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Η διοίκηση της εταιρείας ήδη από το 2002 µέχρι σήµερα έχει επενδύσει κεφάλαια άνω των 40 εκατ. ευρώ σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό, έχοντας το βλέµµα της στραµµένο στις ανάγκες που δηµιουργούνταν εκτός συνόρων 

κηση της εταιρείας ήδη από το 2002 µέχρι σήµερα έχει επενδύσει 
κεφάλαια άνω των 40 εκατ. ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
µηχανολογικό εξοπλισµό µε το βλέµµα στραµµένο στις ανάγκες 
που δηµιουργούνταν εκτός συνόρων. Αυτή τη στιγµή µάλιστα η 
∆ροµέας από πλευράς τεχνολογίας και υποδοµής θεωρείται η 
µεγαλύτερη εταιρεία επίπλων γραφείου στην Ελλάδα και µία από 
τις καλύτερα οργανωµένες στην Ευρώπη, µε τον ανταγωνισµό της 
σε πολλές περιπτώσεις να έπεται. 

Οι εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών ανέρχονται στα 55.000 
τετραγωνικά µέτρα επί γηπέδων 130.000 τ.µ., απασχολώντας 200 
άτοµα. Παράγει συνολικά 35.000 κωδικούς-προϊόντα, µε µεγάλη 
έµφαση στην καινοτοµία. Ο σχεδιασµός των προϊόντων της γίνεται 
από εξειδικευµένους επιστήµονες της εταιρείας, αλλά και σε συ-
νεργασία µε εξωτερικούς σχεδιαστές µε διεθνή αναγνώριση, ενώ 
η ελληνική βιοµηχανία κατέχει πλήθος πιστοποιητικών για τις δι-
αδικασίες παραγωγής, καθώς και αρκετές διακρίσεις και βραβεία. 
Το δίκτυο πωλήσεων περιλαµβάνει 34 επώνυµα καταστήµατα στις 
µεγάλες πόλεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Εξάγει ολοκληρω-
µένα προϊόντα και εξαρτήµατα σε Μ. Βρετανία, Γερµανία, Βέλγιο, 
Ελβετία, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ, 
Αίγυπτο, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Η ιστορική πορεία 

Η ∆ροµέας ιδρύθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη από τον κ. Θανάση 
Παπαπαναγιώτου µαζί µε τα αδέλφια του Γιώργο (που απεβίωσε) 
και Γιάννη (που αποχώρησε), έχοντας ως κύριο αντικείµενό της 
την παραγωγή τροχόσπιτων. Ηταν µια αναδυόµενη τότε αγορά 
και στη χώρα µας, καθώς αυτός ο τρόπος διακοπών κέρδιζε έδα-
φος σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα είχε βοηθήσει στη 
δηµιουργία της εταιρείας το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είχε συ-
γκλονιστεί από τους σεισµούς, µε αποτέλεσµα µια πατέντα των 
τριών αδελφών να δηµιουργήσει κινητικότητα. Η επωνυµία 
∆ροµέας είχε να κάνει µε το κινούµενο των τροχόσπιτων, σύντο-
µα όµως, και ειδικότερα το 1986, η τεχνογνωσία του πολιτικού 
µηχανικού Θανάση Παπαπαναγιώτου οδήγησε σε άλλον δρόµο. 

Οραµατιστής ο ίδιος, ήθελε να ξεφύγει από τον περιορισµένο 
κλάδο και να δει την ευρύτερη προοπτική. 

Ο businessman στη Μακεδονία δεν έβλεπε στη Βόρεια Ελλά-
δα και στις Σέρρες, όπου µετέφερε το 1982 τις εγκαταστάσεις του, 
µια αποµακρυσµένη περιοχή στον χάρτη, αλλά περισσότερο µια 
ευκαιρία ανάδειξης των πλεονεκτηµάτων της ελληνικής παραγω-
γής. Κάπως έτσι, η ∆ροµέας αναπτύχθηκε και προχώρησε σε ένα 
σερί επενδύσεων προς την παραγωγή επίπλων γραφείου. Οι 
περισσότερες επιχειρήσεις της τότε περιόδου έβλεπαν άνοδο και 
ενδιαφέρον µόνο στο οικιακό έπιπλο, όµως ο κ. Παπαπαναγιώτου 
θεωρούσε ότι και η αγορά γραφείου λόγω του περάσµατος της 
χώρας στη νέα εποχή και της ανάδυσης του ιδιωτικού τοµέα 
έκρυβε ευκαιρίες. 

