
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δραματουργίες και 
δημιουργίες των αιτούντων/αιτουσών (ή οι αιτούντες/αιτούσες να έχουν 
εξασφαλίσει την άδεια του/της δημιουργού ώστε να υποβάλουν νομίμως την 
πρόταση χωρίς να παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων). Οι 
προτάσεις θα πρέπει να αφορούν δημιουργίες που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά 
στην Ελλάδα με τη μορφή που υποβάλλονται τώρα στη Στέγη. 

Κατά την υποβολή της πρότασης δεν παραχωρείτε στη Στέγη οποιοδήποτε 
πνευματικό δικαίωμα χρήσης/ αξιοποίησης/ παρουσίασης της πρότασης αυτής, 
κάτι που θα γίνει μόνο για τις προτάσεις οι οποίες θα επιλεγούν, με βάση ειδικότερη 
σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών σε δεύτερο χρόνο. 

Κάθε καλλιτέχνης/καλλιτέχνιδα (συγγραφείς, σκηνοθέτες, χορογράφοι, συνθέτες, 
εικαστικοί κ.λπ.) ή καλλιτεχνική ομάδα έχει το δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία 
πρόταση προς αξιολόγηση.  

Θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις δημιουργών της νεότερης γενιάς που ζουν 
και εργάζονται στην Ελλάδα, σε έμπειρους δημιουργούς που επιθυμούν να 
δοκιμάσουν μια νέα καλλιτεχνική προσέγγιση σε πεδία στα οποία δεν έχουν 
πειραματιστεί έως τώρα, καθώς και σε καλλιτέχνες που δεν έχουν παρουσιάσει στο 
παρελθόν δουλειά τους στη Στέγη.  

Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό της 
Στέγης. 

Η επιμελητική ομάδα του Onassis Culture διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
συνάντηση διά ζώσης ή μέσω zoom με τους δημιουργούς και τους παραγωγούς των 
επικρατέστερων προτάσεων, με σκοπό την καλύτερη δυνατότητα αξιολόγησης.  

Η επιμελητική ομάδα του Onassis Culture δεν υποχρεούται να προβεί σε 
αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών της, αναφορικά με τις προτάσεις που 
απορρίπτονται. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία 
επανεξέτασης των προτάσεων που απορρίφθηκαν και δεν θα γίνονται δεκτές 
ενστάσεις. 

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email για την πορεία της πρότασής τους 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο 
Open Call ONASSIS NEXT 2024.  

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν παραγωγές ή συμπαραγωγές της 
ΣΤΕΓΗΣ. Σε περίπτωση συμπαραγωγής, η Στέγη θα έχει λόγο στην επιλογή των 
λοιπών συμπαραγωγών για την υλοποίηση της πρότασης. 

Οι απορριφθείσες προτάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τους 
αιτούντες ή τις αιτούσες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς η Στέγη 
δεν διατηρεί οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών. 

Οι υποψήφιοι/-ες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν 
προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του κατωτέρω συνδέσμου και, 
στη συνέχεια, να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα 

https://www.onassis.org/el/onassis-stegi/


δικαιολογητικά σταδιακά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και 
δικαιολογητικών. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Η αυθεντικότητα/πρωτοτυπία της πρότασης, το ειδικό βάρος του περιεχομένου 
της, η ποιότητα και η πληρότητά της, η καινοτομία σε επίπεδο καλλιτεχνικού 
σκεπτικού και ανθρώπινου δυναμικού.  

Η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης, όπως προκύπτει από τη συνέπεια 
περιεχομένου και προτεινόμενου budget, τις παραγωγικές και τεχνικές ανάγκες, 
καθώς και από τους συντελεστές. Τέλος, η δυνατότητα εξωστρέφειας παραμένει 
σταθερό ζητούμενο για όλες τις παραγωγές/συμπαραγωγές τους Στέγης.  

Με αυτή τη λογική, αναζητούνται πρωτότυπες δημιουργίες που να μπορούν να 
παρασταθούν τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό· πρότζεκτ που, σε επίπεδο 
συντελεστών, ύφους, περιεχομένου, σκηνογραφικών, παραγωγικών και τεχνικών 
προδιαγραφών, να μπορούν, μετά την πρεμιέρα τους στη Στέγη, να ταξιδέψουν και 
να παρουσιαστούν σε διεθνή φεστιβάλ και πολιτιστικά κέντρα θεάτρου και χορού 
στο εξωτερικό. 

Τα παραπάνω κριτήρια θα ληφθούν υπόψη από την επιμελητική ομάδα του Οnassis 
Culture, η οποία ωστόσο θα επιλέξει τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες κατά την 
απόλυτα ελεύθερη κρίση της.  

 


