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Η ∆ΕΗ συνεχίζει, προσαρµόζεται στη νέα εποχή 
και στρέφεται στη σύγχρονη δηµιουργία.

Η ιδέα

Η ∆ΕΗ προσκαλεί καλλιτέχνε� από κάθε µορφή� τέχνη σε έναν 
ανοικτό διαγωνισµό πειραµατισµού και δηµιουργικότητα� 
αντλώντα� έµπνευση από το σήµα, τα στοιχεία εταιρική� 
ταυτότητα� τη� ∆ΕΗ αλλά και όσα συµβολίζει για του� Έλληνε�: 
την ενέργεια, το φω� και έµµεσα, τον εκσυγχρονισµό, την ανάπτυξη 
και τη βιώσιµη πρόοδο. 

Η ενίσχυση τη� σχέση� τέχνη� και τεχνολογία� βρίσκεται σήµερα 
στο επίκεντρο των αιτηµάτων τη� σύγχρονη� καλλιτεχνική� 
δηµιουργία� και η Εταιρεία το ενστερνίζεται. Η αποτύπωση 
τη� ιστορία� τη� ∆ΕΗ και του ρόλου που διαδραµάτισε στη ζωή 
όλων των Ελλήνων και την ανάπτυξη τη� οικονοµία� τη� χώρα�, 
µέσα από έργα δηµιουργών από όλε� τι� κατηγορίε� τη� 
καλλιτεχνική� έκφραση� (ζωγραφική, video, street art, design, 
γλυπτική, installations, µικρογλυπτική, φωτογραφία, νέα µέσα, 
performance, κ.λπ.), αποτελεί προτεραιότητα και µέρο� τη� 
εταιρική� κοινωνική� τη� ευθύνη�. Η τέχνη και τα παράγωγά τη� 
γίνονται ο πρώτο� δίαυλο� για τη δηµιουργική επαναπροσέγγιση 
τη� Εταιρεία� µε την κοινωνία των πολιτών. Ο διαγωνισµό� 
απευθύνεται σε όλου� του� Έλληνε� καλλιτέχνε� που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ιστορία τη� ∆ΕΗ και 
να συµβάλουν στη νέα τη� εικόνα και εποχή.

∆ιάρκεια διαγωνισµού 

Από 24 Ιουνίου έω� 4 Οκτωβρίου 2021 
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Ο διαγωνισµό ολοκληρώθηκε.
Μείνετε συντονισµένοι για τα αποτελέσµατα.
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Αξιολόγηση έργων 

Για την αξιολόγηση των έργων και την ανάδειξη των νικητών, 
η κριτική επιτροπή θα βαθμολογήσει με βάση εικαστικά κριτήρια, 
ω� εξή�:

→ Δημιουργικότητα: 25%
→ Πρωτοτυπία: 25% και

→ Έκφραση των αξιών τη� ΔΕΗ: 50%
Τα εικαστικά κριτήρια αθροιστικά, αποτελούν το 75% 
τη� τελική� βαθμολογία�, ενώ το υπόλοιπο 25% 
τη� τελική� βαθμολογία� θα κριθεί ω� προ� τα κριτήρια 
τη� εταιρεία� (ευθυγράμμιση με την αισθητική τη� εταιρεία� 
και brand safety).

Η κριτική επιτροπή 

Ειδικά για τον σκοπό αυτό, έχει συσταθεί επταμελή� Επιτροπή, 
η οποία αποτελείται από εκπροσώπου� τη� ΔΕΗ και 
καταξιωμένου� επαγγελματίε� του χώρου των τεχνών. 
Μπορείτε να δείτε τη σύσταση τη� Επιτροπή� Αξιολόγηση� 
των προτάσεων στο art.dei.gr 

Διαδικασία:

Η Επιτροπή θα δεχθεί αρχικά προτάσει� σε ηλεκτρονική μορφή 
( jpg, png, pdf και url σε περίπτωση video υλικού). 
Κάθε καλλιτέχνη� έχει δικαίωμα να υποβάλει ένα μόνο έργο. 
Μετά την πρώτη αξιολόγηση, θα ενημερωθούν οι καλλιτέχνε� 
που επελέγησαν και θα ακολουθήσει η αποστολή 
του φυσικού αντικειμένου, προσχεδίου ή μακέτα� 
-στι� περιπτώσει� που χρειάζεται- ενώ θα δοθεί και 
η δυνατότητα πρόσβαση� σε παλαιέ� εγκαταστάσει� και 
υλικό, όπω� παλιά σήματα ΔΕΗ για το ενδεχόμενο υλοποίηση� 
installations, με διάθεση του υλικού από τη ΔΕΗ. 
Στην επόμενη φάση, θα αποσταλούν τα πρωτότυπα έργα, 
για την τελική κρίση από την Επιτροπή. 
Τα έργα που θα επιλεγούν, θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα 
που θα κατασκευαστεί ειδικά για τον διαγωνισμό ενώ 
θα ακολουθήσει έκθεσή του� και βράβευση των πέντε πρώτων.

