
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝ/ETC 

 

Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοδίων της Ρωσίας PLATON/ETC 

 

Για τη διευκόλυνση της παραλαβής ETC (ηλεκτρονικό εισιτήριο διοδίων), τα 

στοιχεία του Μεταφορέα τηρούνται στο Μητρώο, το οποίο είναι μια δομημένη 

βάση δεδομένων των χρηστών του συστήματος ETC. 

 

Ιδιοκτήτες Βαρέων οχημάτων και τα οχήματά τους προστίθενται στο Μητρώο 

δωρεάν. 

 

Σημαντικό! Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να παρέχει τα πλήρη και ακριβή στοιχεία και 

έγγραφα. 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τα βαρέα φορτηγά οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους 

να εγγραφούν στο Μητρώο: 

 

    1. Εγγραφή σε ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης διοδίων? 

    2. Εγγραφή στην διαδικτυακή Πύλη πελατών? 

    3. Εγγραφή σε ένα Toll Collect Terminal (Πύλη πληρωμής Διοδίων) 

 

1. Η εγγραφή σε ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Διοδίων 

 

Για να εγγραφείτε σε ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης διοδίων, οι ιδιοκτήτες βαρέων 

οχημάτων θα πρέπει να συμπληρώσουν φόρμες εγγραφής για τον εαυτό τους και τα 

οχήματά τους. Θα πρέπει να προσκομικτούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Εάν ο ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης/φυσικό πρόσωπο, κάτοικος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας ή χώρας του εξωτερικού: 

 - έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) που θα επιβεβαιώνει την 

δ/νση κατοικίας 

- Πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος (άδεια κυκλοφορίας) 

Β) Εάν ο ιδιοκτήτης είναι εταιρία/νομικό πρόσωπο από αλλοδαπή (εκτός Ρωσίας): 

 - αντίγραφο εγγραφής της εταιρίας στην χώρα που εδρεύει ή παρόμοιο 

έγγραφο που επιβεβαιώνει το νομικό καθεστώς της ξένης εταιρείας, 

-  ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας, 

- Πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος (άδεια κυκλοφορίας) 

- έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) του προσώπου που 

υποβάλλει την αίτηση. 

 

http://platon.ru/en/about/registration/
http://platon.ru/en/about/service_centre/
https://lk.platon.ru/sign_in
http://platon.ru/en/about/service_centre/


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν η αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του 

ιδιοκτήτη του οχήματος, θα απαιτηθούν τα ακόλουθα συμπληρωματικά έγγραφα: 

 

     - μια έγκυρη ταυτότητα (διαβατήριο) του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 

-πληρεξούσιο ή παρόμοιο έγγραφο, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της 

αίτησης. 

 

Τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη ρωσική γλώσσα. Εγκυρότητα των 

εγγράφων πρέπει να πιστοποιείται συμβολαιογραφικά και να νομιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την ρωσική νομοθεσία. 

 

Με την υπογραφή της αίτησης καταχώρισης στο ETC ο ιδιοκτήτης (ή ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) συμφωνεί, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το ομοσπονδιακό νόμο για τα 

προσωπικά δεδομένα (αριθ 152-FZ της 27ης Ιουλίου 2006). 

 

Για να προσθέσετε περισσότερα οχήματα, ένας εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 

φορτηγών θα πρέπει να υποβάλλει τα στοιχεία του - όπως αναφέρονται στις άδειες 

κυκλοφορίας οχημάτων - σε έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Διοδίων στα σημεία 

εξυπηρέτησης. 

 

2. Η εγγραφή στην διαδικτυακή Πύλη πελατών ή σε Σημείο Πληρωμής Διοδίων 

 

Κατά την εγγραφή σε απευθείας σύνδεση στην διαδικτυακή Πύλη Πελατών ή σε ένα 

Σημείο Πώλησης Διοδίων, τα βαρέα φορτηγά οχήματα και οι ιδιοκτήτες τους πρέπει 

να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες στης αιτήσεις εγγραφής τους: 

 

Πληροφορίες για το όχημα: 

    1.  χώρα ταξινόμησης, 

    2. πινακίδα, 

    3. μάρκα οχήματος, 

    4. μοντέλο του οχήματος? 

    5. Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN) 

    6. Μικτό βάρος οχήματος όπως αυτό αναφέρεται στην Άδεια Κυκλοφορίας, ή 

όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος για τον τύπο του έγκρισης 

του οχήματος, 

    7. Στοιχεία Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος 

 

Πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη Βαρέων οχημάτων: 

α) Εάν ο ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης/φυσικό πρόσωπο, κάτοικος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας ή χώρας του εξωτερικού: 

-  Όνομα, επώνυμο, μεσαίο όνομα ή πατρώνυμο (αν υπάρχει), 



-  τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας ιδιοκτήτη οχημάτων  

- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιοκτήτη οχημάτων. 

 

Β) Εάν ο ιδιοκτήτης είναι εταιρία/νομικό πρόσωπο από αλλοδαπή (εκτός Ρωσίας): 

  - Διακτριτική επωνυμίας της εταιρίας (αν υπάρχει), 

-  Όνομα, επώνυμο, μεσαίο όνομα ή πατρώνυμο (αν υπάρχει) του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της εταιρείας? 

 - την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση του ιδιοκτήτη ΦΔΧ στη χώρα προέλευσης, 

- τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας ιδιοκτήτη ΦΔΧ, 

- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιοκτήτη οχημάτων. 

 

Αν κάνετε την εγγραφή μέσω της διαδικτυακής Πύλης Πελατών, οι ιδιοκτήτες 

φορτηγών οχημάτων θα πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των 

αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μαζί με την υποβολή αίτησης εγγραφής στο ETC. 

Τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη ρωσική γλώσσα. Εγκυρότητα των 

εγγράφων πρέπει να πιστοποιείται συμβολαιογραφικά και να νομιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την ρωσική νομοθεσία. 

 

Εάν ένας ιδιοκτήτης φορτηγών εκπροσωπείται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ή 

εκπροσώπους), οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον 

εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβληθούν: 

-    όνομα & επίθετο, 

-    αριθμός τηλεφώνου, 

-    διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Με την υπογραφή της αίτησης καταχώρισης στο ETC ο ιδιοκτήτης (ή ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) συμφωνεί, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το ομοσπονδιακό νόμο για τα 

προσωπικά δεδομένα (αριθ 152-FZ της 27ης Ιουλίου 2006). 

 

Μετά από μια επιτυχημένη εγγραφή στο μητρώο ETC ο ιδιοκτήτης των οχημάτων 

αποκτά έναν λογαριασμό πελάτη.  

Εάν η αίτηση έχει διεκπεραιωθεί σε ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Διοδίων ή μέσω της 

διαδικτυακής Πύλης Πελατών, ο ιδιοκτήτης των οχημάτων θα λάβει έναν 

ηλεκτρονικό κωδικό εισόδου στην διαδικτυακή ιστοσελίδα μέλους, καθώς και έναν 

κλειδάριθμο πρόσβασης στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης. 


