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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 

Η επεξεργασία εικόνας περιλαμβάνει την τροποποίηση ή τη βελτίωση 

ψηφιακών εικόνων κακής ποιότητας χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, 

εργαλεία ή λογισμικό για τη δημιουργία της καλύτερης δυνατής έκδοσης αυτών 

των εικόνων. Η γραφιστική είναι η τέχνη ή το επάγγελμα της χρήσης 

σχεδιαστικών στοιχείων (όπως τυπογραφία και εικόνες) για τη μετάδοση 

πληροφοριών ή τη δημιουργία ενός εφέ. Αυτό το πεδίο προσφέρει στους 

υποψήφιους εικονικούς βοηθούς μια εξαιρετική ευκαιρία να λειτουργούν εξ 

αποστάσεως, καθώς η γραφική σχεδίαση περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον 

πελάτη που αναθέτει στον σχεδιαστή να παράγει έργα και αυτή η ροή 

πληροφοριών μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. 

 

 

 

 

Για να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως Εικονικός Βοηθός στην επεξεργασία 

εικόνας ή γραφικό σχεδιασμό, απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: 

Περιγραφή 

t 

Επένδυση & Κόστος εισόδου 
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• Επιτραπέζιος υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής υψηλής ανάλυσης, 

οθόνη & εκτυπωτής, αξιόπιστος σκληρός δίσκος + σχετικά αξεσουάρ (€€) 

• Smartphone για φωτογραφίες ή βίντεο + σχετικά αξεσουάρ (€€) 

• Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και βίντεο (€€); θα μπορούσε να είναι 

φθηνότερο εάν χρησιμοποιείτε δωρεάν λογισμικό 

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη φωτογραφία και την επεξεργασία 

φωτογραφιών, π.χ., σε λογισμικό επεξεργασίας (€€) 

•  Έξτρα: Tablet γραφικών και γραφίδα (€€) 

 

  
Επιμέλεια εικόνας & γραφιστικός 

σχεδιασμός 

t 
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Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος: 

• Χρήση υπολογιστή υψηλής ανάλυσης (χρήση ενέργειας γραφείου) (🍂) 

• Δημιουργία και χρήση χαρτιού (🍂) 

• Μελάνια και διαλυτικά (🍂) 

• Απορρίματα εκτυπώσεων (🍂) 

Οι τρόποι μείωσής του περιλαμβάνουν: 

• Δοκιμάστε να μεταφέρετε μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

στην πράσινη ενέργεια – ακόμα κι αν είναι μόλις 20%, αυτό θα σας 

βοηθήσει να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα. 

 

• Ζητήστε μελάνι χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), επιλέξτε έναν 

οικολογικό εκτυπωτή και προσπαθήστε να εκτυπώσετε μόνο όταν είναι 

απαραίτητο – μεταβείτε σε ψηφιακή μορφή! 

 

• Ζητήστε χαρτί λεύκανσης με λεύκανση Totally Free Chlorine (TCF), 

προσέξτε για πιστοποιημένο απόθεμα χαρτιού από φιλικές προς το 

περιβάλλον πηγές, χρησιμοποιήστε ανακυκλωμένο χαρτί μετά την 

κατανάλωση όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε λεπτότερο χαρτί 

εφόσον δεν έχει αντίκτυπο στο τελικό προϊόν ποιότητα! Το μέγεθος, το 

σχήμα, το χρώμα, το στυλ εκτύπωσης επηρεάζουν το μέγεθος του 

οικολογικού αποτυπώματος ενός γραφίστα, γι' αυτό επιλέξτε λογικά 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε προμήθειας. 

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 
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Ένας Εικονικός Βοηθός στον τομέα της επεξεργασίας εικόνας και της 

γραφιστικής θα πρέπει να είναι ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμόζεται 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι 

γραφίστες πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στις μέρες μας. Δημιουργήστε έναν ιστότοπο ή χρησιμοποιήστε 

τα δικά σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως η δημιουργία του δικού σας 

χαρτοφυλακίου Instagram) για να δείξετε τις δεξιότητές σας στην 

επεξεργασία εικόνων σε πιθανούς πελάτες. Αυτό μπορεί επίσης να 

μετατρέψει τους πελάτες σε τακτικούς πελάτες. Εάν είστε νέος χρήστης στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε ρίξτε μια ματιά σε ιστότοπους όπως η 

Canva, όπου μπορείτε να βρείτε πρότυπα για αναρτήσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Το ArtStation και το DeviantArt παρέχουν επίσης 

δημιουργική έμπνευση για εκκολαπτόμενους γραφίστες.  

