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GRAPHIC DESINGNER 
Προφίλ εργασίας 

 

Οι γραφίστες (Graphic Designers) δημιουργούν κείμενα και εικόνες για να επικοινωνήσουν 

ιδέες. Αναπτύσσουν ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό για 

δημιουργία διαφημίσεων, ιστοσελίδων, περιοδικών και λοιπών πολυμέσων. 

  

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Οι γραφίστες μπορούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, να εργάζονται για εταιρείες στο 

τομέα του design υπό την εποπτεία ενός Διευθυντή Δημιουργικού ή να εργάζονται σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Οι γραφίστες εργάζονται στο προσωπικό τους υπολογιστή, σε περιβάλλον γραφείου ή από 

το σπίτι, κάνοντας χρήση λογισμικού graphic design για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων 

τους. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Μέσω της δημιουργίας γραφιστικών, οι γραφίστες βοηθούν έναν πελάτη ή έναν οργανισμό 

να μεταδώσει πιο αποτελεσματικά ένα μήνυμα, να αναπτύξει μια καμπάνια, ή να 

προωθήσει την εικόνα, τη φήμη, τα προϊόντα του 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

• Ερμηνεία των επιταγών του πελάτη 

• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς 
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• Προετοιμασία προσχεδίων και παρουσίαση ιδεών μέσω σχεδίων, πινακών κλπ. 

• Δημιουργία και αναβάθμιση γραφιστικών όπως logos, φωτογραφίες και εικόνες. 

• Σχεδιασμός παραγωγής διαφημίσεων, φυλλαδίων, ιστοσελίδων, συσκευασιών, 

προϊόντων και αναφορών. 

• Πειραματισμός γραφιστικών λύσεων σε διάφορα μέσα και πλατφόρμες. 

• Τήρηση προβλεπόμενης διαδικασίας σχεδιασμού και εκπόνησης. 

• Συνεργασία με Διευθυντές Δημιουργικού, υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, 

πελατών και ενδιαφερομένων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

• Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, ομαδική εργασία. 
• Προφορική ανταλλαγή πληροφοριών. 
• Eπικοινωνία ιδεών και μηνυμάτων σε γραπτή και διαγραμματική μορφή. 

• Mεθοδική εργασία με βάσει αυστηρές προθεσμίες 
• Multi-tasking 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

• Σημασία στη λεπτομέρεια και την αισθητική 

• Πάθος 

• Δημιουργικότητα 

• Προσαρμοστικότητα 

• Επιμονή 

• ‘Εμφαση στο αποτέλεσμα 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Χαρτογράφηση σε   DigComp 2.1 – ικανότητα 

και επίπεδο 

1 

Μετάφραση απαιτήσεων και 

προσχεδίων σε γραφικά. 

 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

5.2 Aναγνώριση αναγκών και τεχνολογικών 

απαντήσεων L8 

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

L8 

2 
Διεκπεραίωση έρευνας 

αγοράς. 

1.1 Αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, 

πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων L8 

5.2 Aναγνώριση αναγκών και τεχνολογικών 

απαντήσεων L8 

3 Χρήση βιβλιοθήκης εικονών. 

1.1 Αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, 

πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων L8 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

4 

Γνώση και συμμόρφωση με 

κανόνες περί πνευματικών 

δικαιωμάτων και μορφές 

έκδοσης. 

3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες L8 

5 

Χρήση κατάλληλου λογισμικού 

για δημιουργία γραφικών και 

εικόνων. 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου L8 

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

L8 

6 Γνώση και χρήση τυπογραφίας. 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου L8 

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

L8 

7 
Χρήση λογισμικού για τη 

σχεδίαση σελίδων. 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου  
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Χαρτογράφηση σε   DigComp 2.1 – ικανότητα 

και επίπεδο 

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

L8 

8 
Δημιουργία πρωτοτύπων και 

συλλογή σχολίων απο πελάτες. 

5.2 Aναγνώριση αναγκών και τεχνολογικών 

απαντήσεων L8 

2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών L7 

2.2 Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 

L8 

9 
Ακολούθηση διαδικασίας 

δημιουργίας γραφικών. 

5.2 Aναγνώριση αναγκών και τεχνολογικών 

απαντήσεων L8 

1.1 Αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, 

πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων L8 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου  

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

L8 

10 

Χρήση ποικιλίας 

επικοινωνιακών εργαλείων 

όπως email, μηνυμάτων και 

διαδικτυακών συναντήσεων 

για επικοινωνία με 

συναδέλφους, ανωτέρους, 

πελάτες και ενδιαφερόμενους. 

2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L7 

2.2 Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 

L7 

2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών L7 

 
 
 

Tο έργο Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” επιχορηγείται με 2.714.304 € από την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και του Νορβηγικού Ταμείου για την Νεανική 

Απασχόληση. Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση στην ΕΕ του αριθμού των κοριτσιών και νεαρών 

γυναικών στην ψηφιακή ατζέντα.  

 

Το έργο υλοποιείται από:  

 

 


