
 

 
 

 
Αθήνα, 18 Μαϊου 2011 

 
 

Τελετή Απονομής Βραβείων  

 

 

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού 

Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού που διεξήχθη με την 

πρωτοβουλία της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι νικητές της βραδιάς είχαν την τιμή να παραλάβουν τα βραβεία τους από τον Γενικό 

Γραμματέα Βιομηχανίας κο Αλέξανδρο Φούρλα, ενώ τους επαίνους στους 

διακριθέντες έδωσε ο αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Αρχιτεκτονικής κος Αλέξανδρος Τομπάζης. 

 

Το όραμα της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ, όταν πρώτη φορά διοργάνωσε το Διαγωνισμό 

πριν δέκα χρόνια, ήταν να μεταδώσει το πάθος της για τη δημιουργία επίπλων που 

κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και να αναδείξει τη σπουδαιότητα του βιομηχανικού 

σχεδιασμού προϊόντων, όχι μόνο ως αισθητική παρέμβαση, αλλά και ως μοχλό 

ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αγκαλιάσει το 

θεσμό αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων δείχνουν ότι η 

πρωτοβουλία της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ βρήκε εύφορο έδαφος. 

 

Οι 124 προτάσεις που κατατέθηκαν φέτος, διακρίθηκαν στο σύνολό τους για την 

σχεδιαστική συνέπεια και τη δημιουργική πρωτοτυπία τους. Η επιτροπή αξιολόγησης 

του διαγωνισμού, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

 

1) Βεργόπουλο Σταύρο,  Αρχιτέκτονα,  εκπρόσωπο της Πολυτεχνικής Σχολής 

Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 



2) Ζαπατίνα Ανδρέα, Βιομηχανικό  Σχεδιαστή. 

3) Καλαφάτη Αθανάσιο, Διακοσμητή, Εκπρόσωπο των Ενώσεων Διακοσμητών. 

4) Λογοθετίδη Σταύρο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Παράρτημα Σερρών. 

5) Λυρούδια Ευάγγελο, Αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. 

6) Μαρμαρά Νικόλαο, Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π., Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών. 

7) Τομπάζη Αλέξανδρο & Κωνσταντόπουλο Ηλία αρχιτέκτονες, εκπρόσωποι του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. 

 

Σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της, εξέτασε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις 

που υπεβλήθησαν και μετά από ώριμο και ουσιαστικό προβληματισμό επέλεξε προς 

απονομή βραβείων, τις ακόλουθες: 
 
Α’ Βραβείο στη Λαναρά Κατερίνα  για το κάθισμα επισκέπτη LOXI 

  (χρηματικό ποσό 10.000 €) 
Β’ Βραβείο στον Αντωνιάδη Αντώνιο  για το  διαχωριστικό FEELIO 

  (χρηματικό ποσό 4.000 €) 
Γ’ Βραβείο στο LIME  STUDIO  για το  γραφείο  TENK 

  (χρηματικό ποσό 2.000 €) 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη το επίπεδο των συμμετοχών αποφάσισε ομόφωνα 

να απονείμει και τους  παρακάτω έξι επαίνους, πέραν των τριών πρώτων βραβείων. 

 
Έπαινος  στον Τσιβόλα Απόστολο   για το γραφείο GRIID 

Έπαινος  στον Ιατρίδη Δαμιανό   για το σύστημα MITER-IT 

Έπαινος  στον Κούκη Χρήστο  για την πολυθρόνα επισκέπτη Blob2armchair 

Έπαινος  στον Διδασκάλου Αλέξανδρο για το  διαχωριστικό MULTIPULSE 

Έπαινος  στον Κόττη Ιωάννη   για την καρέκλα – τσάντα WI.FI.HotChair 

Έπαινος  στους  Παπαδή Αναστασία 

    Μουδάτσου Θεοδώρα-Μαρία  

Μπότη Μάριο για τη βιβλιοθήκη BO st.ta.ch 

 

Οι νέοι σχεδιαστές κλήθηκαν να “ισορροπήσουν” μεταξύ χρηστικότητας, εργονομίας 

και αισθητικής και να δημιουργήσουν προτάσεις που απαντούν στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης εποχής.  

 



 
       Λεωφ. Κηφισίας 324α, Χαλάνδρι. Έκθεση με τις συμμετοχές του Διαγωνισμού 

 

 

 
Ο πρόεδρος της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου ξεναγεί στην 

έκθεση τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλέξανδρο Φούρλα, τον Αναπληρωτή 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, τον 

πρόεδρο του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου κο Χρήστο Φώλια καθώς επίσης και 

τον δικηγόρο κ. Νικόλαο Σιάρκο. 

 



 
Οι νικητές του Διαγωνισμού σε μια αναμνηστική φωτογραφία με τον Γ.Γ. Βιομηχανίας 

και τον πρόεδρο της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ. 

 
DROMEAS CENTER, Λεωφ. Κηφισίας 324α, Χαλάνδρι - Απονομή 

 

 

 

Χορηγός  επικοινωνίας της εκδήλωσης:   

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 


