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ΘΔΜΑ: Φεκηθέο αλαιύζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ

Αμηόηηκε θύξηε Δηδηθέ Γξακκαηέα,
Μεηά από πιήζνο αλαθνξώλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ καο, ζέηνπκε ππόςε ζαο έλα
κείδνλ πξόβιεκα, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηδηαίηεξα ζηελ Γ/λζε
Υδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη πηζαλά θαη ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο.
Σύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 43504/2005 «Καηεγνξίεο αδεηώλ ρξήζεο πδάησλ θαη
εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, δηαδηθαζία έθδνζεο, πεξηερόκελν θαη δηάξθεηα
ηζρύνο απηώλ» θαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άδεηα ρξήζεο λεξνύ ή λα γίλεη αλαλέσζε
άδεηαο ρξήζεο απαηηνύληαη ρεκηθέο αλαιύζεηο λεξνύ ή/θαη κηθξνβηνινγηθέο αλάινγα κε
ην είδνο ηεο ρξήζεο.
Όπσο νξίδεη ε αλσηέξσ ΚΥΑ, νη απαηηνύκελεο ρεκηθέο αλαιύζεηο λεξνύ αθνξνύλ ζε
ζπλήζεηο πξνζδηνξηζκνύο ζηνηρείσλ, όπσο pH, αγσγηκόηεηα, ζθιεξόηεηα, ρισξηόληα,
ληηξηθά, ληηξώδε, ακκσλία θιπ. Απηή ε δηαδηθαζία εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο Γ/λζεηο
Υδάησλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο κε επηκέξνπο απνθιίζεηο αλάινγα κε ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα (πρ ζηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο απαηηείηαη επίζεο
επηπιένλ θαη εμαζζελέο ρξώκην).
Πξόζθαηα, ε Γ/λζε Υδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο απαηηεί νη ρεκηθέο αλαιύζεηο
λεξνύ λα αθνινπζνύλ ηελ ΚΥΑ 39626/2009 «Καζνξηζκόο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ ππνγείσλ λεξώλ από ηελ ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/118/ΔΚ ‘’ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ πδάησλ
από ηελ ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε’’ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006» θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ,
Μέξνο Β όπνπ αλαθέξνληαη βαξέα κέηαιια (αξζεληθό, θάδκην, κόιπβδνο θιπ),
ηξηρισξν_ θαη ηεηξαρισξναηζπιαίλην θαζώο επίζεο θαη θπηνθάξκαθα.
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Η απαίηεζε ηεο Γ/λζεο Υδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο
ρεκηθέο αλαιύζεηο λεξνύ αθνξά όιεο αλεμαίξεηα ηηο άδεηεο ρξήζεηο λεξνύ.
Δπεηδή είλαη πξνθαλέο, θαηά ηελ γλώκε καο, όηη ε αλσηέξσ ΚΥΑ 39626/2009
αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ, ε νπνία ζα
ζπζηεκαηηθνπνηεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, πνπ βξίζθνληαη ζε
εμέιημε θαη δελ αθνξά ζηηο ζπλήζεηο ρεκηθέο αλαιύζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ΚΥΑ
43504/2005, ζα ζέιακε λα απνζηείιεηε άκεζα δηεπθξηληζηηθή επηζηνιή πξνο όιεο ηηο
Γ/λζεηο Υδάησλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο γη΄ απηό ην ζέκα.
Σαο ηνλίδνπκε όηη ην θόζηνο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ, πνπ δεηά ε
Γ/λζε Υδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη απαγνξεπηηθό γηα θάζε πνιίηε, πνπ ζέιεη
λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ή αλαλέσζε αδεηώλ ρξήζεο λεξνύ ζύκθσλα κε ηηο
λόκηκεο δηαδηθαζίεο.
Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη ειπίδνπκε λα επηιπζεί ην
πξόβιεκα άκεζα.
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