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Α. Παπαπαναγιώτου (Δροµέας): «Οι εξαγωγές µας κράτησαν ζωντανούς στην 
κρίση»
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Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος και CEO Δροµέας ΑΒΕΕΑ

Οι προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση

Σε «καλύτερες µέρες» για την ελληνική οικονοµία και τον κλάδο των επίπλων γραφείου ελπίζει ο επικεφαλής του «Δροµέα», Αθανάσιος 
Παπαπαναγιώτου.

Ο κ. Παπαπαναγιώτου µιλώντας στο mononews.gr χαρακτηρίζει αισιόδοξα τα πρώτα δείγµατα γραφής της νέας κυβέρνησης, 
επισηµαίνοντας πως υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να περιµένει κανείς βελτίωση του κλίµατος.

Μάλιστα, θεωρεί θετική την αποφασιστικότητα που εκφράζουν κυβερνητικά στελέχη για την επίσπευση των αλλαγών και 
µεταρρυθµίσεων, ωστόσο υπογραµµίζει πως χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια για να αντιµετωπισθούν τα διαχρονικά προβλήµατα που 

ταλανίζουν την χώρα.

«Έχουµε πολλά κακώς κείµενα να διορθώσουµε. Είναι πάρα πολλά τα γραφειοκρατικά εµπόδια που όσο και αν τα έχουµε 
συνηθίσει, δεν παύουν να εµποδίζουν το έργο µας», επισηµαίνει ο ίδιος.

Καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή του κλίµατος, σύµφωνα µε τον κ. Παπαπαναγιώτου θα παίξει η επανεκκίνηση των µεγάλων έργων που 

λιµνάζουν, όπως το project στο «Ελληνικό».

«Τέτοια έργα θα βοηθήσουν, κατ’ αρχήν, στην αλλαγή της ψυχολογίας των επενδυτών. Και θα πείσουν αρκετούς ξένους που σήµερα είναι 

µετέωροι να επενδύσουν στην χώρα», λέει χαρακτηριστικά.

Η ανάκαµψη της οικονοµίας θα βοηθήσει και την αγορά των επίπλων γραφείου που είναι καθηλωµένη για σχεδόν δέκα χρόνια να 

ανακτήσει τον βηµατισµό της.

Υπολογίζεται ότι µετά το ξέσπασµα της κρίσης, οι πωλήσεις υποχώρησαν πάνω από 80% εξαιτίας της καθίζησης της οικονοµίας. Ακόµη 

και οι τράπεζες που ήταν από τους σηµαντικότερους πελάτες του κλάδου αναγκάστηκαν να συρρικνώσουν την παρουσία τους.

Βέβαια, ο «Δροµέας» έχει κάνει στρατηγική στροφή στο εξωτερικό, η οποία τον έχει βοηθήσει να περιορίσει τις απώλειες στην ελληνική 

αγορά.



«Το άνοιγµα στο εξωτερικό», όπως λέει ο κ. Παπαπαναγιώτου «έδωσε στην εταιρεία το φιλί της ζωής, αφού µπορέσαµε και αναπληρώσαµε 

το 40% των απωλειών από την εσωτερική αγορά».

«Εδώ και δυο χρόνια χαµογελούν τα νούµερα, παρ’ ότι η εσωτερική αγορά παραµένει υπό πίεση», λέει το στέλεχος του «Δροµέα», 

σηµειώνοντας πως στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να συµµετέχει σε διεθνείς διαγωνισµούς και να διεκδικεί έργα κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, και σε χώρες 

όπως η Γερµανία, το Βέλγιο, προκειµένου να µεγαλώσει και άλλο το διεθνές αποτύπωµά της. Ήδη, την περσινή χρονιά, οι διεθνείς 
πωλήσεις κατέλαβαν το 77% των συνολικών πωλήσεων ενώ φέτος αναµένεται να φθάσουν στο 80%.

Ο «Δροµέας» ξεκίνησε το 1979 στη ΒΙΠΕ Σερρών, µε αντικείµενο την παραγωγή τροχόσπιτων ενώ από το 1987 δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και εµπορία επίπλων γραφείου.

Σήµερα αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες µονάδες παραγωγής επίπλων γραφείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε πέντε ανεξάρτητες µονάδες 
παραγωγής και περίπου 220 άτοµα προσωπικό.

Ανάµεσα στα έργα που έχει αναλάβει ξεχωρίζουν η σύµβαση το 2009, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού µε την Κοµισιόν ως αποκλειστικός 
προµηθευτής για την περίοδο 2009 – 2013 και για δεύτερη φορά το 2015 για την περίοδο 2015 – 2020, καθώς και οι αλλεπάλληλες 

αναθέσεις έργων από το 2012 και µετά, κατόπιν διεθνών διαγωνισµών, του Γερµανικού στρατού, όπως επίσης και του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού κέντρου πυρηνικών ερευνών CERN.




