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ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ EES
Το Metro Tunnel ύψους $10,9 δισεκατομμυρίων θα δημιουργήσει μια νέα
σιδηροδρομική γραμμή από τη μια άκρη έως την άλλη, από το Sunbury στα
δυτικά της Μελβούρνης έως το Cranbourne και το Pakenham στα νοτιοανατολικά,
με τρένα υψηλής χωρητικότητας και πέντε νέους υπόγειους σταθμούς.
Η Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Environment Effects Statement - EES) και
το προσχέδιο Τροποποίησης Συστήματος
Σχεδιασμού (Planning Scheme Amendment –
PSA) του Melbourne Metro παρουσιάζονται
σε δημόσια έκθεση από τις 25 Μαΐου 2016
έως 6 Ιουλίου 2016. Καλείστε να υποβάλετε
εισηγήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η EES αξιολογεί τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις και τις επιδράσεις
του σχεδιασμού που συνδέονται με το έργο.
Η διαδικασία αυτή υποστηρίζεται από μια
σειρά τεχνικών διερευνήσεων που αποτιμούν
τις συνέπειες του έργου στο περιβάλλον, την
πολιτισμική κληρονομιά, τον αστικό σχεδιασμό,
την κυκλοφορία και τις συγκοινωνίες, καθώς και
τις κοινωνικές του επιπτώσεις.

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ EES ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΈΔΙΟ PSA
Μπορείτε να δείτε την πλήρη EES και το
προσχέδιο PSA του Melbourne Metro στην
ιστοσελίδα του Melbourne Metro στη διεύθυνση
melbournemetro.vic.gov.au.
Μπορείτε επίσης να δείτε εκτυπωμένα αντίτυπα
της EES και του προσχεδίου PSA σε οποιεσδήποτε
από τις παρακάτω τοποθεσίες από 25 Μαΐου 2016
έως 6 Ιουλίου 2016:
• Γραφεία City of Maribyrnong:
61 Napier Street, Footscray
• City of Melbourne Library – North Melbourne:
66 Errol Street, North Melbourne
• City of Melbourne Library – CBD:
253 Flinders Lane, Melbourne
• Melbourne Town Hall - Administration Building:
120 Swanston Street, Melbourne
• State Library of Victoria:
328 Swanston Street, Melbourne
• City of Port Phillip Library – Emerald Hill:
195 Bank Street, South Melbourne
• City of Stonnington Library – South Yarra:
340 Toorak Road, South Yarra

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Οι εισηγήσεις για την EES και το
προσχέδιο PSA του Melbourne Metro
πρέπει να ληφθούν μέχρι τις 5.00μμ στις
6 Ιουλίου 2016.
Προτιμούμε ηλεκτρονικές εισηγήσεις και
μπορείτε να τις υποβάλετε στο www.
delwp.vic.gov.au/melbourne-metro-railhearing.
Για λόγους απορρήτου, οι γραπτές
εισηγήσεις πρέπει να έχουν συνημμένο
συνοδευτικό φύλλο (coversheet) που είναι
διαθέσιμο στο www.delwp.vic.gov.au/
melbourne-metro-rail-hearing ή καλώντας
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
DELWP στο 136 186. Γραπτές εισηγήσεις
δεν θα διεκπεραιώνονται, εκτός αν,
και εφόσον, έχουν συνημμένο
συνοδευτικό φύλλο.
Γραπτές εισηγήσεις μπορούν να
αποστέλλονται ταχυδρομικά στο:
Melbourne Metro EES Submissions,
C/O Planning Panels Victoria,
GPO Box 2392, Melbourne VIC 3001.
Προκειμένου να εξεταστούν, οι εισηγήσεις
πρέπει να αφορούν πληροφορίες και
θέματα που καλύπτονται από την EES και
το προσχέδιο PSA του Melbourne Metro.
Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο
όριο λέξεων για εισηγήσεις, και όλες οι
εισηγήσεις θα εξετάζονται εξίσου. Όλες οι
εισηγήσεις πρέπει να αναφέρουν το
όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου
που υποβάλλει την εισήγηση. Ανώνυμες
εισηγήσεις δεν θα εξετάζονται.
Οι εισηγήσεις θα θεωρούνται δημόσια
έγγραφα.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Μια κοινή Εξεταστική και Συμβουλευτική
Επιτροπή (Εξεταστική) έχει διοριστεί από τον
Υπουργό Σχεδιασμού σύμφωνα με το Νόμο περί
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 1978 και το
Νόμο περί Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος του
1987. Η Εξεταστική θα εξετάσει την EES και το
προσχέδιο PSA, δημόσιες εισηγήσεις, και θα
διερευνήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
έργου σύμφωνα με τα Όρια Αρμοδιότητας που
εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Σχεδιασμού.
Μια Κατευθυντήρια Προκαταρκτική Ακρόαση
(Directions Hearing) θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016. Στην ακρόαση αυτή, η
Εξεταστική θα ορίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις και
χρονοδιάγραμμα για τις δημόσιες ακροάσεις.
Οι δημόσιες ακροάσεις αναμένεται να αρχίσουν
την εβδομάδα της 22ας Αυγούστου 2016 και θα
διαρκέσουν έως και έξι εβδομάδες. Η Melbourne
Metro Rail Authority (MMRA) και οι εισηγητές
μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις στις δημόσιες
ακροάσεις.
Πληροφορίες σχετικά με την Εξεταστική
διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των
ακροάσεων θα δημοσιεύονται μόλις καταστούν
διαθέσιμες στο www.delwp.vic.gov.au/melbournemetro-rail-hearing.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ερωτήματα που αφορούν το Melbourne
Metro και τα έγγραφα της EES θα πρέπει
να απευθύνονται στην MMRA στο
1800 551 927.
Ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία
της EES θα πρέπει να απευθύνονται
στη Μονάδα Αξιολόγησης Επιπτώσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Γαιών, Υδάτων και Σχεδιασμού (Impact
Assessment Unit of the Department of
Environment, Land, Water and Planning)
στο (03) 8392 5503 ή μέσω email
environment.assessment@delwp.vic.gov.au.
Για ερωτήματα που αφορούν
την Εξεταστική διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων
σχετικά με εισηγήσεις, παρακαλούμε
τηλεφωνήστε στο 136 186 (Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών DELWP) ή μέσω
email melbournemetrorail.inquiry@delwp.
vic.gov.au.

Μετά τις δημόσιες ακροάσεις, ο Υπουργός
Σχεδιασμού θα εξετάσει την EES, το προσχέδιο
PSA, τις εισηγήσεις και την αναφορά της
Εξεταστικής και θα προβεί στην αξιολόγηση.
Αυτό αναμένεται να συμβεί στα τέλη του
2016 / αρχές του 2017.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Metro Tunnel και να εγγραφείτε για μελλοντικές ενημερώσεις:
melbournemetro.vic.gov.au
1800 551 927
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Melbourne Metro Rail Authority
facebook.com/metrotunnel
Melbourne Metro Rail Authority,
	
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Υπηρεσία
διερμηνέων
(03) 9280 0700
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