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Οθζαικνινγηθή εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγώλ
Τόζν γηα ηελ απόθηεζε λένπ όζν θαη ηελ αλαλέσζε παιαηόηεξνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο απαηηείηαη, κεηαμύ
άιισλ, θη ε εμέηαζε από ζπκβεβιεκέλν κε ην Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ νθζαικίαηξν.
Καηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ:
 Μηαο πξόζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίαο δηαβαηεξίνπ λένπ ηύπνπ.
 Σεο αζηπλνκηθήο ζαο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ζαο.
 Σνπ αζθαιηζηηθνύ ζαο βηβιηαξίνπ όπνπ αλαγξάθεηαη ν Αξηζκόο Μεηξώνπ (ΑΜΑ) θαη ν
Α.Μ.Κ.Α.
 Σσλ βνεζεηηθώλ ζαο γπαιηώλ ή θαθώλ επαθήο (εθόζνλ ππάξρνπλ).
 Ιζηνξηθό πξόηεξσλ νθζαικνινγηθώλ επεκβάζεσλ (θαηαξξάθηε, γιαπθώκαηνο,
ζηξαβηζκνύ, δηαζιαζηηθώλ θα)
 Σν παιηό δίπισκα νδήγεζεο (κόλν ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ή επέθηαζεο).
ην ηέινο ηεο εμέηαζεο (ην θόζηνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζηα 10€) θη εθόζνλ πιεξνίηε
ηα θαζνξηδόκελα από ην Νόκν όξηα νπηηθήο νμύηεηαο, ιακβάλεηε ππνγεγξακκέλν / ζθξαγηζκέλν πηζηνπνηεηηθό
ζπλνδεπόκελν από ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηεο ηαηξηθήο επίζθεςεο πνπ εθδίδεηαη ζην όλνκά ζαο.
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Σελίδα

 ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ: Ο εμεηαδόκελνο πξέπεη λα δηαθξίλεη ηα βαζηθά ρξώκαηα θόθθηλν, πξάζηλν, θίηξηλν (ζε
έιεγρν κε ηξίρξσκν θαλό).
 ΟΠΣΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ: Τν άζξνηζκα ηεο νπηηθήο νμύηεηαο ζηνπο δύν νθζαικνύο πξέπεη λα είλαη ≥ 10/10. Εάλ ην έλα
κάηη έρεη νπηηθή νμύηεηα >8/10 (κε / ρσξίο δηόξζσζε) θαη ην άιιν <2/10 ν εμεηαδόκελνο ππόθεηηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο
κνλνθζαικίαο (βι. παξαθάησ).
 ΟΠΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ: Εάλ ην έλα κάηη έρεη ειιηπέο νπηηθό πεδίν (<120° ζε νξηδόληην επίπεδν) θαη ην άιιν πιήξεο νπηηθό
πεδίν κε νπηηθή νμύηεηα ≥8/10 (κε / ρσξίο δηόξζσζε), ρνξεγείηαη δίπισκα αιιά κε επαλεμέηαζε αλά 3εηία. Αλ
πθίζηαηαη θίλδπλνο έθπησζεο νπηηθνύ πεδίνπ θαη ζην πγηέο κάηη, ζπληζηάηαη δηελέξγεηα ειέγρνπ νπηηθώλ πεδίσλ
(εμέηαζε πεξηκεηξίαο) θη επαλεμέηαζε ζε ζπληνκόηεξν δηάζηεκα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνύ αλαιόγσο ηεο αηηίαο.
 ΓΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΗ: Εάλ ππάξρεη έθδεινο ζηξαβηζκόο θαη ην πγηέο κάηη έρεη νπηηθή νμύηεηα ≥ 8/10 (κε / ρσξίο
δηόξζσζε) θαη πιήξεο νπηηθό πεδίν, ρξεηάδεηαη επαλεμέηαζε ηνπιάρηζηνλ αλά 3εηία. Εάλ ππάξρεη δηπισπία θαη ην
πγηέο κάηη έρεη νπηηθή νμύηεηα ≥ 8/10 (κε / ρσξίο δηόξζσζε) θαη πιήξεο νπηηθό πεδίν επηβάιιεηαη νδήγεζε κε θάιπςε
ηνπ ελόο καηηνύ θη επαλεμέηαζε θαη’ ειάρηζην αλά 3εηία.
 ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ: Δίπισκα ρνξεγείηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλνθζαικία ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ από
εμακήλνπ.Η νπηηθή νμύηεηα ηνπ κνλαδηθνύ καηηνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8/10 (κε / ρσξίο δηόξζσζε) κε πιήξεο
νπηηθό πεδίν (>120° ζε νξηδόληην επίπεδν). Ο ξπζκόο επαλεμέηαζεο είλαη αλά 1-5 έηε θαη θαζνξίδεηαη κε ηελ θξίζε ηνπ
νθζαικηάηξνπ.
 ΑΦΑΚΙΑ (ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΗ): Σε θάζε πεξίπησζε αθαθίαο, άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη κεηά ηελ παξέιεπζε
ηξηκήλνπ από ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε θαη κε ηελ ππνρξέσζε αλαλέσζεο αλά έηνο ηελ πξώηε ηξηεηία. Μεηά ηελ
ηξηεηία ρνξεγείηαη θαλνληθά. Φπζηθά απαξαίηεηε είλαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ νπηηθήο νμύηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία δηπιώκαηνο όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ…
 ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ LASER: Άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηε δηαζιαζηηθή
επέκβαζε laser κόλν από Δεπηεξνβάζκηα ηαηξηθή εμέηαζε (Δ.Ι.Ε.) θαη γηα δηάζηεκα πνπ εθείλε θξίλεη.. Σηε ζπλέρεηα
εθόζνλ βέβαηα ηεξνύληαη ηα ειάρηζηα όξηα νπηηθήο νμύηεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε άδεηα αλαλεώλεηαη γηα 15 έηε κε
πξσηνβάζκηα εμέηαζε από ζπκβεβιεκέλν νθζαικίαηξν.
 ΛΟΙΠΔ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ: Άδεηα νδήγεζεο δε ρνξεγείηαη νύηε αλαλεώλεηαη όηαλ ππάξρεη πάζεζε
πνπ εκπνδίδεη ηελ αζθαιή νδήγεζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ νθζαικηάηξνπ. Σε ακθίβνιεο πεξηπηώζεηο ν
ππνςήθηνο παξαπέκπεηαη ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή (Δ.Ι.Ε.) πνπ απνθαίλεηαη ζρεηηθώο.
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Οθζαικνινγηθά όξηα γηα εξαζηηερληθέο θαηεγνξίεο δηπιώκαηνο (Α & Β)

