
I. Οδηγίες για Υποβολή Ψηφιακής Φωτογραφίας (Εικόνας)  

Η εικόνα πρέπει να συμφωνεί με τις ακόλουθες προδιαγραφές τεχνικής και συνθέσεως 
και να μπορεί να αναπαραχθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους: Παίρνοντας μία 
καινούργια ψηφιακή εικόνα ή χρησιμοποιώντας ψηφιακό σαρωτή για σάρωση της 
υποβληθείσης φωτογραφίας. Προδιαγραφές συνθέσεως: η υποβαλλόμενη ψηφιακή 
εικόνα οφείλει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές συνθέσεως,  

Θέση Κεφαλής 

Οι φωτογραφιζόμενοι πρέπει να κοιτούν κατευθείαν μπροστά στο φακό. Το 
κεφάλι του ατόμου δεν πρέπει να κλίνει άνω, κάτω η πλαγίως. Το κεφάλι του 
ατόμου πρέπει να καλύπτει περίπου το 50% της φωτογραφίας.  

• Φόντο.  
Ο φωτογραφιζόμενος πρέπει να είναι μπροστά από ουδέτερο, ανοιχτόχρωμο 
φόντο. Φωτογραφίες με φόντο σκούρο ή με σχέδια δεν θα γίνονται δεκτές.  

• Εστίαση.  
Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι ευκρινής (εστιασμένη)  

• Διακοσμητικά στοιχεία.  
Φωτογραφίες στις οποίες το πρόσωπο που φωτογραφίζεται φορά γυαλιά ή 
άλλα αντικείμενα που αποσπούν την προσοχή από το πρόσωπο δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

• Καλύμματα κεφαλής και καπέλα.  
Φωτογραφίες με καπέλα ή καλύμματα κεφαλής λόγω θρησκευτικών 
πεποιθήσεων θα γίνονται δεκτές μόνον αν δεν σκιάζουν το πρόσωπο του 
ενδιαφερόμενου. Φωτογραφίες με διακριτικά φυλών ή άλλα εξαρτήματα μη 
θρησκευτικά δεν θα γίνονται δεκτές. Φωτογραφίες με καπέλα στολών γενικά 
δεν θα γίνονται δεκτές.  

• Απαιτούνται έγχρωμες φωτογραφίες με βάθος αποχρώσεως 24bit. Οι 
φωτογραφίες πρέπει είτε να φορτώνονται από μία φωτογραφική μηχανή σε 
ένα φάκελο στον υπολογιστή είτε, να σαρώνονται (σκανάρονται) Εάν 
χρησιμοποιείτε σαρωτή, οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι από true color ή σε 
χρωματικό βάθος 24-bit. Δείτε πιο κάτω πρόσθετες προδιαγραφές σάρωσης. 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Η υποβαλλόμενη ψηφιακή φωτογραφία πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προδιαγραφές, διαφορετικά το σύστημα θα απορρίπτει την ηλεκτρονική αίτηση.  
Λήψη νέας ψηφιακής εικόνας: Η λήψη νέας ψηφιακής εικόνας πρέπει να συμβαδίζει 
με τα ακόλουθα: 

Τύπος φωτογραφικού αρχείου: Ο τύπος του αρχείου πρέπει να είναι JPG. 

Μέγεθος αρχείου εικόνας: Το μέγιστο μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι 240 
kilobytes (240 KB). 



Διακριτικά εικόνας: 480 pixels ύψος και 360 pixels πλάτος ή διαστάσεων 40 mm επί 
30mm. 

Βάθος χρώματος εικόνας: Χρώμα 24 bit (σημείωση: απαιτούνται έγχρωμες 
φωτογραφίες. Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, μονόχρωμες (βάθος χρώματος 2 bit), 
χρώμα 8 bit, ή γκρίζα διαβάθμιση 8 bit δεν θα γίνονται δεκτές).  
Σαρώνοντας μία υποβαλλόμενη φωτογραφία: Πριν σαρωθεί μία φωτογραφική 
εκτύπωση πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές σύνθεσης των προαναφερθέντων. Εάν η 
φωτογραφική εκτύπωση συμφωνεί με τις προδιαγραφές χρώματος και συνθέσεως, 
σαρώστε την φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις ακόλου8ες οδηγίες του σαρωτή: 

Διακριτικότητα σαρωτή: Σάρωση τουλάχιστον 300 dpi 

Τύπος φωτογραφιών αρχείου: Ο τύπος του αρχείου πρέπει να είναι JPG 

Μέγεθος αρχείου εικόνας: Το μέγιστο μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι 240 
kilobytes (240 ΚΒ) 

Διακριτικά εικόνας: 480 pixels ύψος και 360 pixels πλάτος ή διαστάσεων 40 mm επί 
30mm. 

Βάθος χρώματος εικόνας: Χρώμα 24 bit (σημείωση: ασπρόμαυρες, μονόχρωμες, ή 
γκρίζες σε διαβάθμιση φωτογραφίες δεν θα γίνονται δεκτές.) 

 

 

 


