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9ο ετήσιο 
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 

[ London Greek Film Festival ] 
το διεθνές σημείο συνάντησης για το ελληνικό φιλμ από όλο τον κόσμο 

 
15-21 Μαΐου 2016 

 
Λονδίνο, 23 Νοεμβρίου 2015 

 
Πρόσκληση για υποβολή ταινιών και σεναρίων για το 9ο ετήσιο 
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου 2016. 
 
Τελευταίες ημερομηνίες υποβολής  
(υποβολή online, σφραγίδα ταχυδρομείου και αποστολή email): 
 

- Κανονική τελευταία ημέρα υποβολής: 26 Φεβρουαρίου 2016 
- Αργοπορημένη τελευταία ημέρα υποβολής: 18 Μαρτίου 2016 
- Πολύ αργοπορημένη τελευταία ημέρα υποβολής και τελική: 8 Απριλίου 2016  

 
Website για υποβολή ταινιών και σεναρίων: www.londongreekfilmfestival.com  
 
Για ένατη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου (London Greek 
Film Festival) δέχεται συμμετοχές ταινιών και σεναρίων από όλο τον κόσμο.  
  
Το φεστιβάλ δέχεται αιτήσεις από Έλληνες Δημιουργούς, Σκηνοθέτες, Σεναριογράφους 
και Παραγωγούς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου των Ελλήνων της Διασποράς 
και των Ελληνοκυπρίων, ανεξαρτήτως θέματος.  
 
Δέχεται επίσης αιτήσεις από ξένους Δημιουργούς, Σκηνοθέτες, Σεναριογράφους και 
Παραγωγούς από όλο τον κόσμο, εφόσον η δουλειά τους σχετίζεται με κάποιον τρόπο με την 
Ελλάδα (π.χ. θέμα, μύθοι, σύγχρονα ελληνικά θέματα, περιοχές στην Ελλάδα που γυρίστηκε  
κλπ). 
 
Κατηγορίες ταινιών: μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, μικρού μήκους μυθοπλασίας, 
ντοκιμαντέρ, video art, πειραματικές ταινίες. 
 
Κατηγορίες σεναρίων: μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, μικρού μήκους μυθοπλασίας. 
 
Τελευταίες ημερομηνίες υποβολής  
(υποβολή online, σφραγίδα ταχυδρομείου και αποστολή email): 
 
Οργάνωση / Υποστήριξη: Cosmocinema, London, UK. 
 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: ο σκηνοθέτης Χρήστος Προσύλης 
 
Website για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή ταινιών και σεναρίων: 
www.londongreekfilmfestival.com  
 
Email: info@londongreekfilmfestival.com 
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9th annual 

LONDON GREEK FILM FESTIVAL 2016 
the international meeting point for Greek film from across the world 

 
15-21 May 2016 

 
London, 23 November 2015 

 

Call for Film and Script Submissions. 
 
Deadlines (online submission, email & postmark): 

 
Regular deadline: 26 February 2016  
Late deadline: 18 March 2016 
Very late deadline and final: 8 April 2016 
 
 
The 9th annual London Greek Film Festival coming up on May 2016. The festival invites 
Greek and International film directors, producers, writers and artists from around the world, 
to submit films and screenplays.  
 
The London Greek Film Festival, as always independent, alternative, progressive and 
creative, supports the positive face of Greece abroad, aiming to be the international meeting 
point for contemporary Greek film and culture from around the world. 
   
Films and Screenplays accepted, from: 
  
Greek Origin Individuals and Production Companies from all over the world (Greek Diaspora 
& Greek-Cypriots included), with no specific subject in their work, or 
  
International Individuals and Production Companies from all over the world, with film or 
screenplay related to Greece (i.e. subject, myths, history or filming in Greece).   
 
Films: Fiction Feature, Short Fiction, Documentaries, Experimental, Video Art.  
 
Screenplays: Fiction Feature and Short Fiction.  
    
Organized / Supported by: Cosmocinema, London, UK. 
 
Art Director: Christos Prosylis 
 
Website: 
For more information and submissions, please visit www.londongreekfilmfestival.com  
 
Email: info@londongreekfilmfestival.com 
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