
Εξουσιοδοτήθηκε και δημοσιεύθηκε από την Κυβέρνηση Βικτώριας, 1 Treasury Place, Melbourne.

Το Suburban Rail Loop θα μεταμορφώσει το σύστημα μαζικής μεταφοράς της 
Βικτώριας διασυνδέοντας τα προάστιά μας και κάνοντας τις μετακινήσεις 
ευκολότερες και πιο βολικές. 

Το Suburban Rail Loop θα επιφέρει πραγματική επανάσταση 
στο σύστημα μαζικής μεταφοράς της Βικτώριας διασυνδέοντας 
κάθε κύρια σιδηροδρομική γραμμή από τη γραμμή του Frankston 
έως τη γραμμή Werribee μέσω του Αεροδρομίου Μελβούρνης 
και θα βελτιώσει την πρόσβαση στη στέγαση, θέσεις εργασίας, 
σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία στα μεσαία προάστια της 
Μελβούρνης.

Το Πρώτο Στάδιο θα κατασκευαστεί ως μια δίδυμη σήραγγα, 
μια αυτόνομη γραμμή που θα ενσωματωθεί πλήρως με το 
υφιστάμενο δίκτυο μαζικής μεταφοράς με νέους υπόγειους 
σταθμούς στο Cheltenham, Clayton, Monash, Glen Waverley, 
Burwood και Box Hill.

Περιβαλλοντική αξιολόγηση για το Πρώτο 
Στάδιο 
Όπως συμβαίνει και με άλλα μεγάλα έργα υποδομής, το 
Suburban Rail Loop απαιτεί εκτεταμένες θεσμικές εγκρίσεις. 

Η σιδηροδρομική υποδομή για το Πρώτο Στάδιο του Suburban 
Rail Loop θα αξιολογηθεί μέσω μιας Δήλωσης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Environment Effects Statement - EES) - η 
πιο αξιόπιστη διαδικασία χωροταξικής και περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης της Πολιτείας μας. Η δήλωση EES θα αξιολογήσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή επιδράσεις που σχετίζονται με το 
έργο ως μέρος μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας. 

Υποστηριζόμενη από μια σειρά τεχνικών ερευνών και μελετών, 
η EES θα εξετάσει προσεκτικά τις πιθανές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, τον αστικό 
σχεδιασμό, την κυκλοφορία και τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις, 
την κοινωνία και τη χρήση γης. Θα προσδιορίσει επίσης τις 
απαιτήσεις που ενδέχεται να εφαρμοστούν για την αποφυγή, τον 
μετριασμό ή τη διαχείριση των αρνητικών επιδράσεων αυτών 
των επιπτώσεων στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο της δήλωσης EES για το Πρώτο Στάδιο για 
τον προαστιακό σιδηρόδρομο Suburban Rail Loop, θα 
αναπτυχθεί ένα Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
για τη διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων. Οι 
Απαιτήσεις Περιβαλλοντικής Απόδοσης θα καθορίσουν τα 
περιβαλλοντικά αποτελέσματα τα οποία πρέπει να επιτύχει το 
έργο κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία.

Η Αρχή Suburban Rail Loop Authority θα προετοιμάσει τη 
δήλωση EES για το Πρώτο Στάδιο του Suburban Rail Loop. 

Μόλις ολοκληρωθεί, η EES θα αναρτηθεί για διαβούλευση 
και σχολιασμό από το κοινό και τα πορίσματα θα εξεταστούν 
από ανεξάρτητη επιτροπή. Η δήλωση EES και η έκθεση 
από την ανεξάρτητη επιτροπή θα βοηθήσουν τον Υπουργό 
Χωροταξίας στην αξιολόγηση του έργου. Όταν ολοκληρωθεί 
αυτή η αξιολόγηση, θα γίνει αίτηση για τη λήψη των θεσμικών 
εγκρίσεων.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία κατασκευή του Πρώτου Σταδίου με 
λιγότερες διακοπές, θα εκτελεστούν διάφορες Προκαταρκτικές 
Εργασίες κατά μήκος της ευθυγράμμισης. Αυτές οι εργασίες 
θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν ξεχωριστά από την EES 
και θα υπόκεινται σε πολεοδομικές διατάξεις βάσει του Νόμου 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 1987.

