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

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Loop (Suburban Rail Loop) είναι ένα έργο διαμόρφωσης πόλης και 
πολιτείας που θα μεταμορφώσει το σύστημα δημόσιων μεταφορών της Βικτώριας, θα αναζωογονήσει 
τα προάστια της Μελβούρνης και θα δημιουργήσει μια μεγάλη ροή θέσεων εργασίας.

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Rail Loop East από το 
Cheltenham ως το Box Hill θα συνδέσει τις αναπτυσσόμενες 
περιοχές υγείας, εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου και 
απασχόλησης στα νότια και νοτιοανατολικά της 
Μελβούρνης.

Ο SRL East μήκους 26 χιλιομέτρων θα κατασκευαστεί ως 
αυτόνομη υπόγεια γραμμή για να ενσωματωθεί πλήρως με 
το υφιστάμενο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.

Ένας στόλος ενεργειακά αποδοτικών τρένων υψηλής 
τεχνολογίας θα χρησιμοποιεί τη γραμμή, κάνοντας στάσεις 
στους έξι υπόγειους σταθμούς στο Cheltenham, στο 
Clayton, στο Monash, στο Glen Waverley, στο Burwood και 
στο Box Hill.

Κάνοντας εισήγηση
Μια Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (EES) και ένα 
προσχέδιο Τροποποίησης του Πολεοδομικού Σχεδίου (PSA) 
(GC197) έχουν εκδοθεί για τον SRL East. 

Η EES του SRL East αναγνωρίζει τα οφέλη και τις πιθανές 
επιπτώσεις του έργου στα άτομα και στις περιοχές κατά την 
κατασκευή και λειτουργία του, και προτείνει τρόπους 
διαχείρισης κάθε επίπτωσης. 

Η EES του SRL East και το προσχέδιο PSA θα βρίσκεται σε 
δημόσια έκθεση από την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου μέχρι τις 
11:59μ.μ. της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου 2021. 

Σ' αυτό το διάστημα, το κοινό μπορεί να δει την EES και να 
υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις.

Κάθε εισήγηση θα αντιμετωπιστεί ως εισήγηση για την EES 
και το προσχέδιο PSA. Απαιτείται μόνο μια εισήγηση για 
όλες τις απόψεις σας για το έργο, τις επιπτώσεις του και τα 
σχετικά έγγραφα.

Δείτε την EES
Η EES του SRL East και οι σχετικές τεχνικές αναφορές, 
επισυνάψεις, χάρτες, περίληψη και το προσχέδιο PSA 
βρίσκονται στο  
suburbanrailloop.vic.gov.au/ees

Για πρώτη φορά στη Βικτώρια, μια πλήρως ψηφιακή EES 
έχει προετοιμαστεί για την παροχή ενισχυμένης πρόσβασης 
στην πληροφόρηση για όλους. Η ψηφιακή EES βρίσκεται 
εύκολα και συνδέει τα άτομα με τις πληροφορίες που 
ψάχνουν, ώστε να δουν τι σημαίνει ο SRL East για εκείνους. 

Υπάρχουν μαθήματα για την πλοήγηση στην ψηφιακή EES 
στον ιστότοπο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Loop και 
διατίθεται υποστήριξη, αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, 
καλώντας στο 1800 105 105. 

Η EES του SRL East διατίθεται επίσης στις ακόλουθες 
δημόσιες τοποθεσίες:

Βιβλιοθήκη Cheltenham: 12 Stanley Avenue,
Cheltenham

Βιβλιοθήκη Highett: 310 Highett Road, Highett

Βιβλιοθήκη Clayton: 9-15 Cooke Street, Clayton 

Βιβλιοθήκη Glen Waverley: 112 Kingsway, 
Glen Waverley

Βιβλιοθήκη Mount Waverley: 41 Miller Crescent,
Mount Waverley

Βιβλιοθήκη Box Hill: 1040 Whitehorse Road, Box Hill

*Σημείωση: αυτές οι τοποθεσίες υπόκεινται σε αλλαγές και η 
πρόσβαση σ' αυτές τις τοποθεσίες υπόκειται στις τρέχουσες 
οδηγίες για τη δημόσια υγεία της Βικτώριας. Μεταβείτε στο 
suburbanrailloop.vic.gov.au/ees για ενημερωμένες πληροφορίες 
του πού μπορείτε να δείτε την ψηφιακή EES.