 

Όταν επιλέγετε εικόνες για σκοπούς κοινωνικής δικτύωσης, είναι καλό να 

ακολουθείτε μερικούς κανόνες: 

• Χρησιμοποιείτε μόνο εικόνες υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες πηγές, οι 

εικόνες με παραβιασμένη ανάλυση βλάπτουν τη φήμη της επωνυμίας 

σας. 

 

• Για να εξοικονομήσετε χρόνο, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια 

λίστα ελέγχου για την επεξεργασία εικόνων για να διασφαλίσετε ότι δεν 

Καλές πρακτικές 
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θα χάσετε τίποτα – με αυτόν τον τρόπο θα εργαστείτε αποτελεσματικά 

και θα παράγετε επαγγελματική δουλειά. 

 

• Αφαιρείτε πάντα περιττά αντικείμενα ή άτομα από τις εικόνες, με αυτόν 

τον τρόπο δεν θα αποσπούν την προσοχή από τη συνολική εικόνα. 

 

• Τα φίλτρα είναι πολύ διασκεδαστικά και μπορούν να βελτιώσουν μια 

εικόνα χωρίς τέλος, αλλά να είστε προσεκτικοί! Μπορούν να αφαιρέσουν 

τη φυσική πτυχή της εικόνας σας και θα μπορούσαν να την κάνουν να 

φαίνεται ψευδής και μη ρεαλιστική. 

• Όταν ρυθμίζετε τη φωτεινότητα ή μειώνετε τη σκιά, προσέξτε να μην το 

παρακάνετε – αυτή είναι μια λεπτή ισορροπία! 

 

• Η προσαρμογή του κορεσμού των φωτογραφιών μπορεί να βοηθήσει να 

γίνουν πιο ζωντανοί οι τόνοι της σίγασης, ωστόσο μπορεί να ισχύει και 

το αντίθετο, γι' αυτό προχωρήστε προσεκτικά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε 

επίσης να προσαρμόσετε ζώνες εντός της εικόνας, αντί για ολόκληρη τη 

φωτογραφία. 

 

• Μόλις τοποθετήσετε τη φωτογραφία σας στον υπολογιστή, μπορείτε να 

τροποποιήσετε την καμπύλη του επιπέδου έκθεσης και να ρυθμίσετε τον 

φωτισμό. 

 

• Χρησιμοποιήστε κολάζ εάν θέλετε να απεικονίσετε περισσότερα από 

αυτά σε γεγονός, πρόσωπο ή αντικείμενο. Οι ακόλουθοί σας δεν θα 

αισθάνονται ανεπιθύμητοι και έχετε συνδυάσει όλα όσα χρειάζεστε σε 

μια εικόνα κολάζ! 
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• Η προσθήκη απλού κειμένου στην εικόνα σας μπορεί να βοηθήσει το 

κοινό σας να συνδεθεί καλύτερα μαζί της και να μεταδώσει το μήνυμά 

σας. Φροντίστε όμως να διατηρήσετε το κείμενο απλό και μινιμαλιστικό, 

ώστε να μην συνωστίζεται η εικόνα! 

 

• Προσθέστε ένα υδατογράφημα στις εικόνες σας – με αυτόν τον τρόπο, 

πουλάτε το όνομα και την επωνυμία σας με κάθε φωτογραφία και 

αποτρέπετε την κλοπή εικόνας! Κρατήστε το μικρό και βάλτε το στη 

γωνία της εικόνας. 

 

• Λάβετε υπόψη τη δομή των τιμών σας – χρησιμοποιήστε ιστότοπους 

σύγκρισης τιμών για να δείτε τι χρεώνουν οι άλλοι. 

 

• Επικοινωνήστε με τους πελάτες σας και διατηρήστε την επικοινωνία 

επαγγελματική.  

