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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Oι φωτογραφίες υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες για την ορθή 

αναπαραγωγή της εικόνας που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση 

βιομετρικής φωτογραφίας σε έγγραφα ταυτοποίησης.  

Τα παραδείγματα σε αυτό το έγγραφο παραθέτουν τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν ότι οι φωτογραφίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε έγγραφα ταυτοποίησης. 

 

ΜΟΡΦΗ 

Η φωτογραφία πρέπει να αποδίδει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου (από το κάτω μέρος του πηγουνιού έως την 

κορωνίδα της κεφαλής, όχι το πάνω μέρος των μαλλιών) καθώς και 

την αριστερή και δεξιά πλευρά του προσώπου. Το πρόσωπο 

πρέπει να καλύπτει έως και 70 - 80% της φωτογραφίας. Αυτό 

αντιστοιχεί σε ύψος 32 – 36mm.  

Επειδή είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί πού βρίσκεται η 

κορυφή του κεφαλιού (χωρίς τα μαλλιά), οι φωτογραφίες 

απορρίπτονται μόνο αν το πρόσωπο είναι μικρότερο από 27 mm ή 

περισσότερα από 40 mm. 

Στην περίπτωση μαλλιών με ιδιαίτερο όγκο, ολόκληρο το κεφάλι 

(συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών) πρέπει, αν είναι δυνατόν, να 

είναι ορατό χωρίς μείωση του μεγέθους του προσώπου. 

Το πρόσωπο πρέπει να είναι κεντραρισμένο στη φωτογραφία. 
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε έντονη εστίαση, καθαρή και 

με σωστή αντίθεση. 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οι φωτογραφίες πρέπει να λαμβάνονται με ομοιόμορφο 

φωτισμό. Σκιές, αντανακλάσεις και τα κόκκινα μάτια πρέπει να 

αποφεύγονται. 

 

 ΦΟΝΤΟ 

Το φόντο πρέπει να είναι μονόχρωμο και φωτεινό (ιδανικά ένα 

ουδέτερο γκρι χρώμα) και σε αντίθεση με το χρώμα του 

προσώπου και των μαλλιών. Στην περίπτωση των 

ανοιχτόχρωμων μαλλιών, ένα μεσαίου γκρι φόντο είναι 

κατάλληλο, ενώ ένα ανοιχτό γκρι φόντο είναι κατάλληλο για 

σκούρα μαλλιά. Το φόντο δεν πρέπει να φέρει σχέδιο. 

Η φωτογραφία πρέπει να δείχνει μόνο το άτομο που θα 

φωτογραφηθεί (κανένα άλλο πρόσωπο η αντικείμενο στη 

φωτογραφία). 

Οι σκιές στο φόντο δεν είναι αποδεκτές. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η φωτογραφία πρέπει να εκτυπωθεί σε χαρτί υψηλής ποιότητας με 

εκτύπωση τουλάχιστον 600 dpi (ειδικά όταν λαμβάνεται με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή). 

Οι έγχρωμες φωτογραφίες πρέπει να έχουν την κατάλληλη ισορροπία 

χρωμάτων και να αποδίδουν το φυσικό χρώμα του δέρματος. 

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι έγχρωμες, καθαρές και άθικτες.  

 
 

ΠΟΖΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Το κεφάλι του προσώπου δεν πρέπει να είναι σε κλίση ή στροφή 

επικλινής (στυλ πορτρέτου). 

Η έκφραση του προσώπου πρέπει να είναι ουδέτερη με το στόμα 

κλειστό και κοιτάζοντας απευθείας στην φωτογραφική μηχανή. 

 

ΜΑΤΙΑ  

Το πρόσωπο στη φωτογραφία πρέπει να κοιτάει σε ευθεία την 

φωτογραφική μηχανή. 

Τα μάτια πρέπει να είναι ανοικτά, καθαρά ορατά και δεν πρέπει να 

καλύπτονται με τα μαλλιά ή τα πλαίσια γυαλιών. 
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ΓΥΑΛΙΑ 

Τα μάτια πρέπει να είναι καθαρά ορατά (να μην υπάρχει 

αντανάκλαση φωτός στα γυαλιά, ή σκούροι φακοί ή γυαλιά 

ήλιου). 

Η άκρη των φακών ή των πλαισίων δεν πρέπει να καλύπτει 

κανένα μέρος των ματιών. 

 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Δεν επιτρέπονται καπέλα ή καλύμματα κεφαλής. Εξαιρέσεις 

μπορεί να γίνουν ιδίως για θρησκευτικούς λόγους ή σε 

περίπτωση μόνιμης ιατρικής κατάστασης.  

Όπου επιτρέπεται η επικάλυψη κεφαλής, το πρόσωπο 

πρέπει να είναι ορατό από το κάτω μέρος του πηγουνιού 

μέχρι και το μέτωπο. 

 

Στολές δεν θα πρέπει να είναι ορατές στην φωτογραφία. 

 

Οι σκιές στο πρόσωπο δεν είναι αποδεκτές. 
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 ΠΑΙΔΙΑ 

Για παιδιά ηλικίας 9 ετών και κάτω, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Το πρόσωπο θα πρέπει να καλύπτει το 50-80% της 

φωτογραφίας. Αυτό σημαίνει ότι 

το πρόσωπο από το κάτω μέρος του πηγουνιού έως την 

κορωνίδα της κεφαλής (όχι το πάνω μέρος των μαλλιών)  θα 

πρέπει να είναι μεταξύ 22 και 36 mm.  

Επειδή είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί πού βρίσκεται 

η κορυφή του κεφαλιού (χωρίς τα μαλλιά), οι φωτογραφίες 

απορρίπτονται μόνο αν το πρόσωπο είναι μικρότερο από 17 

mm ή περισσότερα από 40 mm. 

 

ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

Για παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω, ισχύουν οι ίδιες μετρήσεις 

προσώπου που ισχύουν για τα παιδιά ηλικίας 9 ετών και 

κάτω.  

Παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω δεν χρειάζεται απαραίτητα να 

έχουν ουδέτερη έκφραση ή να κοιτάζουν απευθείας στην 

κάμερα ή το κεφάλι να είναι στο κέντρο της φωτογραφίας.  

Παιδιά κάτω από ένα έτος δεν χρειάζεται να έχουν τα μάτια 

τους ανοιχτά. 

 

 