Στη τριετία 1985-1987 η, σερραϊκή πλέον, βιοµηχανία πραγµα-
τοποιεί νέα επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις και µηχανολο-
γικό εξοπλισµό, ενώ ξεκινά την παραγωγή γραφείων για εργασια-
κούς χώρους σε µια επενδυτική κίνηση που έκρυβε κέρδη και 
ανάπτυξη. Μεγάλη ώθηση στις πωλήσεις της θα δώσει η συµφω-
νία επίπλωσης των γραφείων και των εµπορικών καταστηµάτων 
του ΟΤΕ, η συµφωνία παραγωγής επίπλων για τα τελωνεία και τις 
εφορίες της Ελβετίας, ενώ στις αρχές του 2000 η βιοµηχανία θα 
εισάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τότε τα projects 
της επίπλωσης των σταθµών του µετρό µε καθίσµατα αναµονής, 
καθώς και των καταστηµάτων της Eurobank µε έπιπλα θα της 
δώσουν τεράστια ώθηση. Το 2004 αποτελεί έτος-ορόσηµο για την 
Ελλάδα λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων. Την περίοδο εκείνη είναι 
που η ∆ροµέας αναλαµβάνει την επίπλωση των ολυµπιακών 
εγκαταστάσεων διαµονής αθλητών και δηµοσιογράφων µε έπιπλα 
αξίας 12,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2007 συνεργάζεται µε τη γερµανική 

Daimler για την προµήθεια επίπλων για τις ανάγκες των ευρωπα-
ϊκών εκθέσεων της εταιρείας. Η τελευταία συνεργασία θα δώσει 
ώθηση της ελληνικής βιοµηχανίας στην αγορά της Γερµανίας και 
θα τονώσει και εγχώρια το προφίλ της. Το 2009 υπογράφεται η 
σύµβαση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της ∆ροµέας για την 
προµήθεια επίπλων γραφείου όλων των υπηρεσιών της, ύψους 
31 εκατ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών µε δυνατότητα παράτασης 
1+1 έτος, ενώ το 2010 ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης 
της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας από τη Mercedes ως 
επισήµου προµηθευτή χυτοπρεσαριστών εξαρτηµάτων αλουµι-
νίου. Η εταιρεία διαθέτει καταστήµατα-εκθέσεις σε όλη την Ελλά-
δα και ένα στη Σόφια της Βουλγαρίας. Σηµαντική επίσης είναι η 
εξαγωγική δραστηριότητά της, καθώς εξάγει σε Γερµανία, Μ. 

Βρετανία, Σ. Αραβία και Μέση Ανατολή, Κύπρο και Αυστραλία. 
Επιπλέον η ∆ροµέας ΑΒΕΕΑ έχει προµηθεύσει µε προϊόντα της τους 
µεγαλύτερους οργανισµούς της χώρας (ΟΤΕ, Αττικό Μετρό, ΙΚΑ, 
υπ. Οικονοµικών κ.ά.), τις µεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς (ΕΤΒΑ, 
Ιντρακόµ, Cosmote, Ολυµπιακή Αεροπορία, Ελληνικά Πετρέλαια, 
TVX Gold, Hochtief AG, Eurobank κ.ά.), ενώ έχει εξασφαλίσει όλα 
τα τα αεροδρόµια της χώρας µε τα νέα καθίσµατα αναµονής Ikaros. 

Επιχειρηµατίας µε κοινωνική δραστηριότητα, ο προερχόµενος 
από τον δηµοκρατικό χώρο κ. Παπαπαναγιώτου, που είχε αντι-
δράσει και στα χρόνια της χούντας κατά της καταπίεσης, σε θέ-
µατα µε τα οποία διαφωνεί παίρνει µέχρι και σήµερα ξεκάθαρη 
θέση. Χαρακτηριστικό ήταν το ζήτηµα της επιβολής του ΕΝΦΙΑ. 
Με µια επιστολή του προς τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σα-
µαρά, τα στελέχη της κυβέρνησης αλλά και τους προέδρους των 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης τόνιζε ότι µε την πρόσφατη ανα-
κοίνωση-επιβολή του ΕΝΦΙΑ η αγορά οδηγούνταν σε αδιέξοδο.

Η βιοµηχανία των Σερρών απασχολεί 200 άτοµα και παράγει συνολικά 35.000 κωδικούς-προϊόντα 
µε µεγάλη έµφαση στην καινοτοµία. Εξάγει ολοκληρωµένα προϊόντα και εξαρτήµατα 
σε Μ. Βρετανία, Γερµανία, Βέλγιο, Ελβετία, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, 
Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ, Αίγυπτο, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία και Αλβανία


