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Επίσκεψη στην Εταιρία Παραγωγής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΚΑΠΑ 
STUDIOS, Σπάτα Αττικής  
Visit to an entertainment multimedia Production Company, Movie and Television, 

KAPA STUDIOS in Spata, Attica 

 

This visit in a workplace of KAPA STUDIOS took place in the framework of 

the project entitled: 

                                   
A project by the Greek Non-governmental organisation “The Good House” 

                                      https://thegoodhouse.gr/ 

 

and the participating organisations: 
 
SPAIN:  AYUNTAMIENTO DE VILLABILLLA / Municipality  
PORTUGAL:  ASSOCIAÇÃO NÓ GÓRDIO / Association and The PRSD / Providers of Social 
Responses to the Development, a network of non-profit organizations 
CYPRUS:  CULTURAL ASSOCIATION NOSTOS PISSOURIOU 

with support 
Poland: INSTITUTE OF JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION, University of Lublin 
 

                                              
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 
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35 χρόνια δημιουργικής πορείας 
Τα ΚΑΠΑ STUDIOS – Γ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής σε μια έκταση 30 
στρεμμάτων. Είναι το μεγαλύτερο σύγχρονο συγκρότημα Στούντιο-Πλατώ στην Ελλάδα που 
εκτείνεται σε 12.500 τ.μ. κατασκευασμένο με διεθνείς προδιαγραφές. Στόχος των STUDIOS 
είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στους 
τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς, στις διαφημιστικές εταιρίες, στις εταιρίες 
παραγωγής μουσικών βιντεοκλίπ και γενικότερα στους ανθρώπους του οπτικοακουστικού 
χώρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
35 years of creative progress 
KAPA STUDIOS - G.KARAGIANNIS & CO SA are located in Spata, Attica, in an area of 30 acres. It 

is the largest modern Studio-Plato complex in Greece that spans 12,500 sq.m. manufactured 

according to international standards. The aim of STUDIOS is to provide high quality services to 

television stations, television and film producers, advertising companies, music video 

production companies and more generally to the people of the audiovisual field in Greece and 

abroad. 

Η γνώση και η πολυετής εμπειρία 
Η άρτια οργάνωση, ο σύγχρονος εξοπλισμός, η γνώση και η πολυετής πείρα έχουν σαν 
αποτέλεσμα να γυρίζονται στα ΚΑΠΑ STUDIOS οι δημοφιλέστερες τηλεοπτικές και 
κινηματογραφικές παραγωγές.  
Knowledge and multiannual experience 
The excellent organization, the modern equipment, the knowledge and the many years of 

experience have resulted the most popular TV and film productions are being shot at KAPA 

STUDIOS. 

Ο σύγχρονος, άρτιος εξοπλισμός 
Τα ΠΛΑΤΩ με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους, άρτια εξοπλισμένα, με μηχανήματα 
Broadcast, και συστήματα φωτισμού είναι κατάλληλα κατασκευασμένα και διαμορφωμένα 
για το γύρισμα κάθε τηλεοπτικής παραγωγής, τηλεοπτικές σειρές, σόου, ζωντανά 
προγράμματα, καθημερινά προγράμματα, τηλεπαιχνίδια, δελτία ειδήσεων, κινηματογραφικές 
παραγωγές. 
The modern and complete equipment 
These Studios, with the appropriate auxiliary areas, well equipped, with Broadcast machines, 

and lighting systems are appropriately constructed and configured for the spin of every TV 

production, TV series, show, live programs, daily programs, TV shows, news broadcast, film 

productions. 

Τα συστήματα φωτισμού 
Πλήρες σύστημα φωτισμού Freshnel με dimmer, 200 ρομποτικά φώτα wash 1200 watt day 
paky και spot, με ανάλογες κονσόλες φωτισμού για την υποστήριξη προγραμμάτων υψηλής 
τεχνολογίας. Τα φώτα αυτά διατίθενται για ενοικίαση σε συναυλίες κλπ.  
Lighting systems 
Full Freshnel Lighting System with Dimmer, 200 Robotic Washing Lights wash 1200 watt day 

paky και spot with matching lighting consoles to support high-tech programs. These lights are 

available for rental in concerts. 

Εξωτερικά Γυρίσματα 
Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί χώροι που με κατάλληλη διαμόρφωση εξυπηρετούν τις ανάγκες 
των εξωτερικών γυρισμάτων. 

External shots 
There are many outdoor spaces that fit the needs of outdoor filming. 

 

 