Χωροταξική και περιβαλλοντική 
αξιολόγηση: Πρώτο Στάδιο

Τι είναι η Δήλωση 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (EES); 
Η διαδικασία EES συντονίζεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Γης, Νερού και Χωροταξίας της 
Κυβέρνησης Βικτώριας (DELWP) για λογαριασμό του 
Υπουργού Χωροταξίας. 

Μια δήλωση EES γενικά περιέχει:
 — Μια περιγραφή του προτεινόμενου έργου
 — Μια συνοπτική περιγραφή της διαβούλευσης με 
τους κατοίκους και τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά 
τη διάρκεια των ερευνών και τα ζητήματα που 
εκφράστηκαν

 — Μια περιγραφή του υφιστάμενου περιβάλλοντος που 
μπορεί να επηρεαστεί

 — Προβλέψεις πιθανών σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της πρότασης και σχετικών 
εναλλακτικών λύσεων

 — Προτεινόμενα μέτρα για την αποφυγή, την 
ελαχιστοποίηση ή τη διαχείριση αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 — Ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της παρακολούθησης 
και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά την υλοποίηση του έργου.
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Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (EES)
Σύνταξη μιας δήλωσης EES για την εκτίμηση των πιθανών 

επιπτώσεων ή επιδράσεων βάσει του Νόμου Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 1978

Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Cultural 
Heritage Management Plan - CHMP)

Σύνταξη ενός σχεδίου CHMP για την προστασία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αβορίγινων βάσει του Νόμου 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αβορίγινων 2006

Τροποποίηση του Πολεοδομικού Συστήματος (Planning 
Scheme Amendment - PSA)

Αλλαγή δημοτικών πολεοδομικών συστημάτων για να 
επιτραπεί η χρήση και η ανοικοδόμηση σε εκτάσεις γης βάσει 

του Νόμου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 1987

Παραπομπή Περιβαλλοντικής Προστασίας
Υποβολή παραπομπής στο Κοινοπολιτειακό Υπουργείο Γεωργίας, 

Νερού και Περιβάλλοντος βάσει του Νόμου Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 1999 (EPBC)
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Βασικές εγκρίσεις για το Πρώτο Στάδιο του Suburban Rail Loop

Κύρια βήματα και χρονοδιαγράμματα
Η προετοιμασία μιας δήλωσης EES είναι μια εκτεταμένη 
διαδικασία. 

Για να βοηθήσει στη σύνταξη της δήλωσης EES, απασχολείται 
μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για να εκτελέσει 
διάφορες τεχνικές έρευνες και μελέτες.

Η έκθεση EES, που συνδυάζει όλες τις πληροφορίες που 
έχουν προετοιμαστεί για την αξιολόγηση του σχεδιασμού, της 
κατασκευής και της λειτουργίας του έργου θα παρουσιαστεί με 
δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εκθέσεων, 
προτεινόμενων ελέγχων σχεδιασμού και χαρτών.

Βήματα Ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα

Βασικές δραστηριότητες

Συνοπτική 
περιγραφή του 
έργου

Τέλη 2020  — Η SRLA υποβάλλει μια Συνοπτική Περιγραφή του Έργου που περιλαμβάνει μια περίληψη των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων 

 — Ο Υπουργός Χωροταξίας επιβεβαιώνει την απαίτηση για EES 

 — Η Συνοπτική Περιγραφή του Έργου αναρτείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου DELWP 

Διερεύνηση της 
δήλωσης EES

Αρχές 2021  — Εκτελούνται βασικές μελέτες για την κατανόηση των υφιστάμενων συνθηκών που αφορούν την 
προτεινόμενη περιοχή του έργου

