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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ - ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

Όταν το 1979 ξεκινήσαμε με το πρώτο εργοστάσιο του  ΔΡΟΜΕΑ στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, είναι  
σίγουρο πως είχαμε όνειρα. Όμως, κανείς μας δεν μπορούσε  να φανταστεί πως κάποια 
στιγμή θα τροφοδοτούσαμε με έπιπλα το σύνολο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιδιώκοντας συνεχώς την ποιότητα, τη συνέπεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία μέσα από 
την καθετοποίηση της παραγωγής, καταφέραμε να εδραιωθούμε ανάμεσα στις μεγαλύτερες 
κατασκευαστικές εταιρίας της Ευρώπης. Προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου επαγγελματικού χώρου και δίνουμε έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, 
μέσα από την προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών μας, τη χρήση κατάλληλων υλικών, 
καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη / μετεξέλιξη των προϊόντων μας. Άλλωστε, με αυτές τις επιλογές 
ο ΔΡΟΜΕΑΣ ακολουθεί το δρόμο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναλογιζόμενη τα υγειή  
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την Κοινωνική προσφορά. Εναρμονισμένος  
με αυτήν τη φιλοσοφία, ο ΔΡΟΜΕΑΣ δίνει για 5η φορά βήμα στις δημιουργικές προτάσεις 
νέων, κυρίως, σχεδιαστών επίπλων, προκειμένου να αναδείξουν τις προτάσεις τους στο ευρύ 
κοινό. Η χρηστικότητα, η εργονομία, η ποιότητα, η αισθητική, η προστασία του περιβάλλοντος 
και του χρήστη είναι βασικοί παράμετροι που καλείται να αναλύσει, να συνθέσει και να εξελίξει 
ο βιομηχανικός σχεδιαστής, παρακολουθώντας συνεχώς την εξέλιξη της γνώσης, των μέσων 
παραγωγής, των υλικών και του τρόπου ζωής και εργασίας.
Ο ΔΡΟΜΕΑΣ συγχαίρει  τους βραβευθέντες και ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στον 5ο 
Διεθνή Διαγωνισμό Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου και Σπιτιού, τις προτάσεις των 
οποίων παρουσιάζουμε στο παρών τεύχος.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά  τα μέλη της επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, καθώς και 
όλους όσους συνέβαλλαν στη διενέργεια, ολοκλήρωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
αυτού του Διαγωνισμού.

Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιτροπή συνήλθε την 11 και 12 Ιουλίου 2010, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑ 
ΑΒΕΕΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ στις Σέρρες, για να εξετάσει και αξιολογήσει τις 96 προτάσεις 
που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό. Το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι 
ότι ο διαγωνισμός ήταν ιδιαίτερα επιτυχής τόσο ως προς τον αριθμό των συμμετοχών όσο και 
ως προς την ποιότητα μεγάλου αριθμού αυτών. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ένας ιδιωτικός 
φορέας χωρίς άμεσα εμπορικό όφελος να διεξάγει για πέμπτη φορά έναν τέτοιο διαγωνισμό 
για τρεις λόγους: Κάθε διαγωνισμός με την προϋπόθεση της σωστής προκήρυξης και κρίσης 
είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προώθηση του εκάστοτε τομέα για τον οποίο 
προκηρύσσεται. Ιδιαίτερα για το βιομηχανικό σχέδιο και το έπιπλο που τα όρια των θεμάτων 
αυτών είναι ακόμη απροσδιόριστα και συγκεχυμένα στον Ελληνικό χώρο, κάθε προσπάθεια 
προώθησης και αποσαφήνισης του θεματικού τους αντικειμένου είναι πολύτιμη. Οι διαγωνισμοί 
κατεξοχήν ανοίγουν ευκαιρίες για τους νέους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις 
μέρες μας. Όπως είναι φυσικό μιας και δεν προσδιοριζόταν αλλιώς, οι συμμετοχές κινούνταν 
μεταξύ αμιγώς ιδεών, και προτάσεων που πιθανόν με μικρές μόνο επεμβάσεις θα ήσαν απόλυτα 
εφαρμόσιμες. Είναι γεγονός ότι καμία πρόταση χωρίς μια αξιόλογη γενεσιουργό ιδέα δεν έχει 
μεγάλη αξία. Ταυτόχρονα όμως προκειμένου περί αντικειμένων που κατά βάση έχουν προορισμό 
να υλοποιηθούν, η κατασκευασιμότητά τους έχει πρωτεύουσα σημασία. Και τούτο όχι τόσο 
υπό την μορφή ελέγχου της εφαρμοσιμότητας και των τυχόν αλλαγών που θα χρειαστούν στην 
πράξη και που θα αλλοιώσουν την αρχική ιδέα, αλλά σε ό,τι αφορά την επιρροή των τεχνικών 
δεδομένων στην μορφοποίηση της κεντρικής ιδέας. Έτσι, θεωρούμε ότι ήταν μοιραίο χωρίς τούτο 
να τεθεί σαν απαραίτητη προϋπόθεση, τα βραβεία και οι διακρίσεις που απένειμε η επιτροπή 
να έχουν σε γενικές γραμμές αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ένα άλλο θέμα που αξίζει 
σχολιασμό είναι το περιεχόμενο των προτάσεων που κυμαίνονταν από έπιπλα με την κλασσική 
και συμβατική έννοια έως εγκαταστάσεις εσωτερικού χώρου, διαχωριστικά χωρίσματα κ.λπ. που 
μόνο έμμεσα έχουν σχέση με το καθ’ εαυτού έπιπλο. Η επιτροπή θεώρησε κάτι τέτοιο απόλυτα 
θεμιτό και επιθυμητό. Η πρόταση άλλωστε για το δεύτερο βραβείο απεικονίζει την άποψη αυτή.

