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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

O Δημήτρης Παλάσκας σπούδασε 
τεχνικός λήψης φωτογραφίας. 

Εργάζεται ως φωτογράφος, 
εικονολήπτης και μοντέρ από το 1998. 
Τα τελευταία 20 χρόνια συνεργάζεται 

με φωτογράφους και εταιρίες 
παράγωγης ως freelancer με 

επαγγελματική εμπειρία τόσο στο 
χώρο των τηλεοπτικών όσο και των 

εταιρικών βίντεο καθώς και στην 
προϊοντική φωτογράφιση, φαγητών και 

ρούχων 
«Όλα είναι το φως…» αναφέρει πάντα 

και δημιουργεί εικόνες με βάση το 
ένστικτό του! 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 
 

06/04/2009–Σήμερα Filmarmoniki  

DOP Διευθυντής φωτογραφίας 

(Κώστας Παπαδόπουλος), 

 Θεσσαλονίκη  

 

13/02/2012 - 01/06/2012 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

16/10/2002 - 23/06/2004 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 

Addproductions, 2002–2011 

 Yπεύθυνος μοντάζ-κάμεραμαν 

Θεσσαλονίκη  

 

AV stoudio 1998–2006  

Β’ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ μόδας, Φωτογραφικές Εφαρμογές 

(Βιομηχανική Αρχιτεκτονική) 

Θεσσαλονίκη  

DIMITRIS VALMAS PHOTOGRPHY,1994–1996 

 Βοηθός φωνόγραφου Still Life, διαφημιστική φωτογραφία 

Θεσσαλονίκη  

 

 

https://dimitrispalaskas.wixsite.com/dimitrispalaskas
https://dimitrispalaskas.wixsite.com/dimitrispalaskas
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Έχει ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική 

φωτογραφία, φωτογραφίζοντας σπίτια  

καταστήματα ξενοδοχεία αλλά και 

καλύπτοντας μεγάλα έργα .Επίσης τα 

τελευταία χρονια ασχολείται και με την 

διαφημιστηκη φωτογραφία φαγητού 

(Foodphotography) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 15/09/1993 - 15/06/1995 ΙΙΕΚ 

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

.  Έχει βραβευτεί από την ένωση επαγγελματιών φωτογράφων Θεσσαλονίκης 
και εργάστηκε ως εικονολήπτης σε εκπομπή η οποία απέσπασε το ελληνικό 

βραβείο καλύτερης κοινωνικής εκπομπής αλλά και διεθνές βραβείο στην ίδια 
κατηγορία .  

 

Ξένες γλώσσες     

Αγγλικά 

ADVANCED, ΚΑΛΑ 

Γνώσεις Η/Υ     

Graphic Design 

ADOBE PREMIERE, POWER 

Graphic Design 

ADOBE PHOTOSHOP, POWER 

Σεμινάρια     

16-02-2014 

Σεμινάρια Νοητικής Χαρτογράφησης 

"Το παραμικρό'' εργαστήριο δημιουργίας και μάθησης , Με 

Βεβαίωση/πιστοποίηση 

05-04-2013 

PHOTOGRAPHERS MARKETING 

PWS(photo wedding stories) 

09-02-2013 

SOCIAL MEDIA 

PRO SEMINARS , Με Βεβαίωση/Πιστοποίηση 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ή ΗΓΕΣΙΑΣ 

25-10-2018 ως σήμερα Πρόεδρος συλλόγου γονέων 15ου Δημοτικού Σχολείου  

 

Είναι ιδρυτικό μέλος της SPPV ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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WEBSITE DIMITRISPALASKAS 

https://dimitrispalaskas.wixsite.com/dimitrispalaskas/photography-1       

 
 

Ασχολείται με την αρχιτεκτονική φωτογραφία, φωτογραφίζοντας σπίτια, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια  

αλλά και καλύπτοντας μεγάλα έργα όπως: 

 
Makedonia Palace Hotel, https://www.youtube.com/watch?v=YlY4n77ps00&t=130s 

 
Ρετσίνα Μιχάλη Γεωργιάδη http://www.retsinageorgiadis.gr/el/ 

Προϊοντική φωτογράφιση και παραγωγή εταιρικού βίντεο για τις νέες εγκαταστάσεις 

και το νέο site της εταιρίας. 

 

 
ΕΛΙΑ ΝΑΤΣΙΟΣ http://www.elianatsios.gr/el/  

Προϊοντική φωτογράφιση και παραγωγή εταιρικού βίντεο για τις νέες εγκαταστάσεις και το νέο 

site της εταιρίας. 