Πώς να κάνετε μια εισήγηση
SRL East EES



Υπηρεσία διερμηνείας: (03) 9209 0147

Περισσότερες πληροφορίες
Για να μάθετε περισσότερα για τον Προαστιακό 
Σιδηρόδρομο Suburban Rail Loop:

  suburbanrailloop.vic.gov.au
  contact@srla.vic.gov.au
  1800 105 105 (όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα)

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

Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες ισχύουν τη στιγμή 
της ςκτύπωσης, ωστόσο ενδέχεται να συμβούν αλλαγές. 
Επισκεφθείτε το suburbanrailloop.vic.gov.au για τις τελευταίες 
ενημερώσεις.
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Θέλετε αντίγραφο της αναφοράς 
περίληψης της EES;
Αν θέλετε να λάβετε δωρεάν έντυπο αντίγραφο της 
αναφοράς περίληψης της EES, μπορείτε να το ζητήσετε:

 — Καλώντας μας στο 1800 105 105

 — Στέλνοντας email στο contact@srla.vic.gov.au 

 — Συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπο 
(suburbanrailloop.vic.gov.au).

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο της 
αναφοράς περίληψης από τις άνωθεν δημόσιες τοποθεσίες.

*Σημείωση: η πρόσβαση σ' αυτές τις τοποθεσίες υπόκειται στις 
τρέχουσες οδηγίες για τη δημόσια υγεία της Βικτώριας.

Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις σχετικά με τα έγγραφα του SRL East και της EES 
πρέπει να απευθύνονται στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο 
Loop στο 1800 105 105.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της EES πρέπει να 
απευθύνονται στη Μονάδα Αξιολόγησης Επιπτώσεων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υπαίθρου, Υδάτων και 
Χωροταξίας (DELWP) στο (03) 8392 5503 ή μέσω email στο 
environment.assessment@delwp.vic.gov.au

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς 
και για τις εισηγήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών του DELWP στο 136 186.

Οι εισηγήσεις για την EES και το προσχέδιο PSA 
πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στις Επιτροπές 
Προγραμματισμού της Βικτώριας (PPV) και να 
παραληφθούν ως τις 11:59μ.μ. της Πέμπτης 16 
Δεκεμβρίου 2021.

Προτιμώνται οι ηλεκτρονικές εισηγήσεις που μπορούν 
να γίνουν μέσω του ιστοτόπου του Engage Victoria: 

engage.vic.gov.au/srl-east-iac

Αν δεν μπορείτε να υποβάλετε μια εισήγηση 
διαδικτυακά και πρέπει να την υποβάλετε εντύπως, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις PPV μέσω του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών του DELWP στο 136 
186 (επιλογή 6) και να ζητήσετε διαβιβαστικό υποβολής 
εντύπου. Κάθε έντυπη εισήγηση πρέπει να συνοδεύεται 
από διαβιβαστικό που έχουν εκδώσει οι PPV.

Οι γραπτές εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στο:

Suburban Rail Loop East EES Submissions
c/o Planning Panels Victoria
GPO Box 2392
Melbourne VIC 3001

Όλες οι εισηγήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όνομα και 
διεύθυνση του ατόμου που υποβάλλει την εισήγηση.

Οι εισηγήσεις θα αντιμετωπίζονται ως δημόσια 
έγγραφα και θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 
Engage Victoria. Μη συμπεριλαμβάνετε προσωπικές 
πληροφορίες στο σώμα της εισήγησής σας (όπως τη 
διεύθυνσή σας ή τον τηλεφωνικό αριθμό σας ή 
φωτογραφίες ατόμων, ιδιαίτερα παιδιών). Η εισήγηση 
και το όνομά σας θα δημοσιευτούν.

Το κοινό και άλλες ομάδες που θέλουν να 
τοποθετηθούν στη δημόσια ακρόαση πρέπει να 
υποβάλλουν γραπτή εισήγηση και να σημειώσουν στη 
φόρμα υποβολής ότι θα ήθελαν να παραστούν στην 
ακρόαση.

Για να ληφθεί υπόψη η εισήγησή σας, πρέπει να 
σχετίζεται με θέματα της EES του SRL East. 

Όλες οι εισηγήσεις πρέπει να απευθύνονται απευθείας 
στις PPV. 

Η Αρχή του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Loop δεν 
δέχεται εισηγήσεις. 

Πώς να κάνετε μια εισήγηση