Η Επιτροπή αξιολόγησης

Η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ ευχαριστεί θερμά τα μέλη της επιτροπής για την πολύτιμη βοήθεια 
και ανεκτίμητη παρουσία τους καθ’ όλη την διάρκεια  της διαδικασίας αξιολόγησης των 
συμμετοχών του 5ου Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους:
Βεργόπουλο Σταύρο / Αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Ζαπατίνα Ανδρέα / Βιομηχανικό  Σχεδιαστή.
Καλαφάτη Αθανάσιο / Διακοσμητή, εκπρόσωπο των Ενώσεων Διακοσμητών.
Λογοθετίδη Σταύρο / Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Παράρτημα Σερρών.
Λυρούδια Ευάγγελο / Αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.
Μαρμαρά Νικόλαο / Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο του Ε.Μ.Π., 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τομπάζη Αλέξανδρο και Κωνσταντόπουλο Ηλία / Αρχιτέκτονες, εκπρόσωποι του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ ΡΑΜΙΩΤΗ - EFFETO DESK OFFICE

ΕΛΕΝΗ ΜΥΤΙΛΗ, ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΗΓΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ 
«RING OF COMMUNICATION ROCO»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ FILOTUS

ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΖΗΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MODIUS BAND

ΛΑΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - «JUBB»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΗΣ - GREEBLE

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ - TUBU

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΓΓΟΣ - STEREOSIS ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - «ORTHOBOX»

ΘΑΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΚΑΣ - WELLE

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ FIX ON

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΟΓΛΟΣ - ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΠΙΠΛΟ S-ARCHBLACK

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΤΖΑΚΟΥ - FANTABLE

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΝΙΔΗΣ- ΚΑΘΙΣΜΑ ONE ANOTHER

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ - THE SCALING UP CHAIR

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ - ΣΚΑΜΠΟ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗ, 
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΛΗ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΤΑΚΗ, 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΓΕΤΗ
MELODYCHAIR 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΔΙΩΣ - ILLUSION CHAIR

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΣΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ»

ΕΛΕΝΗ ΞΥΠΟΛΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ ΡΟΥΣΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ - MY TREE SPACE

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ - «WALL CHAIR»

ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ «X-ANDER»

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΖΟΓΛΟΥ - SPIDER ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ - «ΟΛΙΣΘΕΝΗΣ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΗΣ- BAR TABLE

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΦΑΣ, PEZHMAN RAHMATKHAH 
FLOW ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΑ - ΚΙΝΗΤΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ «RO»

ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΟΥΛΓΕΡΗ, ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ - WOODY WOODPECKER

