


Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΚΕΛ) 

ΚΕΛ Θριαςίου (2012)  

Δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ : 
21.000 m3/day 

Δυναμικότθτα Ιςοδφναμου 
πλθκυςμοφ : 117.000 

ΚΕΛ Μεταμόρφωςθσ 

 (1986)  

Δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ  : 
44.000 m3/day  

Βακμόσ Απόδοςθσ 93% 

Δυναμικότθτα Ιςοδφναμου 
πλθκυςμοφ :  500.000 

 

ΚΕΛ Ψυττάλειασ (1994) 

Δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ : 
1.000.000 m3/day  

Βακμόσ Απόδοςθσ: 95% 

Δυναμικότθτα Ιςοδφναμου 
πλθκυςμοφ : 3.300.000 



Κυκλικι Οικονομία 

Παραγωγι Ενζργειασ από Ανανεώςιμεσ και Εναλλακτικζσ Πθγζσ 

 22.903.948 Kwh παραγόμενθ ενζργεια από μικροφσ υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ 

 24.173.510 Kwh παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από βιοαζριο 

 113.900.833 Kwh παραγόμενθ κερμικι ενζργεια από βιοαζριο 

 160.978.568,8 Kwh ςυνολικι παραγόμενθ ενζργεια από Ανανεώςιμεσ Πθγζσ 

 341.945.568,8 Kwh ςυνολικι ενζργεια που καταναλώκθκε 

Κζντρα Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

 40.000 tn  παραγόμενθ ξθραμζνθ ιλφσ από το ΚΕΛ Ψυτάλλειασ (μζςθ τιμι) 

 28.321.979 Nm3 ςυνολικό παραγόμενο βιοαζριο ςτα ΚΕΛ 

 5.255.630 m3 ςυνολικό επαναχρθςιμοποιοφμενο νερό  

 14.598 m3 /day επαναχρθςιμοποίθςθ (βιομθχανικό νερό) 

Ανακφκλωςθ Μπαταριών και Χαρτιοφ 

 9.377 kg χαρτιοφ ςυλλζχκθκε προσ ανακφκλωςθ 

 227 kg μπαταριών ςυλλζχκθκαν προσ ανακφκλωςθ  

 

 

 



Στρατθγικι 

Η ςτρατθγικι τθσ ΕΤΔΑΠ τα τελευταία χρόνια ζχει 
μεταβλθκεί ουςιαςτικά.  
 
 
Συνολικόσ ςχεδιαςμόσ με ςκοπό τθν προςαρμογι 
τθσ εταιρείασ ςτθ βιώςιμθ ανάπτυξθ. Ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ζχει δοκεί  ςτθν  ορκολογικι 
περιβαλλοντικι διαχείριςθ των ςτερεών και υγρών 
αποβλιτων και ςτθν κυκλικι οικονομία. 



 Περιβαλλοντικά, οικονομικά, και 

κοινωνικά οφέλη 

 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών 

 Βιώςιμη ανάπτυξη 



Δράςεισ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

και ανακφκλωςθσ 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ εκροών των 

υφιςτάμενων ΚΕΛ 

 Ζργα Βόρειασ & Ανατολικισ Αττικισ 
 



Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Η αξιοποίθςθ του βιοαερίου απο τα ΚΕΛ προςφζρει 
24.180.000 (kWh/y) θλεκτρικισ  ενζργειασ  και  
114.000.000 (kWh/y) κερμικισ  ενζργειασ. 
 
Συνολικι παραγόμενθ ενζργεια από ανανεώςιμεσ 
πθγζσ: 160.978.291 KWH 
Συνολικι ενζργεια που καταναλώνεται: 
341.945.568,8 KWH 
 
 



Στόχοι ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων 

 Δευτερογενι καφςιμα (προώκθςθ χριςθσ 
αποβλιτων ωσ δευτερογενών καυςίμων ςτθ 
βιομθχανία)  

 Επαναχρθςιμοποίθςθ νεροφ (βιομθχανικό νερό 
και απεριόριςτθ άρδευςθ) 

 Βιομθχανικι υμβίωςθ (αξιοποίθςθ 
βιομθχανικών παραπροϊόντων) 

 



Χριςθ αποβλιτων ωσ καφςιμα 

 

Ξηραμένη Ιλύς:  
Θερμογόνοσ δφναμθ κυμαινόμενθ από 2.500 cal / g DS (ξθρών ςτερεών) 
ζωσ 3.600 cal / g DS (ξθρών ςτερεών) τθσ παραγόμενθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ 
με μζςθ τιμι 3.150 cal / g DS και απόκλιςθ των τιμών ± 10%. 
 

Όλθ θ ποςότθτα τθσ  ξθραμζνθσ ιλφοσ που παράγεται, αξιοποιείται 

κερμικά από τθν τςιμεντοβιομθχανία, ωσ εναλλακτικό καφςιμο, 

εφαρμόηοντασ μία τεχνολογικά ςφγχρονθ, περιβαλλοντικά αποδεκτι 

και βιώςιμθ λφςθ διαχείριςθσ.  

 



Επαναχρθςιμοποίθςθ εκροών για βιομθχανικι χριςθ 

 

 Μζροσ από τθν επεξεργαςμζνθ εκροι των Κζντρων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων (τθσ Ψυττάλειασ και τθσ 
Μεταμόρφωςθσ) χρθςιμοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ 
για βιομθχανικι χριςθ (βιομθχανικό νερό).  
 

 Η  μζςθ θμεριςια ποςότθτα νεροφ (από τθν 
επεξεργαςμζνθ εκροι) που χρθςιμοποιείται ανά 
Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων (Ψυττάλειασ και 
Μεταμόρφωςθσ) είναι πάνω από 15.000m3/θμζρα. 



Ζργα Βόρειασ και Ανατολικισ Αττικισ 

 

ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίασ 
 

ΚΕΛ Μαρκοποφλου 
 

ΚΕΛ Ραφινασ-Πικερμίου, πάτων-Αρτζμιδοσ 
 

ΚΕΛ Μαρακώνα 
 

ΚΕΛ Καλάμου-Αγίων Αποςτόλων Δ. Ωρωποφ 
 

ΚΕΛ αρωνικοφ 



Χαρακτθριςτικά 

 

 
 Οριςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα διαχείριςθσ των αςτικών 

λυμάτων 
 

 Σεχνολογία αιχμισ που διαςφαλίηει τθν περιβαλλοντικά 
βζλτιςτθ μζκοδο διαχείριςθσ λυμάτων 
 

 Ο ςχεδιαςμόσ των ΚΕΛ κακιςτά εφικτι τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ των επεξεργαςμζνων εκροών για τισ 
αρδευτικζσ ανάγκεσ κατά τθ κερινι περίοδο, κακώσ και για 
αςτικι-περιαςτικι χριςθ, κατά τθ χειμερινι περίοδο 



Ιλφσ - Εικόνα από το μζλλον 

 

 Αποχαρακτθριςμόσ αποβλιτων 
 Παραγωγι υδρογόνου, κορυφαία εναλλακτικι 

πθγι ενζργειασ  
 



Ευχαριςτώ πολφ 


