
 

 

Παύλος 
Αβαγιανός 

Τηλ: 6948517072 

digapavlos@gmail.com 

www.digapictures.gr 

Παραγωγός - Κινηματογραφιστής    

Εργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής ως 
ελεύθερος επαγγελματίας ή μέσα από τη εταιρεία του Diga pictures. Έχει συμμετάσχει 
πανελλαδικά (ως παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, μοντέρ ή και εικονολήπτης) σε 
πανελλαδικές παραγωγές κυρίως στον τομέα της τηλεόρασης, του ντοκιμαντέρ και της 
διαφήμισης. Έχει συνεργαστεί με διεθνείς τηλεοράσεις, Μουσεία και μη κερδοσκοπικούς 
φορείς ( Αρχαιολογία, Περιφέρεια Β. Αιγαίου, UNHCR , Γιατροί του Κόσμου, Tv Expo report, 
LifeDoc, Red Cross), Πανεπιστήμια, εταιρείες, βιομηχανίες, ξενοδοχεία  και κρατικούς 
φορείς. Ήταν ο πρώτος που έκανε Aerial Photography – Cinematography στο Βόρειο Αιγαίο 
ήδη από το 2014.  

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση   
Σπούδασε στην PANAVISON/ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ εικονοληψία, φωτογραφία και 
εισαγωγή στη σκηνοθεσία το 1993-1996 και παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων έκτοτε, 
προκειμένου να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση: Ενδεικτικά:  

• Τotal training digital course (distance seminars) post production master  in  

• Advanced After Effects, 2003 

• Mοντάζ και σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου - 2012  

• Οn line masterclas with Werner Herzog – filmmaking -2018 

• Cinematography masterclass with Panos Golfis – cinematography -2018 

• Online course unity 3d - 3d programming and VR  -2019  

• Online course Marketing with video and Marketing skills -2019 

Είναι Certified user στο Final Cut Pro X . Άριστη γνώση λογισμικών   Adobe CC Suite (audio & 
visual applications), Apple Motion, Davinci Resolve (Color Grading), Cinema 4D (junior - 
motion graphics), Mocha (rotoscoping, motion tracking), Magix Vegas Pro.  Εχει εργαστεί 
επίσης ως Drone Pilot, Steadycam - Gimpal operator και Crane operator  

Φιλμογραφία- επαγγελματική εμπειρία 1997 – 2020                             

ως Παραγωγός – Σεναριογράφος -Σκηνοθέτης  - Διευθυντής Φωτογραφίας  - Μοντέρ 

 

Ντοκιμαντέρ   
2019- 2021 Εθνικό Θέατρο ντοκιμαντέρ 2019 (σε εξέλιξη -  διευθυντής φωτογραφίας )  

2018 Mastic Tears (ντοκιμαντέρ για την παραγωγή λικέρ μαστίχας / παραγωγή - 

σκηνοθεσία)  

2018 Local Heroes  - Zoomin TV Netherlands (web documentary series / Dop - Camera Op. ) 

2017 Red Cross Greece (μίνι ντοκιμαντέρ / παραγωγή - σκηνοθεσία ) 

2017 Δήμος Ψαρών (αφιέρωμα στο Ολοκαύτωμα μίνι ντοκιμαντέρ / παραγωγή - 

σκηνοθεσία )  
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2016 CityViewer (τουριστικός οδηγός βίντεο / διεύθυνση φωτογραφίας  )   

2015 Σειρά ντοκιμαντέρ Vice (Νews content / drone footage )  

2015 Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους “TERIADE “ (παραγωγή Ελλάδα - Παρίσι/διεύθυνση 

φωτογραφίας , συμπαραγωγός) 

2014 Aericon - aerial views of North Aegean Islands  (the first Drone Travel documentary in 

Greece, παραγωγή - σκηνοθεσία)  

2012 Lesvos Kitchen (σειρά μίνι ντοκιμαντέρ για Ιστοσελίδα γαστρονομίας/ παραγωγή - 

σκηνοθεσία )  