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΚΛΙΔΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΣΑΝΙΔΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΙ

ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΡΝΑΡΑ - «POP» ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΡΝΑΡΑ - «POP»

ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ - ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ - «MIX & MATCH»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ - «FREE NINTY»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΔΑΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ «ECO»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΒΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟ «FOREST» 

ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙ «NOAH»

ΓΙΑΣΕΜΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΗ, 
ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΑΟΥΛΗ - «Q-BOX»

ΑΝΝΑ ΝΤΟΝΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ «HIDDEN»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΙΝΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ - COFFE TABLE

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΤΙΛΗ - WORKSTATION

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΣΓΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΕΚΛΑ «SITMPLE»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ - ΚΑΝΑΠΕΣ «ADEGUATI»

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ - WALLSTORIES

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ - ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ «I_RO»

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ «CUBIC»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΕΝΙΩΤΗΣ «SYNCHRO STORAGE SYSTEM»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - KINHTO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΙΝΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ - ΚΑΝΑΠΕΣ

ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - «CLASSIC WALLY»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΤΖΟΓΙΑ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ - «450»

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ - ΚΑΘΙΣΜΑ «CYLON» 

ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - «CIRCOLARMENTE»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ EDO, 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΧΤΣΙΡΛΗ - ΚΑΝΑΠΕΣ «MEANDROS»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΣ - «DIVI CHAIR R»

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

ΠΗΓΗ ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΟΒΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΒΙΔΟΥ - «LOG»

ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΕΡΦΥΡΗ  - ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ «FLY»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ KOYKOYZH, ΣΠΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΣΑΣ  - «INSLIDE»

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΤΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΔΟΥΛΑΣ - ΚΑΘΙΣΜΑ «MEANDROS», ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ «CYBELE PROJECT»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - «DETAIL»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΡΤΑΧΑ - «FOLDING DESK»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΕΝΤΙΣ ΧΥΣΟΛΙ - «FOLDY»

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ «ALUMINIMUM»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ ZΙΩΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - «FILLET»

ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΑΚΗ, 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ «STAND BY»

ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - «ΒΕΕ BOOKS»

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - «X_FOLD»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ - «PORTABLE-CHAIR»

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - «STRAIGHT CHAIR»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, ΦΑΝΗΣ ΤΖΑΧΣΑΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 
«SPLASH»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ - «COMARC DESK»

1o      ΒΡΑΒΕΙΟ 2o      ΒΡΑΒΕΙΟ 3o      ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

