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Συµβουλές όρασης για ασφαλή οδήγηση  
[Vision tips for safe driving] 
 
Τα άτοµα πρέπει να βλέπουν κανονικά για να οδηγήσουν µε ασφάλεια 
Για να µπορούν να οδηγούν µε ασφάλεια, τα άτοµα χρειάζεται να µπορούν να δουν καθαρά σε 
απόσταση, καθώς να βλέπουν και τι γίνεται γύρω τους. 
 
Βλέποντας σε απόσταση: 
Βλέποντας καθαρά σε απόσταση είναι γνωστό σαν οπτική οξύτητα. Όταν τα άτοµα 
υποβάλλουν αίτηση για άδεια οδήγησης ή ανανέωσης, η όρασή τους θα εξεταστεί και θα 
µετρηθεί από µια βαθµίδα που λαβαίνει υπόψη το µέγεθος των γραµµάτων που µπορούν να 
διαβάσουν σε ένα πίνακα εξέτασης και σε ποιά απόσταση. 
 
Υπάρχουν κατώτατες απαιτήσεις οπτικής οξύτητας για διαφορετικές κατηγορίες αδειών. Οι 
απαιτήσεις διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στην Αυστραλία. 
 
Βλέποντας τι γίνεται γύρω: 
Η ικανότητα ενός ατόµου να δει τι γίνεται γύρω του, εκτός της ευθείας γραµµής της όρασής 
του, είναι γνωστή σαν οπτικό πεδίο. 
 
Για να οδηγούν αποτελεσµατικά τα άτοµα χρειάζεται να µπορούν να δουν πράγµατα, όπως 
πεζούς και οχήµατα, που είναι εκτός της ευθείας γραµµής της όρασής τους. 
 
Τα περισσότερα άτοµα έχουν ένα οπτικό πεδίο περίπου 170 µοιρών. Μια ακτίνα 120 µοιρών 
είναι νοµικά αποδεκτή για τις περισσότερες άδειες οδήγησης. Τα άτοµα που οδηγούν βαριά 
οχήµατα ή λεωφορεία ίσως χρειάζονται ψηλότερο οπτικό πεδίο. 
 
Αν κάποιος υποψιάζεται ότι η οπτική του οξύτητα ή το οπτικό του πεδίο µειώνεται, του 
συνίσταται να επισκεφθεί τον οικογενειακό του γιατρό, έναν optometrist, ή ένα Οφθαλµίατρο 
για εξέταση των µατιών του. 
 
Άλλες ανησυχίες για τα µάτια: 
Έγχρωµη όραση – Άτοµα µε βλάβες έγχρωµης όρασης συνήθως τα  καταφέρνουν να 
οδηγούν, ιδιαίτερα αν η πάθηση είναι ήπια και γνωρίζουν τους πιθανούς περιορισµούς. 
Μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν στα άτοµα µε ελαττωµατική έγχρωµη όραση να οδηγούν 
ορισµένα οχήµατα, όπως ταξί. 
 
Βραδινή Όραση – Οι ασθένειες των µατιών, όπως ο καταρράκτης ή οι βλάβες του 
αµφιβληστροειδή µπορούν να εµποδίσουν την βραδινή όραση. Άτοµα που έχουν δυσκολίες 
βραδινής όρασης πρέπει να αποφεύγουν την οδήγηση όταν σκοτεινιάζει. 
 
∆ιπλή Όραση – Η διπλή όραση µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα όταν οδηγάτε. Τα άτοµα 
µε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να οδηγούν. 
 
Τα άτοµα είναι υπεύθυνα απέναντι στους εαυτούς τους και σε άλλα άτοµα στον δρόµο να 
διαβεβαιώσουν ότι µπορούν να δουν κανονικά όταν οδηγούν.  Επικοινωνήσετε µε την Τοπική 
σας Αρχή Οδών και Κυκλοφορίας για περισσότερες πληροφορίες. 