 

 
ΕΛΙΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε. http://sithoniaolives.gr/el/prasines-elies-emporia-epexergasia  

Προϊοντική φωτογράφιση και παραγωγή για το νέο site της εταιρίας. 

 

https://dimitrispalaskas.wixsite.com/dimitrispalaskas/photography-1
https://www.youtube.com/watch?v=YlY4n77ps00&t=130s
http://www.retsinageorgiadis.gr/el/
http://www.elianatsios.gr/el/
http://sithoniaolives.gr/el/prasines-elies-emporia-epexergasia
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BOMBOLO GELATO  https://www.facebook.com/bomboloskg/Προϊοντική φωτογράφιση για το νέο site και τον 

κατάλογο e-food της εταιρίας. 

 

 
 https://diaxeirosaretou.com/etairia  

Προϊοντική φωτογράφιση για το νέο site και τον κατάλογο e-food της εταιρίας. 

 

  
https://www.elialemoni.gr 

Προϊοντική φωτογράφιση για το νέο site και τον κατάλογο e-food της εταιρίας. 

 

 

Προϊοντική φωτογράφιση για το νέο προιον της εταιρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bomboloskg/
https://diaxeirosaretou.com/etairia
https://www.elialemoni.gr/
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Έχει κάνει διεύθυνση φωτογραφίας για λογαριασμό της ¨FILMARMONIKI productions¨ αλλά και δικών του 

παραγωγών σε διαφημιστικά, τηλεοπτικά σποτ και εταιρικά βίντεο των παρακάτω εταιρειών: 

 

ALUMIL CORPORATE VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=x1iBpz7dtv0 

 
ΜΕΒΓΑΛ 

https://www.youtube.com/watch?v=uqc7f4N62-c  

 
Ρετσίνα ΜΑΛΑΜΑΤΊΝΑ TV SPOT https://www.youtube.com/watch?v=LkSRwk2lzdk 

https://www.youtube.com/watch?v=TfWeZkb1yXo https://www.youtube.com/watch?v=detJ4Zeqg2U  

 
https://youtu.be/m7RQSXlDHkI 

 

 

 

Pelopac Mediterannean Food Specialties Corporate Video 

https://www.youtube.com/watch?v=1TWnLjKy86g  

 

 
ΑΥΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ https://www.youtube.com/watch?v=8CrxbjBUKW0  

 
A.S.COMPANY https://www.youtube.com/watch?v=OPtIQMsUeJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=ioUwRmS85Gg  

https://www.youtube.com/watch?v=x1iBpz7dtv0
https://www.youtube.com/watch?v=uqc7f4N62-c
https://www.youtube.com/watch?v=LkSRwk2lzdk
https://www.youtube.com/watch?v=TfWeZkb1yXo
https://www.youtube.com/watch?v=detJ4Zeqg2U
https://youtu.be/m7RQSXlDHkI
https://www.youtube.com/watch?v=1TWnLjKy86g
https://www.youtube.com/watch?v=8CrxbjBUKW0
https://www.youtube.com/watch?v=OPtIQMsUeJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ioUwRmS85Gg
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ΕΥΑΘ εταιρική παρουσίαση / Corporate / Filmarmoniki 

https://www.youtube.com/watch?v=bSKBRm_y73k 

 

 

ΟΛΘ - Εταιρική Παρουσίαση - Thessaloniki Port Authority 

https://www.youtube.com/watch?v=BYNuxk9W6KM  

 

 
Makedonia Palace RECONSTRUCTION 

https://vimeo.com/245503188  

 

 
STF wrapping sticker C2 Racing 

https://www.youtube.com/watch?v=MUYZfwrq-iM  

 
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ εταιρική παρουσίαση / Corporate  

https://www.youtube.com/watch?v=jfq2YEQUqh0&t=47s   

 
Chalkidiki Green Olives NATSIOS 

https://vimeo.com/190849219  

 

 

ENERGIERS winter campaign Making of by Dimitris Palaskas  

https://vimeo.com/225395889   

https://www.youtube.com/watch?v=bSKBRm_y73k
https://www.youtube.com/watch?v=BYNuxk9W6KM
https://vimeo.com/245503188
https://www.youtube.com/watch?v=MUYZfwrq-iM
https://www.youtube.com/watch?v=jfq2YEQUqh0&t=47s
https://vimeo.com/190849219
https://vimeo.com/225395889

