατότητα εντοπισμού τους υπάρχει;

  Η SubSystem με την επιτυχία της στην έρευνα νερού που είναι συνήθως μεγαλύτερη από
85% σε γεωτρήσεις που έχει κάνει, και ειδικά σε δύσκολες περιοχές χαρακτηρισμένες ως
άνυδρες, έχει αποδείξει ότι μπορεί να δώσει την λύση. Εντοπίζοντας σε οποιοδήποτε χώρο
εάν υπάρχει νερό η όχι.
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