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12o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 
8/10/2022 - 14/10/2022 

 
 

 
 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εθνικού & Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος 
 

 
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Aθλητισμού και Νεολαίας και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν 
την έναρξη υποβολής αιτήσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου 
(ΔΦΜΜΚ).  
 
Βασικός στόχος του ΔΦΜΜΚ είναι η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης, με την παρουσίαση 
ενός πολυσυλλεκτικού προγράμματος ταινιών μικρού μήκους από ολόκληρη την υφήλιο. Στόχος του 
είναι, επίσης, η παρουσίαση του έργου ταλαντούχων σκηνοθετών που χρησιμοποιούν με επιτυχία 
δημιουργικές φόρμες κινηματογραφικής γλώσσας, και, στα πλαίσια μιας ταινίας μικρού μήκους, 
διηγούνται αποτελεσματικά μια ιστορία. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προαγωγή και διάδοση της 
ταινίας μικρού μήκους, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους 
δημιουργούς.  
 
Το Φεστιβάλ αποτελεί ετήσιο θεσμό και δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ 
έχουν ταινίες μικρού μήκους: μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές, φοιτητικές και κινουμένων 
σχεδίων, η διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 λεπτά. Το Φεστιβάλ ανακοινώνει 
ανοικτή πρόσκληση υποβολής, για όλες τις ταινίες μόνο μέσα από τις εξής πλατφόρμες: 
shortfilmdepot.com και filmfreeway.com.  
 
Οι κυπριακές ταινίες διαγωνίζονται τόσο για τα διεθνή όσο και για τα εθνικά βραβεία του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Δικαίωμα υποβολής για το Εθνικό 
Διαγωνιστικό Τμήμα έχουν Κύπριοι σκηνοθέτες που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ταινίες που είναι πρεμιέρες στην Κύπρο.  
 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Κινηματογράφου να συμμετέχει ως εταίρος στο δίκτυο των φεστιβάλ της. Συνεπώς, το Φεστιβάλ από 
το 2019 έχει το δικαίωμα να προτείνει μία ταινία ως υποψήφια για τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου. 
 
Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό από τις 8 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 
2022. 
 
Η βράβευση των ταινιών που θα συμμετέχουν στο Εθνικό & Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα θα ανατεθεί 
σε πενταμελή διεθνή Κριτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 15η Ιουνίου 2022. 
Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να εξασφαλίσουν στις 
ιστοσελίδες www.moec.gov.cy (Ανακοινώσεις) και www.isffc.com.cy.  
 
Για επιπλέον πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας +357 25 34 39 07 και στο e-mail 
info@isffc.com.cy 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΠΑΝ  
 
 
 
 
 

http://www.isffc.com.cy/


  

 
 

Όροι και Κανονισμοί 
  

1. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου (ΔΦΜΜΚ) διοργανώνεται 

από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και το 

Θέατρο Ριάλτο, και λαμβάνει χώρα από τις 8 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022, στο Θέατρο 

Ριάλτο στη Λεμεσό. 

 

2. Βασικός στόχος του ΔΦΜΜΚ είναι η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης, με την 

παρουσίαση ενός πολυσυλλεκτικού προγράμματος ταινιών μικρού μήκους από όλο τον 

κόσμο. Σκοπός του φεστιβάλ είναι, επίσης, η προαγωγή και διάδοση της παραγωγής 

ταινιών μικρού μήκους, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και συνεργασίας 

ανάμεσα στους δημιουργούς. Επίσης, παρουσιάζει το έργο ταλαντούχων σκηνοθετών 

που χρησιμοποιούν με επιτυχία δημιουργικές μορφές κινηματογραφικής γλώσσας και, 

στα πλαίσια μιας ταινίας μικρού μήκους, διηγούνται αποτελεσματικά μια ιστορία. Το 

φεστιβάλ αποτελεί ετήσιο θεσμό, με ελεύθερη είσοδο. 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Όλες οι ταινίες που διαγωνίζονται πρέπει να είναι πρεμιέρες στην Κύπρο. 

β. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ έχουν οι εξής κατηγορίες 

ταινιών μικρού μήκους: μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές, φοιτητικές και κινουμένων 

σχεδίων. 

γ. Η διάρκεια των ταινιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 λεπτά. 

δ. Στο φεστιβάλ γίνονται δεκτά για προβολή τα ακόλουθα φορμάτ: DCP, Quick Time: 720p - 

1080p / H264, MPEG - 4: 720p - 1080p. 

ε. Ιδιαίτερη σημασία θα δίδεται στην καλλιτεχνική ποιότητα του έργου συνολικά, στο 

δραματουργικό επίπεδο και τη σκηνοθετική πρωτοτυπία. Ταινίες που δεν πληρούν τις πιο 

πάνω προϋποθέσεις, καθώς και ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου ή/και ταινίες που 

προάγουν τον πόλεμο και τον ρατσισμό αποκλείονται από το Φεστιβάλ. 