ΣΥΜΜΕ
 ΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΝΑΡΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ «LOXI»
Η LOXI (Λόξι) «χρησιμοποιεί» για την 
κατασκευή της 2 βασικά υλικά: Το ενιαίο 
τμήμα που αποτελεί την έδρα και την πλάτη 
του καθίσματος είναι απο πολυπροπυλένιο 
πάχους 5mm., ενώ ο σκελετός είναι απο 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνο. Τα δύο πίσω 
πόδια του καθίσματος συνεχίζουν την λοξή 
πορεία τους πάνω απο το επίπεδο της έδρας 
δημιουργώντας το βραχίονα του καθίσματος, 
στο τελείωμα του οποίου προσαρμόζονται 
χειρολαβές απο πολυπροπυλένιο. Δύο 
χιαστί λάμες συνδέουν τα μπροστινά με 
τα πίσω πόδια σε ένα ενιαίο σκελετό. Το 
τμήμα του καθίσματος απο πολυπροπυλένιο 
εφαρμόζει πάνω στον χιαστί σκελετό χάριν της 
αντίστοιχης εσοχής που διαθέτει στην κάτω 
πλευρά της έδρας και φιξάρεται με βίδες, ενώ 
το δεύτερο σημείο στήριξης του καθίσματος με 
τον σκελετό βρίσκεται στο σημείο επαφής του 
πλαϊνού μέρους της πλάτης με το πίσω πόδι 
μεταξύ έδρας και βραχίονα. Ένα μαξιλάρι 
απο σκληρό αφρώδες υλικό εσωτερικά και 
επένδυση απο τσόχα, δέρμα ή τεχνόδερμα, 
προσαρμόζεται στην έδρα προσφέροντας πιο 
ευχάριστη αίσθηση στον χρήστη.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΤΑΘΕΡΟ - ΚΙΝΗΤΟ «FEELIO»
Το Feelio, δεν είναι απλά ένα αντικείμενο ή ένα 
διακοσμητικό στοιχείο που διαχωρίζει τον χώρο, 
αλλά μια “ζωντανή ύπαρξη” μέσα σε αυτόν. 
Κινείται, αναπνέει και μεγαλώνει, αλλάζοντας 
καθημερινά τη διάθεση μας. Πρόκειται για ένα 
διάτρητο διαχωριστικό χώρου, με την βοήθεια 
αναρριχώμενων φυτών.  Ανάλογα με την βάση που 
θα επιλέξουμε, διαχωρίζεται σε κινητό ή σταθερό.  
Τα βασικά κομμάτια που το απαρτίζουν συνδέονται 
μεταξύ τους με εύκολο τρόπο. Τον άξονα διαπερνά 
συμπυκνωμένο φυτόχωμα, που είναι απαραίτητο 
για την ανάπτυξη των φυτών. Ο τρόπος φύτευσης 
γίνεται απλά πιέζοντας τον σπόρο με ένα μολύβι 
στην υποδοχή που μελετήθηκε για να ευδοκιμήσει. 
Για τον κύκλο εξέλιξής του, το τελευταίο στάδιο 
είναι να εμπλουτίζεται με βιταμινούχο διάλλειμα 
αραιωμένο σε νερό. Τα υλικά που επιλέξαμε, 
από την παραγωγή του μέχρι και την απόσυρσή 
του, είναι 100% ανακυκλώσιμα. Το μεγαλύτερο 
μέρος του είναι από ανακυκλωμένο αλουμίνιο 
με μονωτική βαφή CAR PAINT, για την αποφυγή 
οξείδωσης, ενώ η υποδοχή ποτίσματος θα 
κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας HDPE.

ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, OSCAR TANGE 
ΓΡΑΦΕΙΟ «ΤΕΝΚ»
Το γραφείο Τενκ έχει σχεδιαστεί για να έχει 
ελάχιστα κομμάτια συναρμολόγησης έτσι 
ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση του 
κατευθείαν στο χώρο εγκατάστασής του. Όταν 
μεταφέρονται τα επιμέρους κομμάτια των 
γραφείων μπορούν εύκολα να στοιβαχτούν 
ομαδικά εξοικονομώντας σημαντικό χώρο. 
Το Τενκ έχει δυο τομές μια στο πίσω μέρος 
και μια στην βάση για να επιτρέπουν το 
πέρασμα καλωδίων προς κεντρικό σημείο 
ηλεκτροδότησης ή δικτύου τηλεπικοινωνίας. 
Για την συναρμολόγηση: τα ατσάλινα στηρίγματα 
βιδώνουν μεταξύ τους σε τέσσερα σημεία 
διαπερνώντας το ξύλινο εσωτερικό του 
γραφείου. Η μεγάλη επιφάνεια στην άκρη του 
ατσάλινου στηρίγματος επιτρέπει την κατανομή 
της πίεσης από το βάρος (25μμ). Η οριζόντια 
επιφάνεια του γραφείου τοποθετείται ανάμεσα 
στα τέσσερα ατσάλινα στηρίγματα και βιδώνεται 
μαζί τους από κάτω για την ακινητοποίηση της. 
Τα λαστιχένια πόδια προσθέτονται στο τέλος για 
να ανασηκώσουν το γραφείο. Αυτό επιτυγχάνει 
αυξημένη σταθερότητα και ευκολία στον 
καθαρισμό του δαπέδου γύρω από το γραφειακό 
περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ

5oς ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΟΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «BO ST.TA.CH» ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΗΣ - ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ - «GRIID»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΗΣ - «W(I).F(I).HC.» (HOT CHAIR)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - «MULTIPULSE»

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ - «MITTER-IT»

ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ECO CLOSET

τηλ. επικοινωνίας 801 11 96000
www.dromeas.gr

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΤΑ, ΝΙΚΗ ΚΑΚΑΛΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΘΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑ, 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - «BABUSHKA CHAIR», «PLANT A CHAIR»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «CONNECT»


