Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ΕΧΟΑ) είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των
Πολιτών για την Οδική Ασφάλεια. Περισσότεροι από 3.500 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς έχουν
δεσμευτεί στην ΕΧΟΑ, συνθέτοντας μια κοινότητα για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε δράσεις
και πρωτοβουλίες Οδικής Ασφάλειας. Αυτή η κοινότητα είναι μια εκπληκτική πηγή για την ανάδειξη
της σημασίας της Οδικής Ασφάλειας σε όλες τις χώρες της ΕΕ και πέραν αυτής.
Οι δράσεις των Μελών μας έχουν εντείνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αιτίες των τροχαίων
συμβάντων, βοήθησαν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε ολόκληρη την
Ευρώπη και ανέδειξαν επιτυχημένα προληπτικά μέτρα Οδικής Ασφάλειας. Τα Μέλη μας διεξάγουν
ποικίλες δραστηριότητες για να μάθουν και να εμπνευστούν. Αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε
συγκεκριμένες τοποθεσίες ή πληθυσμούς ώστε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική
Οδικής Ασφάλειας για οποιαδήποτε χώρα, πόλη ή συνοικία.
Η σημασία των Μελών μας
Τα Μέλη μας είναι απαραίτητα για τη Χάρτα. Η ανταλλαγή γνώσεων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια να καταστήσουμε τους δρόμους ασφαλέστερους. Βασιζόμαστε στις
εμπειρίες των Μελών μας σχετικά με τις δραστηριότητές τους για περαιτέρω αύξηση των γνώσεων
σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και την εφαρμογή καλών πρακτικών προς την επίτευξη των στόχων
για τα τροχαία συμβάντα. Αυτές οι καλές πρακτικές που υπερβαίνουν τους τυποποιημένους στόχους
θα τονιστούν ως εθελοντικές δεσμεύσεις (Voluntary Commitments).
Τα Μέλη μας διοργανώνουν δράσεις για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και να εμπνεύσουν,
προωθώντας μια ακόμα ισχυρότερη κουλτούρα της Οδικής Ασφάλειας. Αυτές οι δράσεις
επικοινωνήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που μόνοι μας δε θα μπορούσαμε να έχουμε
συνθέσει, ενθαρρύνοντάς τους να μιλήσουν και δίνοντάς τους βήμα για να ακουστεί η φωνή τους.
Θέλουμε να συμμετάσχετε και να μας βοηθήσετε να κάνουμε τους δρόμους πιο ασφαλείς, με
τρόπους που δε θα φανταζόμασταν ποτέ.
Πώς να εγγραφείτε στην ΕΧΟΑ
Με υπάρχουσα σύνδεση στην europa.eu
1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της ΕΧΟΑ σε αυτή τη διεύθυνση: https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Θα κατευθυνθείτε στη σελίδα σύνδεσης της ΕΕ
3. Εισάγετε τη διεύθυνση ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό
πρόσβασής σας
4. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα νέας εγγραφής χρήστη ΕΧΟΑ
5. Συμπληρώστε τα κενά πλαίσια (τα υποχρεωτικά στοιχεία σημειώνονται με *)
6. Μόλις ολοκληρώσετε κάντε ‘ Αποθήκευση’
7. Θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει ότι η ομάδα της ΕΧΟΑ έχει λάβει το αίτημά σας
8. Η ομάδα της ΕΧΟΑ θα εξετάσει το αίτημά σας

α. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες από μέρους σας, θα λάβετε σχετικό email

β. Εάν οι πληροφορίες σας είναι πλήρεις, θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει τη
συνδρομή σας
9. Μόλις επιβεβαιωθεί η συνδρομή σας, θα λάβετε ένα email με εικόνες της ΕΧΟΑ, όπως
λογότυπα και banners

Χωρίς υφιστάμενη σύνδεση στο europa.eu
1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της ΕΧΟΑ σε αυτή τη διεύθυνση: https:
//webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Κάντε κλικ στη ‘Δημιουργία Λογαριασμού’. Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τον υπάρχοντα
λογαριασμό σας ERSC χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Θα κατευθυνθείτε στη σελίδα εγγραφής στην ΕΕ
4. Συμπληρώστε τα κενά κουτιά
5. Διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου και σημειώστε το πλαίσιο
6. Κάντε κλικ στη Δημιουργία Λογαριασμού
7. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης
8. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στο email
9. Θα κατευθυνθείτε σε νέα σελίδα στη δημιουργία κωδικού πρόσβασης
10. Εισάγετε έναν κωδικό της επιλογής σας στα κενά πλαίσια
11. Κάντε κλικ στην υποβολή
12. Προχωρήστε στην ενότητα «With an existing EU login»

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη δημιουργία μιας σύνδεσης ΕΕ επισκεφτείτε τη σελίδα
βοήθειας σύνδεσης ΕΕ εδώ

Πώς μπορεί ένα υφιστάμενο μέλος της ΕΧΟΑ να μεταφερθεί στην europa;
1. Εάν η σύνδεσή σας στην europa χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με τον υπάρχον λογαριασμό σας στην ΕΧΟΑ, ο λογαριασμός σας θα
μεταφερθεί αυτόματα
2. Εάν η σύνδεσή σας στην ΕΕ χρησιμοποιεί διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μπορείτε είτε:
α. Να Δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση europa με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα
λογαριασμό ERSC, ή

β. Να Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό ΕΧΟΑ με την υπάρχουσα σύνδεση σας στην ΕΕ
και θα απενεργοποιήσουμε τον παλιό σας λογαριασμό ΕΧΟΑ. Λόγω των περιορισμών του

GDPR δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις λεπτομέρειες των υφιστάμενων λογαριασμών της
ΕΧΟΑ. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις προηγούμενες δεσμεύσεις σας
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας στο:ERSC-helpdesk@ricardo.com για
να μπορέσουμε να σας τις στείλουμε.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ERSChelpdesk@ricardo.com

