
	

	 	

Σχετικά µε το Μετρό του Σύδνεϋ 
 
Το Μετρό του Σύδνεϋ είναι το µεγαλύτερο έργο δηµόσιων συγκοινωνιών της 

Αυστραλίας. 

 

Αυτός ο αυτόνοµος σιδηρόδροµος θα παραδώσει 31 σταθµούς µετρό και 

περισσότερα από 65 χιλιόµετρα σιδηροδροµικών γραµµών µετρό, φέρνοντας 

επανάσταση στο τρόπο που η µεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας ταξιδεύει. 

 

Το Μετρό του Σύδνεϋ σηµαίνει νέα γενιά παγκόσµιας κλάσης γρήγορα και αξιόπιστα 

συρµούς που συνδέουν εύκολα τους πελάτες µε τους προορισµούς που θέλουν να 

πάνε.   

 

Όταν αρχίσουν οι υπηρεσίες το πρώτο εξάµηνο του 2019, οι πελάτες δεν θα 

χρειάζονται πίνακες δροµολογίων – απλά θα πηγαίνουν στο σταθµό και θα παίρνουν 

το τρένο κάθε τέσσερα λεπτά τις ώρες της αιχµής.  

 

Η τεχνολογία θα κρατά τους πελάτες συνδεδεµένους σε όλα τα στάδια του ταξιδιού, 

από: 

• Τον προγραµµατισµό στο σπίτι χρησιµοποιώντας εφαρµογές για διαδροµές µέσω 

έξυπνου τηλεφώνου 

• Πληροφορίες πραγµατικού χρόνου ταξιδιού στους σταθµούς του µετρό και µέσα 

στους συρµούς, και 

• Πρόσβαση σε πληροφορίες και άλλη δηµόσια συγκοινωνία για βοήθεια να φτάνουν 

στον τελικό προορισµό τους µετά την αποβίβαση από το συρµό. 

 

Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει τους πελάτες να κάνουν τις καθηµερινές τους 

δουλειές, είτε αυτή αφορά να πάνε στην εργασία τους, σε συναντήσεις, στο σχολείο 

είτε σε εκπαίδευση, σε σπορ, σε έξοδο ή να κάνουν θελήµατα και οπωσδήποτε, να 

πάνε σπίτι.  

 

 

 



	

	 	

Στάδιο 1: Μετρό του Σύδνεϋ Βορειοδυτικά  
 

Πρώην γνωστό ως «36 kilometre North West Rail Link» αυτό το έργο των $8.3 δις 

θα ανοίξει το πρώτο εξάµηνο του 2019 µε συχνότητα διέλευσης συρµού µετρό κάθε 

τέσσερα λεπτά στις ώρες αιχµής. Συµπεριλαµβάνει οκτώ νέους σταθµούς µετρό, 

πέντε αναβαθµισµένους σταθµούς και 4,000 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων.  

 
Στάδιο 2: Μετρό του Σύδνεϋ City and Νοτιοδυτικά 
 
Επέκταση 30 χιλιοµέτρων των σιδηρογραµµών του µετρό από το τέλος του Μετρό 

του Σύδνεϋ Βορειοδυτικά κάτω από τη Γέφυρα του Σύδνεϋ, µέσω του κέντρου της 

πόλης (CBD) και νοτιοδυτικά προς το Bankstown. Είναι προγραµµατισµένη να 

ανοίξει το 2024 µε επτά νέους σταθµούς µετρό και 11 αναβαθµισµένους σταθµούς.  
 
Σύνδεση του Σύδνεϋ  
 

Όταν τελειώσει το Μετρό του Σύδνεϋ, θα υπάρξει επίπεδο υπηρεσίας που δεν 

υπήρχε ποτέ πριν στο Σύδνεϋ µε ανώτερη δυνατότητα συχνότητας συρµών µετρό 

κάθε δύο λεπτά σε κάθε κατεύθυνση κάτω από την πόλη.  