Οθζαικνινγηθά όξηα γηα επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο δηπιώκαηνο (Γ, Γ & Δ)

Σελίδα
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 ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ: Σε πεξίπησζε δπζρξσκαηνςίαο (κεησκέλεο αληίιεςεο ρξσκάησλ) ε αξρηθή ρνξήγεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο γίλεηαη κε εμέηαζε από Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή (Δ.Ι.Ε.). Σε πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο ε
αλαλέσζε ηεο αδείαο γίλεηαη εθόζνλ ν εμεηαδόκελνο κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα βαζηθά ρξώκαηα θόθθηλν, πξάζηλν, θίηξηλν
(ζε έιεγρν κε ηξίρξσκν θαλό).
 ΟΠΣΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ: Απαηηείηαη ε δηνξζσκέλε νπηηθή νμύηεηα ελόο εθ ησλ δύν νθζαικώλ λα είλαη ηνπιάρηζην 8/10 θαη
ηνπ έηεξνπ νθζαικνύ ηνπιάρηζην 5/10 κε δηνξζσηηθά κέζα (γπαιηά ή θαθνύο επαθήο) ζπλνιηθήο δηνπηξηθήο ηζρύνο
κηθξόηεξεο ησλ 8D (δηνπηξηώλ). Τν ζθαηξηθό ηζνδύλακν ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε κάηη, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε
νη ζπλνιηθέο κπσπηθέο, ππεξκεηξσπηθέο θαη αζηηγκαηηθέο δηνπηξίεο (2D cyl = 1D sph) . Πεξαηηέξσ απαηηείηαη ε κε
δηνξζσκέλε νπηηθή νμύηεηα θάζε καηηνύ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,5/10.
 ΟΠΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ: Απαηηείηαη πιήξεο νπηηθό πεδίν (>120° ζε νξηδόληην επίπεδν) θαη ζηα δύν κάηηα. Αλ πθίζηαηαη
ππόλνηα έθπησζεο νπηηθνύ πεδίνπ, ζπληζηάηαη δηελέξγεηα ειέγρνπ νπηηθώλ πεδίσλ (εμέηαζε πεξηκεηξίαο) κε ρξήζε
εηδηθνύ εμνπιηζκνύ.
 ΓΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΗ: Απαηηείηαη άξηζηε ζηεξενζθνπηθή όξαζε. Δε δίλεηαη άδεηα ζε αζζελείο κε έθδειν ζηξαβηζκό ε
δηπισπία.
 ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ: Δε δίλεηαη άδεηα ζε αζζελείο κε κνλνθζαικία νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο.
 ΑΦΑΚΙΑ (ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΗ): Σε θάζε πεξίπησζε αθαθίαο, άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη κεηά ηελ παξέιεπζε
ηξηκήλνπ από ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε θαη κε ηελ ππνρξέσζε αλαλέσζεο αλά έηνο ηελ πξώηε ηξηεηία. Μεηά ηελ
ηξηεηία ρνξεγείηαη θαλνληθά. Φπζηθά απαξαίηεηε είλαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ νπηηθήο νμύηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία δηπιώκαηνο όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ …
 ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ LASER: Άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηε δηαζιαζηηθή
επέκβαζε laser κόλν από Δεπηεξνβάζκηα ηαηξηθή εμέηαζε (Δ.Ι.Ε.) θαη γηα δηάζηεκα πνπ εθείλε θξίλεη.. Σηε ζπλέρεηα
εθόζνλ βέβαηα ηεξνύληαη ηα ειάρηζηα όξηα νπηηθήο νμύηεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε άδεηα αλαλεώλεηαη αλά 5 έηε κε
πξσηνβάζκηα εμέηαζε από ζπκβεβιεκέλν νθζαικίαηξν.
 ΛΟΙΠΔ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ: Άδεηα νδήγεζεο δε ρνξεγείηαη νύηε αλαλεώλεηαη όηαλ ππάξρνπλ παζήζεηο
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αζθαιή νδήγεζε. Τέηνηεο είλαη εθθπιίζεηο ή δπζηξνθίεο θεξαηνεηδνύο, ν ζηξαβηζκόο, ην
γιαύθσκα, νη εθθπιίζεηο ή δπζηξνθίεο ηνπ βπζνύ, νη αθηβιεζηξνεηδνπάζεηεο, ηα λνζήκαηα ησλ θόγρσλ ή ησλ
βιεθάξσλ. Σε ακθίβνιεο πεξηπηώζεηο ν ππνςήθηνο παξαπέκπεηαη από ηνλ πξσηνβάζκην ηαηξό ζε δεπηεξνβάζκηα
επηηξνπή (Δ.Ι.Ε.) πνπ απνθαίλεηαη ζρεηηθώο.

Δείτε περισσότερα στο www.stefasvision.gr

