
Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA – Λεωφορεία από ξένες χώρες πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στο σύστημα Platon για να εισέλθουν στις πόλεις που 
φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο 

Ομοσπονδία της Ρωσίας (6 Ιουνίου, 2018) 

Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2018, όλοι οι ξένοι μεταφορείς επιβατών πρέπει να εγκαταστήσουν το 
σύστημα Platon State System στα οχήματά τους (http://platon.ru/en/). Ωστόσο, οι 
Ρώσοι μεταφορείς επιβατών πρέπει να εντοπιστούν στο κυβερνητικό 
αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών ERA-GLONASS. 

Ο εξοπλισμός θα διατεθεί στους ιδιοκτήτες λεωφορείων για να έχουν πρόσβαση στις 
11 πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν και όταν καταβάλλουν μία 
εγγυητική ασφάλειας. Η εγκατάσταση και η σύνδεση θα είναι δωρεάν. Η αξία της 
εγγυητικής για τον εξοπλισμό θα επιστραφεί στους ιδιοκτήτες λεωφορείων αν και 
όταν επιστρέψουν την μονάδα σύνδεσης όταν φύγουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα 
χρεώνονται οδικά τέλη στα λεωφορεία που υπόκεινται στο σύστημα Platon. 

Οι εγκατεστημένες αυτές μονάδες επί του οχήματος θα συμβάλλουν στην ασφάλεια 
τόσο των ιδιοκτητών λεωφορείων όσο και των επιβατών. Οι πλήρεις λεπτομέρειες 
των διαδρομών του οχήματος θα μεταφέρονται στη Διεύθυνση Μεταφορών ΑΝΟ 
2018. Οι οδηγοί λεωφορείων μπορούν να δώσουν σήμα έκτακτης ανάγκης στις 
υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης πιέζοντας ένα κουμπί στις μονάδες επί 
του οχήματος. Ο εξοπλισμός δορυφορικής πλοήγησης θα παρέχει την ακριβή θέση 
και θα αποστέλλει τα δεδομένα στο σύστημα ERA-GLONASS για σκοπούς διάσωσης 
(εάν χρειαστεί). Κάθε μία από τις μονάδες Platon επί του οχήματος θα εκχωρείται σε 
ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανένα άλλο 
λεωφορείο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του διατάγματος αριθ. 202 «Για τις ιδιαιτερότητες των 
αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2018 και του Κυπέλλου 2017 της Συνομοσπονδίας της 
FIFA στη Ρωσική Ομοσπονδία» στις 9 Μαΐου 2017, Kazan, Μόσχα, Nizhny 
Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saint Petersburg, Sochi (από 1 Ιουνίου 2018 
έως 17 Ιουλίου 2018) και Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Saransk (από 1 
Ιουνίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018) μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα 
λεωφορεία που διαθέτουν δορυφορικό εξοπλισμό πλοήγησης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τόσο οι ξένοι όσο και οι εγχώριοι μεταφορείς επιβατών θα πρέπει να 
γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες των προγραμματισμένων ταξιδιών, της θέσης, του 
χρόνου και της διαδρομής για κάθε λεωφορείο μέσω ενός αποκλειστικού δικτύου 
διαχείρισης της Διεύθυνσης Μεταφορών ANO 2018 στο: bus.transport2018.com. 

 
Κέντρο πληροφοριών στο: bus.transport2018.com: 8-800-511-30-18 (εγχώριες 
κλήσεις) και +7-499-426-05-72 (διεθνείς κλήσεις).  
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