 

Το καινούργιο µετρό του Σύδνεϋ θα έχει ως στόχο χωρητικότητας περίπου 40,000 

πελατών ανά ώρα, παρόµοια µε άλλα συστήµατα µετρό παγκοσµίως. Το παρόν 

προαστιακό σύστηµα του Σύδνεϋ µπορεί αξιόπιστα να µεταφέρει 24,000 άτοµα ανά 

ώρα ανά γραµµή. 

 

Το Μετρό του Σύδνεϋ, µαζί µε τη σηµατοδότηση και αναβαθµίσεις στις υποδοµές σε 

όλο το παρόν σιδηροδροµικό δίκτυο του Σύδνεϋ, θα αυξήσει την χωρητικότητα 

δροµολογίων που φτάνουν στο κέντρο του Σύδνεϋ (CBD) – από 120 ανά ώρα 

σήµερα σε 200 υπηρεσίες µετά το 2024. Αυτή αποτελεί µια αύξηση µέχρι 60 τοις 

εκατό της δυνατότητας όλου του δικτύου για να αντιµετωπιστεί η ζήτηση. 

 

 

 



	

	 	

Κύρια Χαρακτηριστικά: 

• Περισσότερα από 65 χιλιόµετρα σιδηρογραµµών µετρό από το Rouse Hil 

προς το Bankstown 

• Νέα γενιά γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συρµών µετρό 

• Χωρίς πίνακες δροµολογίων – απλά ελάτε και επιβιβαστείτε 

• Περισσότερους συρµούς κατά τη διάρκεια της ηµέρας και αργά τη νύχτα 

• Μειωµένους χρόνους ταξιδιών για πελάτες σε όλο το σιδηροδροµικό δίκτυο  

• Περισσότεροι συρµοί πιο συχνά τις ώρες της αιχµής µέσω του κέντρου της 

πόλης (CBD) παρέχοντας περισσότερες επιλογές για τους πελάτες και 

λιγότερο συνωστισµό στους συρµούς, στους σταθµούς και στις αποβάθρες 

• Το Μετρό του Σύδνεϋ θα βοηθήσει να µειωθεί ο συνωστισµός στη Γραµµή 

Τ1 Western Line και στους συρµούς από νοτιοδυτικά, δηµιουργώντας 

επιπλέον χωρητικότητα    

• Περισσότεροι συρµοί  από τα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά του Σύδνεϋ  

• Εισιτήρια Opal και ναύλα ίδια όπως το υπόλοιπο Σύδνεϋ παρέχοντας 

απρόσκοπτο ταξίδι για πελάτες, κάνοντας τη µετακίνηση ακόµα πιο εύκολη 

• Γρήγορη και εύκολη αλλαγή σε τρένα, λεωφορεία, φέρυ και ελαφρό 

σιδηρόδροµο 

• Αυτόνοµη λειτουργία ανεξάρτητη από το υπάρχον σιδηροδροµικό δίκτυο, δεν 

υπόκειται σε ευρύτερες προαστιακές καθυστερήσεις  

• Σύνδεση των οικονοµικών κέντρων του Σύδνεϋ µε αύξηση δραστηριότητας 

µέχρι $5 δισεκατοµµύρια το χρόνο 

• Νέες επιλογές για θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και αναψυχή 

• Γρηγορότερη συγκοινωνία  σε περιοχές που αναπτύσσονται οι θέσεις 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

  



	

	 	

Για να µεταφράσετε τις πληροφορίες στην διαδικτυακό µας τόπο, µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε την επιλογή ‘select language’ κάτω αριστερά στην διαδικτυακό µας 

τόπο. Θα µεταφραστεί από το Google. Αν χρειάζεστε τις υπηρεσίες διερµηνέα για 

πληροφορίες στην διαδικτυακό µας τόπο, σας παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την  
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερµηνείας στο 131 450 και ζητήστε τους να 

καλέσουν το: 

• 1800 171 386 για βοήθεια στη διερµηνεία των πληροφοριών του Sydney Metro City 

& Southwest, ή το 

• 1800 019 989 για βοήθεια στη διερµηνεία των πληροφοριών του Sydney Metro 

Northwest. 

 

	


