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1. Χαρακτηριστικά φωτογραφίας 
 

Να είναι πρόσφατη (ληφθείσα τα τελευταία 1-2 έτη).  

Οι διαστάσεις της φωτογραφίας να είναι τουλάχιστον 300 (ύψος) x 300 

(πλάτος) pixels και έως 700x700,  χωρίς πλαίσιο, να είναι δηλαδή «τετράγωνο» 

με αναλογία (ύψος / πλάτος = 1).  

Αυτή η αναλογία είναι η επιθυμητή προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον 

χρονοβόρα επεξεργασία της φωτογραφίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό είτε υπάρχει 

δυσκολία, θα πρέπει η φωτογραφία απλά να έχει αρκετά περιθώρια (δεξιά - 

αριστερά - πάνω - κάτω) έτσι ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία της και η σωστή 

διαμόρφωσή της και το πλάτος να μην είναι μεγαλύτερο του ύψους. 

Να μην φέρουν κουκκίδες και να λαμβάνονται σε λευκό φόντο ή κρέμ ή 

χρήση του γκρί σε ποσοστό 5%, έτσι ώστε να χαρακτηριστικά του προσώπου να 

είναι ξεκάθαρα σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο φόντο. 

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καθαρές, ευδιάκριτες και να αποδίδουν τα 

φυσικά χρώματα του προσώπου του ατόμου χωρίς να υπάρχει κορεσμός 

χρωμάτων. 

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ανάλυση τουλάχιστον 100dpi ή 

μεγαλύτερη, εάν πρόκειται για φωτογραφίες που ελήφθησαν με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή. 
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Να εμφανίζουν το πλήρες πρόσωπο καθαρό, ήτοι από το σαγόνι μέχρι το 

μέτωπο και από αυτί σε αυτί. 

Να μην εμφανίζουν σκιάσεις στο φόντο και στο πρόσωπο ή γυαλάδες από 

την αντανάκλαση του φωτισμού στο πρόσωπο.  

Εκτός του εικονιζόμενου ατόμου δεν πρέπει να εμφανίζονται άλλα άτομα ή 

αντικείμενα όπως: παιχνίδια, κούκλες κ.λ.π. 

Να εμφανίζουν το άτομο να κοιτάει κατ’ ευθείαν στο φακό της κάμερας.  

Να εμφανίζουν το άτομο να έχει ουδέτερη έκφραση και το στόμα κλειστό. 

Να εμφανίζουν το άτομο με τα μάτια να είναι ανοικτά (όχι ορθάνοιχτα) και 

να φαίνονται καθαρά και με ευκρίνεια. Δεν επιτρέπεται η χρήση γυαλιών ηλίου 

και διορθωτικών γυαλιών με χρωματιστούς φακούς (Photo Gray, Photo Brown 

κ.λ.π).  

Τα μαλλιά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτουν τα μάτια, φρύδια 

και γενικά το πρόσωπο του εμφανιζομένου ατόμου.  

Να εμφανίζουν το άτομο χωρίς αντανάκλαση στα γυαλιά, σε περίπτωση 

που τα φοράει, ο δε σκελετός να μην καλύπτει τα μάτια ή άλλα χαρακτηριστικά 

του προσώπου. Εφ’ όσον είναι δυνατόν συνιστάται η μη χρήση των γυαλιών για 

την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων. 

 Να εμφανίζουν το άτομο χωρίς να φέρει κάποιο κάλυμμα κεφαλής.  

Η έκφραση θα πρέπει να είναι ουδέτερη (χωρίς χαμόγελο) και με τα δύο 

μάτια κανονικά ανοιχτά (όχι ορθάνοιχτα) και το στόμα κλειστό. 

Πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι εικόνες που θα  

παραληφθούν να είναι σύμφωνες με τις παρούσες προδιαγραφές. 

Χαμόγελο με κλειστό στόμα δεν συνιστάται. Ο απεικονιζόμενος  

επιβάλλεται να είναι αποκλειστικά μόνος ( εν θα πρέπει να εμφανίζονται πλάτες 

καρεκλών, παιχνίδια ή άλλα πρόσωπα), κοιτώντας τον φακό με ουδέτερη έκφραση 

και το στόμα κλειστό. 
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2. Παραδείγματα κατάλληλων και λανθασμένων φωτογραφιών 
 

   

Στυλ πορτρέτου (Λάθος) Μάτια γερμένα  (Λάθος) Κανονική (Σωστή) 

 

 

   

  

Εμφάνιση άλλου  

Προσώπου (Λάθος) 

Εμφάνιση 

παιχνιδιού(Λάθος) 
 Κανονική (Σωστή)   

      

    

Μαλλιά στα μάτια 
(Λάθος) 

 Κανονική 
(Σωστή) 

Σκιές πίσω  

από το κεφάλι 
(Λάθος) 

 Κανονική 
(Σωστή) 
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Αντανάκλαση του 

Φλάς (Λάθος) 

Κόκκινα μάτια 

(Λάθος) 

Έντονη 

Έκφραση 

(Λάθος) 

 Κανονική (Σωστή) 

 

       

    

Σκούροι φακοί 
Αντανάκλαση 

στους φακούς 

Κάλυψη σημείων  

των ματιών 
 Κανονική (Σωστή) 

 

      

  
Πρόσωπο όχι στο κέντρο (Λάθος) 

 Κανονική (Σωστή) 
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Καπέλο (Λάθος) Γυαλιά στο  κεφάλι (Λάθος) Κανονική (Σωστή) 
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