
Διαχείριση υδάτων και μέθοδοι.

Η διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα είναι ένα δύσκολο θέμα, διότι πρέπει να γνωρίζουμε
τα πραγματικά υπόγεια αποθέματα ανά λεκάνη απορροής, τις γεωτρήσεις που υπάρχουν
και είναι ενεργές, τα κυβικά ανά ώρα παροχής κάθε γεώτρησης, την εισαγωγή υπόγειων
υδροφόρων ανά λεκάνη και κυβικά ανά ώρα εκτός των επιφανειακών. Η αποτελεσματική
διαχείριση των υδάτων θα ήταν εφικτή να γίνει εφόσον προκύψουν πραγματικά στοιχεία
από σοβαρές έρευνες και φυσικά το ανάλογο ενδιαφέρον της πολιτείας.
 Μια μέθοδος διαχείρισης είναι ο εμπλουτισμός του υπεδάφους με γεωτρήσεις σε μεγάλα
υπόγεια ρήγματα (κενά), σε μικρά ή μεγάλα βάθη.Ο εμπλουτισμός μπορεί να γίνει από
ρέματα τα οποία τα νερά τους καταλήγουν και χάνονται στην θάλασσα.Επίσης στην
διαδρομή που διασχίζουν τα ρέματα αυτά υπάρχουν τεράστια υπόγεια ρήγματα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υπόγειες αποθήκες και μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του υπεδάφους και την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. Η
μέθοδος αυτή είναι εύκολη και χρήσιμη όταν είναι γνωστό που ακριβώς βρίσκονται τα
υπόγεια ρήγματα. Δυστυχώς η τεχνολογία και η τεχνογνωσία του παρόντος δυσκολεύονται
να εντοπίσουν που υπάρχουν αυτά τα ρήγματα, το μέγεθος και την διαδρομή τους για να
γίνει η ανάλογη επιλογή.

Η SubSystem με την ευρεσιτεχνία της μπορεί να δώσει άμεση λύση στην διαχείριση των
υδάτων και στην μέθοδο αξιοποίησης τους, διότι με σιγουριά γνωρίζει τα εξής :

  

1) Που βρίσκεται ένα ρήγμα μεγάλο ή μικρό για να γίνει εμπλουτισμός με γεώτρηση

  

2) Το επιλεγμένο ρήγμα εάν έχει επικοινωνία με άλλα ρήγματα και ποια διαδρομή ακολουθεί
για να αξιολογηθεί επαρκώς

  

3) Το βάθος του ρήγματος σε πόσα μέτρα δηλαδή ακριβώς βρίσκεται για να αξιολογηθεί
γεωλογικά.

  

4) Αν υπάρχουν ρήγματα συγχρόνως μαζί σε διαφορετικά βάθη

  

5) Σε μία λεκάνη πόσοι υπόγειοι τροφοδότες υπάρχουν και πόσα κυβικά ανά ώρα
μεταφέρουν
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6) Σε μια λεκάνη εάν υπάρχουν έξοδοι υδροφόρων ρηγμάτων και τα κυβικά ανά ώρα

  

7)Το εμβαδόν της λεκάνης και το βάθος της

  

Γνωρίζοντας αυτά τα εφτά  βασικά στοιχεία μπορεί να γίνει διαχείριση των υδάτων με
μεθόδους που δίνουν σίγουρες και μόνιμες λύσεις στην ύδρευση και άρδευση είτε σε Εθνικό
επίπεδο είτε σε Δήμους, Δ.Ε.Υ.Α., επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.λ.π.

  

 Η SubSystem μπορεί και δίνει μοναδικές και σίγουρες λύσεις στο θέμα της
λειψυδρίας, χωρίς άσκοπες ενέργειες και τεράστιες  δαπάνες. 

  

  

 2 / 3



Διαχείριση υδάτων και μέθοδοι.

  

 3 / 3


