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Τι είναι το myPhoto;
Αντικείμενο:
της φωτογραφίας προσώπου

✓
✓

Μεταφόρτωση*
Αποθήκευση
της φωτογραφίας της υπογραφής

Η εφαρμογή παρέχεται σε:

✓ πιστοποιημένους φωτογράφους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτών
✓ πολίτες
Πώς αξιοποιούνται τα ψηφιακά αρχεία;
✓ Από Φορείς του Δημοσίου Τομέα όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας και η οπτική απεικόνιση ιδιόχειρης
υπογραφής, π.χ. έκδοση/ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης, έκδοση αστυνομικών και φοιτητικών ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.α.
Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση και υποστήριξη της εφαρμογής myPhoto;
✓ H Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
*Τα ψηφιακά αρχεία μεταφορτώνονται στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Βασική ροή διαδικασίας

myPhoto
Λαμβάνει φωτογραφίες
& Υπογραφή

Μεταφορτώνει αρχεία
σε εφαρμογή

Αποστέλλει Κωδικάριθμο
σε πελάτη

Φωτογράφος

Τρίτες εφαρμογές

Προσέρχεται για
φωτογράφηση

Πελάτης

Λαμβάνει
Κωδικάριθμο

Εισάγει
Κωδικάριθμο

Επιβεβαιώνει
τα αρχεία

Συσχετίζει τα αρχεία
με τον ΑΦΜ του

Εξουσιοδοτεί
εφαρμογές για χρήση
των αρχείων

Άντληση
αρχείων

Πληκτρολογήστε σ' έναν περιηγητή:

Είσοδος

ή

Η είσοδος στην εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
1.

Πληκτρολογώντας σε έναν περιηγητή το URL → myphoto.gov.gr

2.

Με πλοήγηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:
Πολίτης και καθημερινότητα--> myPhoto / Η φωτογραφία μου

Για την είσοδό σας στην εφαρμογή θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:
✓
✓

τα διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet),
τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα σας σταλεί στο κινητό που έχετε στην
κατοχή σας*.
Ο κωδικός OTP
παραμένει ενεργός
για 5 λεπτά!

* Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρίσει το κινητό σας στο
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ( notify.gov.gr ) .

Μέσω διαλειτουργικότητας ελέγχεται εάν
στον Α.Φ.Μ. υπάρχει αντίστοιχος Κ.Α.Δ
(Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συσχετισμένος
με υπηρεσίες φωτογραφείου ή
ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. αναφέρεται
σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Είσοδος

✓ Εμφανίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σας και επιλέγετε
«Συνέχεια»
✓ Αν είστε φωτογράφος ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
φωτογραφείου έχετε δύο προφίλ σύνδεσης.
✓ Θα πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο προφίλ για να
συνδεθείτε στην εφαρμογή ως
✓ φωτογράφος ή
✓ εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

Η εφαρμογή αναγνωρίζει με ποια προφίλ μπορείτε να συνδεθείτε!

Είσοδος
Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέγοντας το κουμπί «Έλαβα γνώση»
προϋποθέσεις.

συμφωνείτε στους όρους και

Γενικά Στοιχεία Εφαρμογής
Περιγραφή του μενού επιλογών
Στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:
1.

η επωνυμία της επιχείρησης αν πρόκειται για μη φυσικό
πρόσωπο ή το ονοματεπώνυμο σας αν ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε
φυσικό πρόσωπο,

2.

το κουμπί «Αρχική» για την επιστροφή σας στην αρχική
σελίδα της εφαρμογής,

3.

το κουμπί «Έξοδος» για την έξοδο σας από την εφαρμογή.

Λειτουργίες Φωτογράφου
Μεταφόρτωση φωτογραφιών
Η διαδικασία
εξής βήματα:

μεταφόρτωσης

πραγματοποιείται

με

τα

Ο πολίτης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τα
στοιχεία επικοινωνίας που θα
παραχωρήσει στον φωτογράφο,
ενώ ο φωτογράφος δεν χειρίζεται,
ούτε επιβεβαιώνει κάποιο στοιχείο
του πολίτη μέσω της εφαρμογής.

1. Επιλέγετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Επιλέξτε Φωτογραφία»
και μεταφορτώνετε την επιθυμητή φωτογραφία.
2. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση της
φωτογραφίας με
πληροφορίες: ημερομηνία υποβολής και το μέγεθος.
3. Επιλέγετε
τουλάχιστον
έναν
του κωδικάριθμου στον πολίτη

τρόπο

κοινοποίησης

q «Κινητό Τηλέφωνο»: ο κωδικάριθμος θα κοινοποιηθεί
στον πολίτη μέσω SMS.
q «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο»: ο πολίτης θα λάβει σε
αρχείο τύπου pdf τον κωδικάριθμο και τον αντίστοιχο
QR code.
4. Επιλέγετε το κουμπί «Υποβολή»

Πατώντας το κουμπί «Καθαρισμός», έχετε τη δυνατότητα να καθαρίσετε ό,τι
έχει συμπληρωθεί στη φόρμα (φωτογραφίες και στοιχεία επικοινωνίας)!

Εναπομείνασες ημερήσιες
υποβολές.

Λειτουργίες Φωτογράφου
Προδιαγραφές φωτογραφιών

Τύπος Φωτογραφίας:

Προϋποθέσεις φωτογραφίας:

Προσώπου

Διαστάσεις: 800Χ1200 pixels

Αναλογία: 4:6

Μέγιστο Μέγεθος:3ΜΒ
Τύπος: .JPG ή.JPEG
Για να γίνουν αποδεκτές οι φωτογραφίες από την εφαρμογή πρέπει να
πληρούνται οι προδιαγραφές του πίνακα!

Υπογραφής

Διαστάσεις:1200Χ400 pixels

Αναλογία: 3:1

Μέγιστο Μέγεθος:3ΜΒ
Τύπος: .JPG ή.JPEG

Λειτουργίες Φωτογράφου
Ολοκλήρωση μεταφόρτωσης φωτογραφιών
Εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα της εφαρμογής για την επιτυχή
κοινοποίηση του κωδικάριθμου στα ηλεκτρονικά μέσα που έχουν
δηλωθεί στη φόρμα και του διαστήματος παραμονής τους στο
σύστημα.
Ο κωδικάριθμος:
✓ είναι μοναδικός για κάθε υποβολή που δημιουργείται από την
εφαρμογή «myPhoto» και αποθηκεύεται στο κυβερνητικό
νέφος (G-Cloud),

✓

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πολίτη,

✓ δεν εμφανίζεται στον φωτογράφο ή στον εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο.
Μήνυμα επιτυχούς υποβολής.

Συγχαρητήρια! Έχετε ολοκληρώσει την υποβολή φωτογραφιών και την
αποστολή κωδικάριθμου.
Μπορείτε να προχωρήσετε σε νέα υποβολή για τον επόμενο πελάτη
πατώντας το κουμπί "Νέα Υποβολή".

Εξουσιοδότηση υπαλλήλου

Η λειτουργία εξουσιοδότησης
προφίλ του φωτογράφου.

παρέχεται αποκλειστικά

Γίνεται έλεγχος για το εάν ο
ΑΦΜ ανήκει σε εργαζόμενο
του φωτογραφείου, σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΟΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.

στο

Ολοκληρώνεται σε τέσσερα βήματα:
1.

Aκολουθείτε τον υπερσύνδεσμο «Για να δείτε τους
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σας και για να
εξουσιοδοτήσετε κάποιον υπάλληλό σας, πατήστε εδώ».

2.

Συμπληρώνετε τον «Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου»

3.

Επιλέγετε το κουμπί «Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου»

4.

Επιβεβαιώνετε την εξουσιοδότηση επιλέγοντας το
κουμπί «Συνέχεια», ή μπορείτε να επιστρέψετε επιλέγοντας
το κουμπί «Πίσω».

Επιστρέφονται τα αρχικά
γράμματα του ονόματός
και του επωνύμου του
κεκαλυμμένα
προστατεύοντας τα
προσωπικά του
δεδομένα.

Υπάλληλοι που έχετε εξουσιοδοτήσει

Συγχαρητήρια! Εξουσιοδοτήσατε επιτυχώς τον υπάλληλό σας.
Κάθε επιτυχής υποβολή φωτογραφιών από εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο, θα προστεθεί στο μετρητή υποβολών για το φωτογραφείο
που τον εξουσιοδότησε.

Επιλέγοντας το Χ δίπλα
από το κεκαλυμμένο
ονοματεπώνυμο κάνετε
άρση της
εξουσιοδότησης.

