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Ελληνική αγορά λιπαντικών

• Ο κλάδος των πετρελαιοειδών υπέστη σημαντικότατο 

πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης

• Τα λιπαντικά αποτελούν το 2-4% του κλάδου των 

πετρελαιοειδών

• Στοιχεία αγοράς

• Μέγεθος αγοράς το 2005: 150.000 ΜΤ (στοιχεία Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

• Μέγεθος αγοράς το 2012: 62.000 ΜΤ (εκτίμηση αγοράς)

• Αποχώρηση πολυεθνικών από τον ελληνικό χώρο - παραγωγικά 

(BP, Shell)
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Ελληνική Αγορά Λιπαντικών

Ταξινόμηση οχημάτων 

- 67.3% (ΣΕΑΑ 2017)

Μέσος όρος 2000 – 2009 και 

2017 

Ελληνικές Χημικές 

Βιομηχανίες

- 26% (ΣΕΧΒ, ΙΟΒΕ 2017)

Έτη 2008 και 2017

Πτώση 58%

Κλάδος Μεταποίησης (PRODCOM)

Έτη 2008 και 2012 - 37% (Eurostat)

Έτη 2008 και 2016 - 9% (Eurostat)

Χιλιάδες τόνοι



Ελληνική αγορά λιπαντικών

• Πάνω από 30 εταιρίες παραγωγής λιπαντικών στην Ελλάδα

• Πάνω από 450 εμπορικά σήματα

• Μεγάλο ποσοστό της αγοράς καλύπτεται από εισαγωγές

• Θέση της χώρας (γεωγραφική & οικονομική) οδηγεί σε ειδική 

μεταχείριση

• Κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο



Ποιοι είμαστε

• Έτος ίδρυσης 1975

• O μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός      

λιπαντικών στην Ελλάδα

• Ιδιωτική εταιρία

• Λιπαντικά λάδια και γράσα (ορυκτής και συνθετικής)

• Ειδικά προϊόντα (γαλακτώματα, process oils, κτλ.)



Ποιοι είμαστε
• Έδρα στην Αθήνα

• Δύο (2) μονάδες παραγωγής γράσου 

(Ασπρόπυργος & Άργος)

• Μία (1) μονάδα αναμείξεων 

λιπαντικών(Ασπρόπυργος)

• Δύο (2) εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 

• Τρία (3) σημεία διακίνησης 

(Ασπρόπυργος, Άργος, Θεσσαλονίκη)



Ποιοι είμαστε
Σταθερή πορεία ανάπτυξης

• Συνεχή προγράμματα έρευνας και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων

• Συνεχόμενα θετική πορεία μέσα στα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης

• Διπλασιασμός κύκλου εργασιών από 

το 2007 έως σήμερα

• Συνολικές επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό πάνω 

από 6 εκ. € από το 2004



Ποιοι είμαστε

• ISO 9001

• ISO14001

• OHSAS 18001

• Επιπλέον πιστοποιήσεις προϊόντων 



Εργοστάσιο Ασπροπύργου

• Στρατηγική τοποθεσία (5 λεπτά από την Αττική 
οδό και 15 λεπτά από το λιμάνι της Ελευσίνας)

• 5,500 MT Δεξαμενισμός

• Εργαστήριο (Ποιοτικού ελέγχου & έρευνας)

• Δυναμικότητα τελικών προϊόντων: 60,000
MT

• Δυναμικότητα παραγωγής γράσων 35,000 
MT (συμπεριλαμβανομένου του εργοστάσιου
Άργους)



Συνεργασίες



Η αποστολή και το όραμά μας

Να κατανοήσουμε και να εστιάσουμε στις 
ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας 
προϊόντα, υπηρεσίες και υποστήριξη 
παγκόσμιας  κλάσης.

Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να 
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σχεδιάζοντας, παράγοντας και 
υποστηρίζοντας καινοτόμα, υψηλής 
ποιότητας, βιώσιμα και οικονομικά 
αποδοτικά προϊόντα. 



Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• Συμμετοχή σε διεθνής οργανισμούς και συνέδρια

https://www.nlgi.org/


Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• Συμμετοχή σε διεθνής οργανισμούς και συνέδρια

- 20 έτη συνεχούς συμμετοχής

- Τεχνικές παρουσιάσεις σε ετήσια βάση

- 2 τιμητικά βραβεία καλύτερης 
παρουσίασης

- Ενεργή συμμετοχή στις ομάδες 
εργασίας
- Chairing Biobased Lubricants

- Co-Chair Food Lubricanta

- Co- Chairing Test Methods



Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• Συμμετοχή σε διεθνής οργανισμούς και συνέδρια

- Συνέδριο βιομηχανικών λιπαντικών 

από το 2013

- Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία

- Συμμετοχή σε οργανωτικό επίπεδο

- Τεχνικές παρουσιάσεις



Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• Συμμετοχή σε διεθνής οργανισμούς και συνέδρια

- Ανελλιπή συμμετοχή από το 2013

- Τεχνικές παρουσιάσεις

- 2016: Βραβείο έρευνας και τεχνολογίας

- Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας

- Τεχνικές παρουσιάσεις
- Μέθοδοι δοκιμών

- Βιολιπαντικά

- Οξειδωτική σταθερότητα

https://www.nlgi.org/


Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• Ομάδες εργασίας 

- ISO & CEC committees country 
representative

- Συμμετοχή σε επιτροπές ASTM
- Round Robin & ILS (Inter Laboratory 

studies)

- Συμμετοχή σε επιτροπές DIN
- Αναθεώρηση μεθόδων δοκιμών 

- Ερευνητικά προγράμματα



Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• ERGTC
ERGTC 

EF
European REACH Grease

Thickener Consortium- Ιδρυτικό μέλος από το 2006

- Ενεργή συμμετοχή στα όργανα

- Θέση προέδρου από το 2010

- Καταχώρηση ουσιών που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή γράσου σύμφωνα με τη νομοθεσία 
REACh

- Πάνω από 40 ενεργά μέλη

- Κοινές δράσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών  (ECHA)



Έρευνα και Καινοτομία

Πολύχρονη παράδοση στον τομέα της έρευνας 

στον χώρο των λιπαντικών

• Επιστημονικά άρθρα:

- Eurogrease (ELGI)

- NLGI Spokesman

- Fuels & Lubes

- Lube Magazine 

(UEIL)



Οι πελάτες μας

• Ορυχεία

• Χαλυβουργίες

• Τσιμεντοβιομηχανίες

• Επεξεργασία ξύλου

• Χαρτοποιίες 

• Ελαστικά & πλαστικά

• Κατασκευαστικές

• ΟΤΑ

• Τροφίμων

• Παραγωγή Ενέργειας

• Ένοπλες δυνάμεις

• Ναυτηλιακές

• Μεταφορικές

• Χημικές

• OEM’s

• Εταιρίες 

πετρελαιοειδών

• Διανομείς



Τα προϊόντα μας

• Αυτοκινήτων

• Αγροτικών εφαρμογών

• Βιομηχανικά

• Ναυτιλιακά

• Αεροπορικά



Τα προϊόντα μας

• Λιπαντικά λάδια ( ορυκτέλαια και συνθετικά)

• Λιπαντικά Γράσα (ορυκτής ή συνθετικής βάσης)

• Βοηθητικά (αντιψυκτικά, υγρά φρένων κ.α.)

• Πάνω από 600 διαφορετικά προϊόντα

• Καλύπτουν όλο τα φάσμα εφαρμογών και λύσεων

• Συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών.



