Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας (ERSC) είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα της κοινωνίας των
πολιτών που επικεντρώνεται στην οδική ασφάλεια. Περισσότεροι από 3.500 δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς έχουν δεσμευτεί στον ERSC, σχηματίζοντας μια κοινότητα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια. Η κοινότητα αυτή αποτελεί μια
καταπληκτική πηγή για την ανάδειξη της σημασίας της οδικής ασφάλειας σε όλες τις χώρες της ΕΕ
και πέραν αυτής.
Οι δράσεις των μελών μας έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αιτίες των οδικών
ατυχημάτων, έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη
την Ευρώπη και έχουν αναδείξει επιτυχημένα προληπτικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Τα μέλη μας
δημοσιεύουν μια ποικίλη ποικιλία δραστηριοτήτων για να μάθετε και να εμπνευστείτε. Αυτές
μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή δημογραφικά στοιχεία, ώστε να
δημιουργηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική οδικής ασφάλειας για κάθε χώρα, πόλη ή
κωμόπολη.
Η σημασία των μελών μας
Τα μέλη μας είναι απαραίτητα για την ERSC. Η ανταλλαγή των γνώσεών τους έχει διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια να γίνουν οι δρόμοι μας ασφαλέστεροι.
Βασιζόμαστε στα μέλη που ανεβάζουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους για την
περαιτέρω αύξηση των γνώσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια και την υποβολή καλών πρακτικών
που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων για τα τροχαία ατυχήματα. Οι καλές πρακτικές
που υπερβαίνουν τους τυποποιημένους στόχους θα επισημανθούν ως εθελοντικές δεσμεύσεις.
Τα μέλη μας διοργανώνουν εκδηλώσεις για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την έμπνευση,
προωθώντας μια ακόμη ισχυρότερη κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Αυτές οι εκδηλώσεις
απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων με τους οποίους μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να
επικοινωνήσουμε, ενθαρρύνοντάς τους να μιλήσουν και δίνοντάς τους ένα χώρο για να ακουστεί η
φωνή τους.
Σας χρειαζόμαστε για να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε να κάνουμε τους δρόμους μας
ασφαλέστερους, με τρόπους που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε.
Πώς να εγγραφείτε στο ERSC
Με υφιστάμενη σύνδεση στην ΕΕ
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Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του ERSC εδώ: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/
Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα σύνδεσης της ΕΕ
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕ και τον κωδικό πρόσβασής σας
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής νέου χρήστη της ERSC
Συμπληρώστε τα κενά πεδία στο προφίλ σας (τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *)
Μόλις ολοκληρωθεί κάντε κλικ στο save
Η ομάδα ERSC θα εξετάσει την αίτησή σαςα
.
Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που θα σας προτρέπει να συμπληρώσετε το προφίλ σας
β. Εάν όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η ιδιότητά σας ως μέλους θα επιβεβαιωθεί.
Μόλις επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας ως μέλος, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
καλωσορίσματος με έναν σύνδεσμο για οπτικό υλικό του ERSC, όπως λογότυπα και πανό (σημειώστε
ότι χωρίς πλήρες προφίλ δεν θα μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να έχετε
πρόσβαση στο οπτικό υλικό).

Χωρίς υπάρχουσα σύνδεση στην ΕΕ
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Μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Κάντε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού
Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας στο ERSC, χρησιμοποιήστε την ίδια
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής στην ΕΕ
Συμπληρώστε τα κενά πεδία
Διαβάστε τη δήλωση απορρήτου και σημειώστε το τετραγωνίδιο
Κάντε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού
Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στο email
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης.
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας στα κενά πεδία
Κάντε κλικ στην υποβολή
Προχωρήστε στην παραπάνω ενότητα "Με υπάρχουσα σύνδεση στην ΕΕ".

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη δημιουργία σύνδεσης στην ΕΕ, επισκεφθείτε τη σελίδα βοήθειας
για τη σύνδεση στην ΕΕ: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
Μόλις επικυρωθεί ο λογαριασμός σας, θα έχετε πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα του ERSC "My
charter" για να προσδιορίσετε τη δέσμευσή σας για την οδική ασφάλεια, αλλά και για να μοιραστείτε
εκδηλώσεις, μαρτυρίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την κοινότητα.
Σημειώστε ότι υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα και εργαλεία για να σας βοηθήσουν με το σχέδιο δράσης
σας για την οδική ασφάλεια: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en

Πώς μπορεί ένα υφιστάμενο μέλος ERSC να μεταβεί σε σύνδεση ΕΕ;
Εάν η σύνδεσή σας στην ΕΕ χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον
υπάρχοντα λογαριασμό σας στο ERSC, ο λογαριασμός σας θα μεταφερθεί αυτόματα.
Εάν η σύνδεσή σας στην ΕΕ χρησιμοποιεί διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει
να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση στην ΕΕ με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ERSC.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ERSChelpdesk@ricardo.com