2012 Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους “ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΛΙΕΡΗ, Η ΜΙΚΡΗ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ” 

(διεύθυνση φωτογραφίας) 

2009 -2011 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (σειρά μίνι ντοκιμαντέρ για 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παραγωγή - σκηνοθεσία) 

 

Μυθοπλασία  
1998 Ταινία μικρού μήκους “Το ταξίδι” (παραγωγή – συν-σεναριογραφια - φωτογραφία - 
μοντάζ) 

 

Τηλεοπτικές εκπομπές- σειρές 
2016 RT News Belgium (news gathering, video content ) 

2011 Γέφυρες στο Αιγαίο (σειρά Ντοκιμαντέρ ET3, 2011 )  

2010-2013 TV EXPO REPORT - Athens,Thessaloniki, Izmir, Istanbul   (web project, exhibition news, 

video content / παραγωγή - σκηνοθεσία )  

2010-2012 Autovibes (Car TV show, Περιφερειακή Τηλεόραση 2011, director)  

 

Διαφημιστική και εταιρική επικοινωνία με φορείς και εταιρείες 
2019-2021 Marbella Collection Corfu (video content 2019 / director - Dop) 

2019 Lartigiano Pizza (TV commercial / Dop )  

2019 Vodafone Open tube (TVC, Digital video /  Dop )  

2019 Sani Resort Chalkidiki ( παραγωγή, photo & video content  2019)  

2019-2021 Ούζο Γιαννατσή (web documentary & media content / παραγωγή - σκηνοθεσία)  

2019 Festival Synikismos 2019 – Ελευσiνα ( παραγωγή βίντεo, media content, documentary, 

σκηνοθεσία, φωτογραφία, μοντάζ)  

2018 EU IN MY REGION, North Aegean (Αfter movies /  παραγωγή - σκηνοθεσία )  

2018 Δήμος Σύμης (παραγωγή προωθητικών ταινιών, photo and video content )  

2018 Δήμος Λέσβου ( παραγωγή προωθητικών ταινιών ) 

2017 Blackbird Olive Oil (προωθητική ταινία / παραγωγή - σκηνοθεσία ) 

2017 SKINOS COCTAILS COMPETITION (προωθητικό βίντεο διαγωνιζόμενων / παραγωγή - 

σκηνοθεσία)  

2016 Ryan Harries - Food For Love (1 min doc for Sony’s Competition , Malaysia )  

2016-2019 UNSEEN Land of Aegean (Social Media project , aerial views from Rare 

landscapes of the N.Aegean islands / personal project / παραγωγή - φωτογραφία drone )  

2016 Lesvos Insider (video content, mini docs για την ποτοποιία  Eva distilery) 

2016-17 UNHCR ( photography & video content  / διευθυνση  φωτογραφίας )  



 

 

2016 TEDX LESVOS (Τeaser videos / παραγωγή - σκηνοθεσία )  

2015-2019 Πανεπιστήμιο Αιγαίου (παραγωγή προωθητικών ταινιών )  

2015 Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου (προωθητικό φιλμ / παραγωγή - σκηνοθεσία )  

2015-2018 Αρχαιολογία Μυτιλήνης (αεροφωτογράφιση και φωτογράφιση Μουσείων )   

2015-2016 Γιατροί του Κόσμου (Αdvocacy films / παραγωγή - σκηνοθεσία)  

2012-2015 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (παραγωγή τουριστικών προωθητικών ταινιών ) 

2012 TEDX THESSALONIKI (teaser video / παραγωγή - σκηνοθεσία )  

 

Άλλες παραγωγές   

2017 Γιάννα Φαφαλιου  - Θάλασσα Μου (music clip για τη Heaven Records / παραγωγή - 

σκηνοθεσία )  

2016 LifeDoc (Εxperimental web project / education and documentary productions )  

2012 Start From Zero Live concerts  ( παραγωγή βίντεο συναυλιών ) 

 

 

 


