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Αποστολή

>

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
“Όλο και περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχοντας 
επίγνωση της κοινής ευθύνης τους, επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν 
στην οδική ασφάλεια στις καθηµερινές τους δραστηριότητες“1

Ο Επίτροπος Kallas

Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο αριθµός των θανάτων στους ευρωπαϊκούς 
δρόµους µειώθηκε περίπου κατά 45%. Ωστόσο, ο δρόµος είναι ακόµα πολύ 
µακρύς. Καθηµερινά, 75 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε οδικά ατυχήµατα. 

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας έχει εδραιωθεί από το 2004 και 
αποτελεί τη µεγαλύτερη συµµετοχική πλατφόρµα της κοινωνίας των πολιτών 
για την οδική ασφάλεια.

Ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΧΟΑ παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια να γίνουν οι δρόµοι ασφαλέστεροι. Η Χάρτα 
είναι µια κοινότητα η οποία σήµερα περιλαµβάνει 2 300 υπογράφοντα µέλη τα 
οποία συµβάλλουν στη βελτίωση των προτύπων οδικής ασφάλειας και τη 
διάδοση αυτών µε πραγµατικές δεσµεύσεις και ανάληψη συγκεκριµένων 
δράσεων.

Η µεγάλη κοινότητα των µελών µας καταδεικνύει την πραγµατική στήριξη και 
δέσµευση για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Οι οργανώσεις, οι 
βιοµηχανίες, οι επιχειρήσεις και οι δηµόσιες αρχές αναλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στα µέλη τους, τους υπαλλήλους τους και 
την υπόλοιπη κοινωνία των πολιτών.

Η αποστολή της Χάρτας (ΕΧΟΑ) την περίοδο 
2013-2016
Η ανανεωµένη Χάρτα (ΕΧΟΑ) στοχεύει στην προώθηση της δέσµευσης της 
κοινωνίας των πολιτών, µε στόχο τους ευάλωτους χρήστες, ιδίως τους νέους. Η 
αποστολή της οικοδοµείται πάνω στις κοινότητες: η ανάγκη των ενδιαφερόµενων 
µερών και των µελών της κοινωνίας των πολιτών να ενώσουν τις δυνάµεις τους 
και να αναλάβουν κοινές ευθύνες για την οδική ασφάλεια. 

∆ράση
Povzbuzovat a podporovat evropská 
sdružení, školy, univerzity, společnosti 
všech typů a velikosti a místní úřady, 
aby se zasazovaly o zvyšování 
bezpečnosti silničního provozu v Evropě.

Αναγνώριση
Oceňovat veškeré příspěvky občanské 
společnosti k bezpečnosti silničního 
provozu.

Γνώσεις
Usnadňovat členům občanské 
společnosti získávání poznatků o 
otázkách bezpečnosti silničního provozu 
a jejich sdílení v rámci Evropské unie.

∆ιάλογος
Podporovat efektivní dialog, jehož 
účelem je přenos zkušeností a praxe v 
oblasti bezpečnosti silničního provozu 
na všech úrovních státní správy v 
rámci Evropské unie.

Να ενωθούν τα 
ενδιαφερόµενα µέρη της 
κοινωνίας των πολιτών 
για την ανάπτυξη θετικής 
νοοτροπίας σχετικά µε 
την οδική ασφάλεια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
µείωση του αριθµού των 
οδικών ατυχηµάτων έως 
το 2020.  

Σκοπός

1 Ο Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Μεταφορών κ. Siim Kallas 
κατά την τελετή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας - 
Τελετή απονοµής βραβείων αριστείας στην οδική ασφάλεια, 1η 
Φεβρουαρίου 2011.


