
 
 

 

1-ви  Общогръцки конкурс по индустриален дизайн за офис мебели 

 

 

С обявяването на първия конкурс по индустриален дизайн през 2001 г. 

компания ДРОМЕАС се стреми да подчертае водещата роля на дизайна в 

контекста на промишленото производство на мебели. 

 

Отзива на дизайнерите бе голям и богат на идеи. Внесени бяха 93 

предложения, които се разгледаха от оценителната комисия. 

 

Членовете на комисията състояха от: 

1) Николаос Мармаридис - Асистент Професор по Ергономия, представител 

на Националния технически университет в Атина, Катедра Механика. 

2) Лои Пападопулу - Доцент, представител на Инженерския Аристотелски 

Университет в Солун, Катедра архитектура. 

3) Костантинос Бузакис- Професор, Директор на Общогръцката асоциация 

на дипломирани инжинери и електро инжинери, предприемачи на 

обществено строителство, представител на Инженерския Аристотелски 

Университет в Солун, Катедра инженери. 

4) Димостенис Харитос - Архитект инженер, представител на Техническата 

камара на Гърция. 

5) Ангелос Андонопулос- Преподавател по художесвено изкуство, 

художник, представител на камара по художествено изкуство Гърция. 

6) Гиоргос Тзиртзилакис - Архитект инженер, главен асистент в 

Университета в област Тесалия, представител на Асоциацията на 

архитектите - Общогръцки съюз. 

7) Атанасиос Папапанагйоту- Строителен инженер, представител на 

компания ДРОМЕАС. 

 

Кандидатурите се оцениха от комисията, по следните критерии:  

а) практичност в съвременна среда 

б) ергономичност  

в) естетика 

г) адаптивност в работното пространство 

д) възможността за производство със съвремена технология  

е) оригиналност 

 

Определиха се три награди и три похвали. 

• 1ва награда и 5.000.000 драхми, Андреас Хатзис и Аргирис Мугиакос  

• 2ра награда и  2.000.000 драхми, Гиоргос Фукас и Анна Матракиду  

• 3та Награда и 1.000.000 драхми, Николаос Ксантопоулос и Константинос 

Хурсоглу 

• Похвала и парична награда – 500.000 драхми,  Stuart Walker 

• Похвала  и парична награда – 500.000 драхми,  Николаос Николау  

• Похвала и парична награда – 500.000 драхми,  Анастасия Пападопулу и 

Венетия Тсакалиду 

 

Церемонията по връчването на наградите и похвалите, на първия 

Общогръцки конкурс по индустриален дизайн на офис мебели, се проведе на  

5 април 2002 г. в гр.Солун. 

 

Успехът на първото събитие насърчава компания  ДРОМЕАС да продължи 

диалога с индустриалните дизайнери и решава  да организира през всеки две 

години, конкурс по индустриален дизайн на офис мебели. 