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Η παραγωγή λιπαντικών παραδοσιακά συνδέεται 
με την παραγωγή πετρελαιοειδών

• Παραγωγή βασικών ορυκτελαίων (πρωτογενή: 
απόσταξη ή σύνθεση, αναγεννημένα: απόσταξη)

• Μεταφορά υγρών χύδην με παρόμοιες ιδιότητες 
(κατάταξη, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά)

• Χημικά πρόσθετα παρόμοιας χημείας με αυτήν που 
χρησιμοποιείται στα πετροχημικά 

• Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένα τμήμα 
του διυλιστηρίου 



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Ανάμειξη βασικών 

λαδιών με πρόσθετα

• Αποθήκευση

• Τυποποίηση

Βαθμός 

πολυπλοκότητας:

• Παραγόμενες 

ποσότητες

• SKUs – είδη που 

διαχειρίζονται



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Σχεδιασμός

• Λειτουργία

• Συντήρηση

• Έρευνα

• Πωλήσεις

• Κανονιστική Συμμόρφωση



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Σχεδιασμός

• Λειτουργία

• Συντήρηση

• Κλασματική απόσταξη

• Υδρογόνωση

• Εξευγενισμός 

• Αναμείξεις

• Μεταφορά θερμότητας

• Μεταφορά μάζας 

• Αυτοματισμοί

• P&ID

• Βελτιστοποίηση



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Έρευνα



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Πωλήσεις

• Βιομηχανική υποστήριξη

• Γνώση διεργασιών

• Γνώση μηχανισμών λίπανσης

• Τριβολογία

• Στοιχεία λίπανσης

• Μηχανολογία

• Φθορές

• Προγράμματα λίπανσης

• Troubleshooting



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

Υψηλές θερμοκρασίες

Υγρασία

Κρουστικά φορτία

Συνεχόμενη λειτουργία

Υγρασία

Μεγάλα φορτία

Ακρέες θερμοκρασίες

Κανονιστικό πλαίσιο (Η1)

Επιμόλυνση από τη διεργασία



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Υδραυλικά Συστήματα

• Μεταφορικές ταινίες

• Λατομείο 

• Οχήματα

• Μηχανουργείο 

• Περιβαλλοντικά έργα

• Τριβεία - κόσκινα 



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Κανονιστική συμμόρφωση

• Αδειοδότηση εγκατάστασης / λειτουργίας

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση

• Εγκρίσεις κυκλοφορίας προϊόντων

• Ασφάλεια προϊόντων

• Ασφάλεια στην εργασία



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Κανονιστική συμμόρφωση

• Συστήματα ποιοτικής διαχείρισης

• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

• Περιβαλλοντικά πρότυπα

• Συστήματα διασφάλισης

• Κλάδος μεταφορών



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Κανονιστική συμμόρφωση

• Πιστοποίηση Προϊόντων

• Συμμόρφωση με ποιοτικές απαιτήσεις

• Νέες τεχνολογίες

• Σύνδεσμος ΟΕΜs



Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού

• Εμπειρίες Χημικών Μηχανικών στην Ελλάδα

• Δυνατότητα απορρόφησης 

• Ανταγωνισμός από συναφής κλάδους 



Απαιτούμενες Δεξιότητες

• Δεν μπορεί να έχει ένας μηχανικός όλους τους παραπάνω ρόλους

• Απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες!!

• Ο κάθε νέος μηχανικός πρέπει να επιλέξει τον κλάδο στον οποίο θα ειδικευτεί.

• Εργασιακή εμπειρία μέσα από προγράμματα πρακτικής εξάσκησης

• Μαθητεία σε γραφείο μελετών

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια συστημάτων ISO, OHSAS, HACCP

• Διεθνής πιστοποιήσεις: CLS, OMA 1/2, CLGS



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Aνδρέας Ντόντος

Χημικός Μηχανικός, Μeng, MSc

andreas.dodos@eldons.gr

τηλ. 210 2594400

mailto:andreas.dodos@eldons.gr

