
Λειψυδρία,μεταφορά νερού στα νησιά.

Η λειψυδρία έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα ειδικά στα νησιά μας.Η μεταφορά νερού
δεν είναι η λύση εξαιτίας του κόστους. Υπάρχουν νησιά που πιθανόν να έχουν επάρκεια
νερού για ύδρευση και άρδευση όπως: Κρήτη, Εύβοια, Ρόδος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος Χίος,
Λέσβος, Πάρος και άλλα νησιά αρκεί να γίνει έρευνα σε όλο το νησί και να αξιοποιηθεί ότι
νερό υπάρχει στο υπέδαφος, πριν καταλήξει  και χαθεί στην θάλασσα.

  

Η μεταφορά μπορεί να γίνει από κοντινότερα μέρη για τα νησιά, εντοπίζοντας υδροφόρους
ορίζοντες κοντά στην θάλασσα για την εύκολη μεταφορά του. Οι μετρήσεις της SubSystem
σε διάφορα νησιά δείχνουν ότι σε ορισμένα νησιά υπάρχει επάρκεια αλλά και πλεόνασμα
νερού που μπορεί να μεταφερθεί και να δώσει λύση σε άλλο νησί. Ένας σωστός σχεδιασμός
στα νησιά μας θα μπορούσε να δώσει λύση πριν την αφαλάτωση ή την μεταφορά του από
αλλού. Η Κρήτη έχει νερά να καλύψει τις ανάγκες της και να εξάγει παράλληλα σε άλλες
χώρες τουλάχιστον από 3000 κυβικά ανά ώρα και άνω.

  

Μια έρευνα της SubSystem για τον εντοπισμό σημαντικών υπόγειων υδροφόρων
κοιτασμάτων σε ένα νησί σαν την Εύβοια, μπορεί να διαρκέσει 20 εργάσιμες ημέρες.Με μια
τέτοια έρευνα μπορούμε να γνωρίζουμε σε όλη την Εύβοια τα πιο σημαντικά υδροφόρα
κοιτάσματα σε διαφορετικά σημεία, ή λεκάνες ή υπολεκάνες που μπορεί να υπάρχουν σε
υψόμετρο στα βουνά πριν τα νερά εισέλθουν σε χαμηλό υψόμετρο ή καταλήξουν στη
θάλασσα χωρίς να αξιοποιηθούν.

  

Παράδειγμα, στη νήσο Πάρο η έρευνα και ο εντοπισμός υδροφόρων κοιτασμάτων, για όλο
το νησί  μπορεί να γίνει  σε 4 εργάσιμες ημέρες.

  

Παράδειγμα ,σε όλη την Κρήτη , η έρευνα για τον εντοπισμό σημαντικών υδροφόρων
κοιτασμάτων, μπορεί να γίνει σε 25 έως 30 εργάσιμες ημέρες.

  

Η SubSystem, με την πρωτοποριακή  μέθοδο της ευρεσιτεχνίας της μπορεί να δώσει λύση
σε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τον εντοπισμό των υπόγειων νερών.
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