Για περισσότερε� πληροφορίε� επικοινωνήστε μαζί μα� στο 
art-dei@dei.gr
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Νικητέ� και Βραβεία   

Με το τέλο� του διαγωνισµού θα επιλεγούν έργα 
από την κριτική επιτροπή τα οποία θα εκτεθούν σε έκθεση 
που θα πραγµατοποιηθεί το χειµώνα του 2021-22 
(πληροφορίε� για την έκθεση θα δοθούν στου� καλλιτέχνε� 
κατά τη διαδικασία τη� ανακοίνωση� των νικητών). 

Από το σύνολο των έργων που θα κατατεθούν θα αναδειχθούν  
πέντε νικητέ� οι οποίοι θα κερδίσουν συνολικά το ποσό 
των € 20.000. 

Πιο συγκεκριµένα: 

→ 1ο βραβείο: € 8.000
→ 2ο βραβείο: € 5.000
→ 3ο βραβείο: € 3.000
→ 4ο βραβείο: € 2.000
→ 5ο βραβείο: € 2.000



Η ∆ΕΗ, εξελισσόµενη σε µια επιχείρηση που δεν υστερεί σε τίποτα, όσον 
αφορά την επιχειρηµατική και επιχειρησιακή τη� ανταγωνιστικότητα, από 
τι� µεγάλε� δηµόσιε� και ιδιωτικέ� εταιρείε� ηλεκτρισµού στον κόσµο, 
επιθυµεί παράλληλα να προβάλει και να συντηρήσει την κληρονοµιά τη� και 
να ενισχύσει τη σχέση τη� µε του� καταναλωτέ� τη�, αλλά και ευρύτερα µε 
την ελληνική κοινωνία και του� επισκέπτε� τη� χώρα�. Η ιστορία τη� είναι 
αναπόφευκτα συνυφασµένη µε την ιστορία του τεχνολογικού και πολιτιστικού 
εκσυγχρονισµού τη� Ελλάδα�.

Όπω� φώτισε µε τα δίκτυά τη� ολόκληρη τη χώρα, έτσι φώτισε και 
τι� αίθουσε� του θεάτρου, τα σκηνικά, του� ηθοποιού�, την οθόνη 
του κινηµατογράφου, τι� εικαστικέ� εκθέσει�, τι� χορευτικέ� παραστάσει�, 
τι� προσόψει� των µουσείων, των θεάτρων και των εµβληµατικών κτηρίων και 
µνηµείων τη�. Και δεν είναι µόνο αυτά. Είναι τα σπίτια, ο δηµόσιο� χώρο�, 
τα γήπεδα, οι πλατείε�, µε λίγα λόγια όλο� ο ζωτικό� µα� χώρο�. Σήµερα, 
έχοντα� εκπληρώσει του� αρχικού� τη� καταστατικού� στόχου�, ήρθε πλέον 
η ώρα να αναστοχαστεί την ιστορία τη�, να επανεκτιµήσει τον ρόλο τη� και 
σε σχέση µε τον πολιτισµό και την τέχνη, αλλά και να στραφεί προ� το πλέον 
δηµιουργικό τµήµα των πολιτών για να εδραιώσει µια νέα σχέση έµπνευση� 
και προσφορά� µαζί του�.