 — Ο Υπουργός Χωροταξίας εκδίδει απαιτήσεις διερεύνησης της EES που περιγράφουν θέματα που 
πρέπει να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν με βάση τον πιθανό βαθμό επιπτώσεων

 — Προκαταρκτικά σχέδια απαιτήσεων διερεύνησης δημοσιεύονται για σχολιασμό από το κοινό πριν 
οριστικοποιηθούν

Σύνταξη της 
δήλωσης EES

Τέλη 2020 έως 
τέλη 2021

 — Εκτελούνται περαιτέρω μελέτες και έρευνες για την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων του 
έργου

 — Διορίζεται μια Ομάδα Τεχνικής Αναφοράς (Technical Reference Group - TRG) για να παράσχει 
συμβουλές και να επανεξετάσει τις εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις

 — Γίνεται διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και κατοίκους για να ενημερώσουν την ανάπτυξη της 
EES

 — Η αρχή SRLA συντάσσει τη δήλωση EES

Εξέταση από 
το κοινό και 
ανεξάρτητη 
έρευνα 

Τέλη 2021 έως 
μέσα 2022

 — Ανάρτηση της EES για εξέταση και σχολιασμό από το κοινό

 — Υποβολή εισηγήσεων από το κοινό στην ανεξάρτητη επιτροπή 

 — Διεξαγωγή δημόσιων ακροάσεων και οι υποβάλλοντες καταθέτουν στην ανεξάρτητη επιτροπή 

Αξιολόγηση του 
Υπουργού 

Μέσα έως τέλη 
2022

 — Ο Υπουργός Χωροταξίας παρέχει μια αξιολόγηση

 — Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση του Υπουργού 

 — Αυτή η αξιολόγηση ενημερώνει αν το έργο μπορεί να εγκριθεί βάσει νομοθεσίας της Βικτώριας 



Υπηρεσία Διερμηνέων (03) 9209 0147
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Suburban 
Rail Loop:

 suburbanrailloop.vic.gov.au

  1800 105 105 (24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την 
εβδομάδα)

Suburban Rail Loop Authority
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι πληροφορίες ίσχυαν κατά το χρόνο της 
εκτύπωσης, ωστόσο μπορεί να συμβούν αλλαγές. Για τις τελευταίες 
ενημερώσεις επισκεφθείτε το suburbanrailloop.vic.gov.au.
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Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και κατοίκους 
Η προσέγγιση της Αρχής Suburban Rail Loop Authority 
για τη διαβούλευση βασίζεται στην καθοδήγηση και τις 
απαιτήσεις που παρέχει η νομοθεσία και οι κανονισμοί της 
Βικτώριας. Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τους κατοίκους θα ενημερώσει τη σύνταξη της δήλωσης 
EES και τις θεσμικές εγκρίσεις για το Πρώτο Στάδιο του 
Suburban Rail Loop.

Θα υπάρχουν ευκαιρίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους 
κατοίκους να εκφράσουν τις απόψεις τους για βασικούς 
τομείς των διαδικασιών σχεδιασμού και χωροταξίας του 
έργου. 

Μετά τη σύνταξη της δήλωσης EES, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα 
χωροταξικά έγγραφα και να υποβάλουν επίσημη εισήγηση 
κατά τη διάρκεια της δημόσιας ανάρτησης της EES. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενημερώνεστε και να 
συμμετέχετε:

 — Εγγραφείτε για να λαβαίνετε ενημερώσεις με email ή να 
κάνετε κάποια ερώτηση μέσω της ιστοσελίδας μας.

 — Ακολουθήστε το Suburban Rail Loop στο Facebook και 
Instagram

 — Αναζητήστε ενημερώσεις από την ομάδα μέσω 
ενημερωτικών δελτίων, email και της ιστοσελίδας μας.

Η συμμετοχή βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα θα 
επικεντρωθεί σε διαδικτυακά και ψηφιακά φόρουμ και θα 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη νόσο COVID-19.