 

 

 

 

Πού και πώς βρίσκω τους πελάτες μου ως Εικονικός Βοηθός; 

• Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο! Η επεξεργασία εικόνας και η γραφιστική 

είναι και οι δύο τομείς όπου είναι πρωταρχικής σημασίας να 

ανταποκρίνεστε στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη πριν από τις 

δικές σας. Φανταστείτε ότι έχετε παραδώσει ένα τελικό προϊόν στον 

πελάτη σας και αποφάσισαν αφού το είδαν ότι θα ήθελαν να γίνουν 

Προκλήσεις 
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κάποιες αλλαγές στο τελικό σχέδιο. Δεν συμφωνείτε απαραίτητα με τις 

αλλαγές, αλλά για να κρατήσετε τον πελάτη ευχαριστημένο, είναι 

σημαντικό να τις κάνετε χωρίς παράπονο       

 

• Ως δημιουργικός στοχαστής, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να τηρείτε 

τους κανονικούς χρόνους εργασίας και να διαχειρίζεστε καλά τον χρόνο 

σας – αλλά, εάν θέλετε να γίνετε Εικονικός Βοηθός σε αυτόν τον τομέα, 

είναι πολύ σημαντικό να καταβάλετε προσπάθεια να τηρείτε τις 

προθεσμίες σας καθώς θα εργάζεται συχνά σε πολλά έργα ταυτόχρονα.  

 

 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Χρησιμοποιήστε τοποθεσίες εργασίας για ανεξάρτητους επαγγελματίες 

στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε ακριβώς τους πελάτες που χρειάζεστε. 

Ιστότοποι όπως το Fiverr, το Upwork, το FlexJobs και το 99designs 

προσφέρουν χαμηλού κόστους ή δωρεάν πλατφόρμες όπου μπορείτε να 

αναζητήσετε ανεξάρτητες εργασίες σχεδιασμού. Μην είστε πολύ 

επιλεκτικοί όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά! Ακόμη και μικρές δουλειές 

μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι περισσότερο, γι' αυτό χαλαρώστε και πάρτε 

ό,τι μπορείτε. 

 

• Πάντα να ζητάτε ωραίες, σαφείς οδηγίες όταν συλλέγετε πληροφορίες 

σχετικά με μια προμήθεια για έναν πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα 

είστε σίγουροι για το πώς να το παρουσιάσετε και είναι λιγότερο πιθανό 

να χρειαστεί να κάνετε αλλαγές σε αυτό αργότερα. Συμβουλέψτε τον 

Γενικές Συμβουλές/Λύσεις 
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πελάτη σας για το τι φαίνεται καλύτερο και κάντε ευγενικές προτάσεις, 

ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, εάν ο πελάτης σας θέλει κάτι με 

συγκεκριμένο τρόπο, τότε είναι δική σας δουλειά να το παραδώσετε – 

διαφορετικά μπορεί να μην επωφεληθείτε! 

 

• Η διαχείριση χρόνου μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση όταν 

εργάζεστε εικονικά στον τομέα του σχεδιασμού. Μπορεί να έχετε πολλές 

διαφορετικές προμήθειες εν κινήσει ταυτόχρονα. Για να διατηρήσετε υπό 

έλεγχο τις ώρες εργασίας σας, ακολουθήστε ένα αρκετά αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα και χρησιμοποιήστε εφαρμογές όπως Trello, Plutio, 

Cushion, Timely ή Hectic – με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διαχειριστείτε 

τους πελάτες, τα έργα, τα τιμολόγια και τις προτάσεις σας μέσω 

διεπαφής. 

 

 

 

• Αυτός ο ρόλος ταιριάζει καλύτερα σε άτομα που αισθάνονται άνετα να 

εργάζονται εξ αποστάσεως και ιδανικά έχουν ήδη κάποια εμπειρία στον 

τομέα των γραφικών και της επεξεργασίας εικόνων. Αυτό μπορεί να 

σημαίνει ότι έχετε πιστοποίηση για τη χρήση συγκεκριμένων 

προγραμμάτων γραφικών ή έχετε εμπειρία στη χρήση τους. 

• Εάν είστε καινούργιοι στο θέμα της γραφιστικής και της επεξεργασίας 

εικόνας, τότε είναι σίγουρα χρήσιμο εάν έχετε δημιουργικό μυαλό, όπως 

να παίζετε με τα χρώματα και θέλετε να εργαστείτε ανεξάρτητα.  

 

Σε ποιον ταιριάζει καλύτερα αυτός ο 

ρόλος; 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-

000033162). Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 

των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.  

 

Το έργο αδειοδοτείται με την άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 
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