Έχοντα� αυτό ω� κίνητρο, η Εταιρεία αποφάσισε να δώσει σε καλλιτέχνε� 
τη δυνατότητα πρόσβαση� στην ιστορία τη�, µέσα από αρχειακό και 
πρωτότυπο υλικό και να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για τη δηµιουργία 
έργων τέχνη� που θα εµπεριέχουν στη θεµατική ή και στην υλική του� 
υπόσταση �κοµµάτια� αυτή� τη� ιστορία�. Του� προσκαλεί να µελετήσουν 
τη διαδροµή τη�, τη διαµόρφωση τη� οπτική� τη� ταυτότητα�, 
το οπτικοακουστικό υλικό που διατηρεί στο Ιστορικό Αρχείο τη�, τι� εικόνε� 
των εικαστικών έργων που έχει στην ιδιοκτησία τη�, των διαφηµίσεών τη�, 
των ανενεργών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων τη�, τα οποία σήµερα 
αποτελούν µνηµεία βιοµηχανική� κληρονοµιά�, και προτίθεται να διαθέσει, 
όπου είναι εφικτό, ακόµα και παλαιό τη� υλικό για τη δηµιουργία νέων έργων 
και αντικειµένων τέχνη�.

Παρακάτω µπορείτε να βρείτε αρχειακό υλικό (έργα τέχνη�, διαφηµίσει�, 
κτήρια, φωτογραφίε� κ.λπ.) το οποίο µπορεί να σα� χρησιµεύσει 
ω� πηγή πληροφοριών ή έναυσµα για τη φιλοτέχνηση των προτάσεων σα�. 
Παρακαλούµε, συµβουλευθείτε προσεκτικά του� Όρου� του ∆ιαγωνισµού.
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Πηγή Έµπνευση� 

Όλοι γνωρίζουν ότι η ∆ΕΗ έχει µια µακρά ιστορία συνυφασµένη µε 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό τη� χώρα�, µέσω του προγράµµατο� 
εξηλεκτρισµού που ξεκίνησε στη δεκαετία του ’50 και αποτέλεσε έναν 
πραγµατικό άθλο που διήρκεσε δεκαετίε�. Η ζωή των Ελλήνων πολιτών άλλαξε 
σταδιακά, ξεκινώντα� από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τι� µεγάλε� πόλει� 
και φτάνοντα� περίπου στα µέσα τη� δεκαετία� του ’80 και στο µικρότερο 
χωριό και στο πιο µακρινό νησί.
Το ηλεκτρικό φω� -και µαζί µε αυτό, το ψυγείο, η ηλεκτρική κουζίνα, 
το πλυντήριο, η θέρµανση- άλλαξαν την καθηµερινότητα των Ελλήνων και, 
κυρίω�, του� έδωσαν την προοπτική µια� νέα� ζωή� µε ανέσει�, που θα έκανε 
την καθηµερινότητά του� �εφάµιλλη του ευρωπαϊκού και αµερικανικού 
τρόπου διαβίωση��.

Ταυτόχρονα, η οικονοµία µπόρεσε να περάσει στην 3η βιοµηχανική εποχή, 
η παραγωγή να αυξηθεί, η πρόσβαση στα αγαθά να διευρυνθεί και το βιοτικό 
επίπεδο να ανέβει.

Είναι βέβαιο πω� κανένα� δεν ξεχνά ότι η ∆ΕΗ έφερε τον ηλεκτρισµό και 
στο τελευταίο άκρο τη� χώρα�. Πόσοι όµω� γνωρίζουν τη σχέση τη� ∆ΕΗ µε 
την τέχνη και τον πολιτισµό; Οι περισσότεροι από εµά� γνωρίζουν τη συµβολή 
τη� στην ανάπτυξη τη� Ελλάδα�, αλλά όχι του� δεσµού� που διατηρεί 
από πολύ νωρί� µε την τέχνη ευρύτερα, αφού πέραν των καθαυτών έργων 
τέχνη� που µπορεί να κοσµούσαν γραφεία και αίθουσε�, η ∆ΕΗ έχει σταθερή 
παράδοση στι� αναθέσει� έργων σε καλλιτέχνε� για τη �διακόσµηση� 
των περιπτέρων τη� στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη�, σε φωτογράφου� και 
σκηνοθέτε� για την καταγραφή των µεγάλων τη� έργων, κτηρίων, δικτύου και 
µηχανηµάτων, και των εργαζοµένων τη�. Παράλληλα, είναι πολύ ενδιαφέρον 
να βλέπει κανεί� σήµερα, την επικοινωνιακή πολιτική τη� Εταιρεία�, 
πραγµατικά δυναµική, σύγχρονη και διεισδυτική, µε πρωτοποριακό και διεθνέ� 
προφίλ και ταυτόχρονα προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα.