  

4. Οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα τους, με ελληνικούς και αγγλικούς 

υπότιτλους. 

  

5. Για καμία από τις ταινίες που συμμετέχουν δεν καταβάλλονται δικαιώματα προβολής. 

 

6. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή 

Ακαδημία Κινηματογράφου να συμμετέχει ως εταίρος στο δίκτυο των φεστιβάλ της. 

Συνεπώς, το Φεστιβάλ από το 2019 έχει το δικαίωμα να προτείνει μία ταινία ως υποψήφια 

για τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 

 

7. Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα 

α. Οι κυπριακές ταινίες διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή Βραβεία, όσο και για τα Εθνικά 

Βραβεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου.  
 
 
 



 
 

ANNOUNCEMENT 
 

12th International Short Film Festival of Cyprus 
8/10/2022 - 14/10/2022 

 
 

Call for Film Submissions to the National and International Competition Sections 
 
 
The Ministry of Education, Culture, Sports and Youth and the Rialto Theatre are launching a call for 
film submissions to the International Short Film Festival of Cyprus. 
 
The main objective of the ISFFC is the promotion of the art of Cinema by showcasing a diverse 
programme of short films from around the globe. The Festival also aims at presenting the work of 
talented filmmakers who successfully use creative cinematic language forms to tell a story. The aim of 
the festival is also to promote and propagate the production of short films, and to develop a spirit of 
friendship and cooperation among filmmakers. 
 
The Festival is an annual event, which accepts film submissions to its international competition 
section in the following genres: fiction, documentary, experimental, student and animation short films. 
Their duration must not exceed 25 minutes. Films may only be submitted to the ISFFC via the 
following platforms: shortfilmdepot.com and filmfreeway.com.  
 
The selected Cypriot short films compete both for the International and the National Awards of the 
Ministry of Education, Culture, Sports and Youth. Cypriot Directors who live and work in Cyprus or 
abroad may submit their work, and all films must be Cyprus premieres. 
 
The International Short Film Festival of Cyprus was selected by the European Film Academy to join 
the network of its partner festivals. Therefore, since 2019, the ISFFC has the right to nominate one 
short film for the European Film Academy Awards.  
 
The Festival will take place at the Rialto Theatre in Limassol from the 8th until the 14th of October 
2022. 
 
A five-member international jury is responsible for granting the awards in the National & International 
Competition sections. The jury members will be announced at a later stage. 
 
All interested parties are requested to submit their film by the 15th of June 2022 the latest.  
 
For more details regarding the rules and regulations, and the submission form, please visit 
www.moec.gov.cy (Announcements) and www.isffc.com.cy.  
 
For more information, please contact +357 25 34 39 07 | info@isffc.com.cy. 
 
CULTURAL SERVICES - MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS AND YOUTH 
 
 

http://www.isffc.com.cy/


 

 
 

Rules & Regulations 
  

1. The International Short Film Festival of Cyprus (ISFFC) is organised by the Ministry of 

Education Culture, Sports and Youth of Cyprus and the Rialto Theatre, and takes place 

from the 8th until the 14th October 2022 at the Rialto Theatre in Limassol. 

 

2. The main objective of the ISFFC is the promotion of the art of Cinema by showcasing a 

diverse programme of short films from around the globe. The aim of the festival is also to 

promote and propagate the production of short films, and to develop a spirit of friendship 

and cooperation among filmmakers. Moreover, the ISFFC presents the work of talented 

filmmakers who successfully use various forms of the cinematic idiom to effectively tell a 

story in a short film. The festival is an annual event with free entrance. 

 

3. Eligibility 

a. All films in Competition must be Cyprus premieres. 

b. The eligible short film genres entitled to participate in the competition section are the 

following: fiction, documentary, experimental, student and animation short films.  

c. Films must not exceed 25 minutes in length. 

d. Formats eligible for screening are the following: DCP, Quick Time: 720p - 1080p / H264, 

MPEG - 4: 720p - 1080p. 

e. The overall artistry and the quality of work, the dramaturgy level of the film and the 

directing originality will be highly valued. Films not complying with the above standards or of 

pornographic content and/or films promoting war and racism shall be excluded from the 

festival. 

 

4. Films will be screened in their original language with English and Greek subtitles. 

 

5. No screening fees are paid to any of the participating films. 

 

6. The International Short Film Festival of Cyprus was selected by the European Film 

Academy to join the network of its partner festivals. Therefore, since 2019, the Festival 

has the right to nominate one short film for the European Film Academy Awards. 

 

7. National Competition Section 

a. Cypriot Films compete both for the International Awards, as well as for the National 

Awards of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth of Cyprus. 

b. Cypriot Directors who live and work in Cyprus or abroad may submit their work. As a 

proof of their Cypriot Nationality, filmmakers must submit a copy of their ID 

card/passport. 

c. Films must not exceed 25 minutes in length. 

d. Films must have been completed after the 1st of January 2021. 

e. Three film categories are accepted in the Competition Section: 

 Short films (fiction, animation, experimental)  