Σήµερα η ∆ΕΗ προσαρµόζεται στι� απαιτήσει� τη� εποχή� και 
µετασχηµατίζεται σε µια σύγχρονη επιχείρηση. Οι προτεραιότητε� έχουν 
αλλάξει. Το ζήτηµα τη� προστασία� του περιβάλλοντο� είναι πιο επίκαιρο 
από ποτέ. Οι παλιέ� ρυπογόνε� µονάδε� κλείνουν και στη θέση του� ανοίγουν 
νέε�, �πράσινε�� µονάδε� ανανεώσιµων πηγών ενέργεια�. Η ηλεκτροκίνηση 
έχει µπει στη ζωή µα�. Ο καταναλωτή� γίνεται και παραγωγό�. ∆εν µιλάµε πια 
για εκσυγχρονισµό αλλά για σεβασµό στον άνθρωπο.
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έχει µπει στη ζωή µα�. Ο καταναλωτή� γίνεται και παραγωγό�. ∆εν µιλάµε πια 
για εκσυγχρονισµό αλλά για σεβασµό στον άνθρωπο. Κατεβάστε το αρχειακό υλικό σε υψηλή ανάλυση στο link που ακολουθεί: 

http://www.dei.gr/documents2/art/art.zip
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Νέο και παλιό λογότυπο ∆ΕΗ. Με απόλυτο σεβασµό στο 
κλασικό και τόσο αναγνωρίσιµο εµπορικό σήµα, η ∆ΕΗ 
υιοθετεί µια νέα εικόνα για να την πάει µπροστά στο 
µέλλον. Μια εικόνα σύγχρονη, που ανταποκρίνεται στα νέα 
δεδοµένα τη� αγορά� ενέργεια�. Μια εικόνα που 
αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που η ∆ΕΗ είχε, 
έχει και θα έχει στο µέλλον. 

Ο κεραυνό� αλλάζει φόρµα και αποκτά πιο σύγχρονο 
ύφο�. Το στοιχείο του κύκλου επανέρχεται από το αρχικό 
λογότυπο του 1950. Ο κύκλο� ω� σχήµα συµβολίζει τον 
έλικα, τον ήλιο και την αέναη κίνηση. Τα εταιρικά χρώµατα, 
µπλε και πορτοκαλί, εντάσσονται σε αυτόν και 
συνυπάρχουν, συµβολίζοντα� την εναλλαγή τη� ενέργεια�. 

Τα στοιχεία τη� εταιρική� 
ταυτότητα� που συµπληρώνουν
το νέο λογότυπο, απαρτίζονται 
από εντυπωσιακά
�ενεργειακά φόντα�, 
µια σειρά από αφαιρετικέ�
συνθέσει� που ενώνουν 
διαβαθµίσει� χρώµατο� 
και φωτό� για να δώσουν 
την αίσθηση τη� ενέργεια�.

Ένα µε
το µέλλον

Ένα µε
το µέλλον



∆ιαφηµίσει� – Έντυπα ∆ΕΗ από το 1950. 
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Σήµατα ∆ΕΗ 
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Ιστορικό� µηχανολογικό� εξοπλισµό� 
και εγκαταστάσει� 
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Ιστορικό� µηχανολογικό� εξοπλισµό� 
και εγκαταστάσει� 
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Φωτογραφίε� αρχείου ∆ΕΗ
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Έργα Τέχνη� από µοναδικού� καλλιτέχνε�.

∆ηµήτρη� Μεγαλίδη� (1908-1979), 
Μετά το µόχθο, 1958
Ιστορικό Αρχείο ∆ΕΗ

Αλέξανδρο� Κορογιαννάκη� (1906-1966), 
Εσωτερικό του Ατµοηλεκτρικού Σταθµού Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι
Συλλογή Έργων Τέχνη� ∆ΕΗ
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Ο Σπύρο� Βασιλείου 
(1902 ή 1903 - 1985) 
σε στιγµέ� δηµιουργία� 
στο περίπτερο τη� ∆ΕΗ το 1965
Ιστορικό Αρχείο ∆ΕΗ

Σπύρο� Βασιλείου 
(1902 ή 1903 - 1985), 
Σύνθεση µε καράβι, ∆ΕΘ 1965 
Περίπτερο ∆ΕΗ
Ιστορικό αρχείο ∆ΕΗ

Σπύρο� Βασιλείου
(1902 ή 1903 - 1985), 
Εφαρµόζοντα� τον ηλεκτρισµό 
στη ζωγραφική, ∆ΕΘ 1967
Περίπτερο ∆ΕΗ
Ιστορικό αρχείο ∆ΕΗ






