ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ
WESTERN SYDNEY
AIRPORT
Η ανάγκη κατασκευής του Western Sydney Airport
Η ζήτηση για πτήσεις στην περιοχή του Σίδνεϊ προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί στη διάρκεια της επόμενης 20ετίας. Το υπάρχον
αεροδρόμιο του Σίντνεϊ (Sydney (Kingsford Smith) Airport) δεν είναι σε θέση να καλύψει όλη αυτή τη ζήτηση μόνο του.

Εργασίες κατασκευής του Western Sydney Airport
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να καλύψει με κρατικά κεφάλαια ένα ποσό ύψους έως και 5,3
δισεκατομμυρίων δολαρίων ($) στη διάρκεια μιας 10ετίας για τη δημιουργία του αεροδρομίου του Δυτικού Σίντνεϊ (Western
Sydney Airport) μέσω της WSA Co, μιας κοινοπολιτειακής εταιρείας. Η κατασκευή είναι ήδη σε εξέλιξη και το αεροδρόμιο έχει
προγραμματιστεί να ανοίξει το 2026.
Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του θα είναι ένα αεροδρόμιο που θα παρέχει πλήρεις
υπηρεσίες και θα μπορεί να εξυπηρετήσει επιβάτες πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού
καθώς και εμπορικές πτήσεις. Όταν θα ανοίξει το αεροδρόμιο, θα έχει έναν διάδρομο και
εγκαταστάσεις που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν 10 εκατομμύρια επιβάτες.
Το Western Sydney Airport θα αναπτύσσεται σταδιακά όσο θα αυξάνεται η ζήτηση. Το
αεροδρόμιο αρχικά αναμένεται ότι θα μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια
επιβάτες ετησίως με απώτερο στόχο να φτάσει στα 10 εκατομμύρια επιβάτες ως το 2031.
Όποτε χρειαστεί, θα προστεθεί ένας δεύτερος διάδρομος.
Γύρω στο 2063 το αεροδρόμιο αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 82 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Διαδικασία παράδοσης του έργου
Η WSA Co θα έχει την ευθύνη για την κατασκευή και τη λειτουργία του Western Sydney Airport. Η Κυβέρνηση θα έχει τον ρόλο
της ρυθμιστικής αρχής για το αεροδρόμιο και θα διασφαλίσει ότι το έργο ικανοποιεί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις για τη
σχεδίαση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Κυβέρνηση θα εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για τη σχεδίαση
των αεροδιαδρόμων, για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές συνδέσεις και για τη βιοποικιλότητα.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα για το Δυτικό Σίντνεϊ (Western Sydney Unit): www.westernsydneyairport.gov.au |
wsu@infrastructure.gov.au
Αν χρειαστείτε υπηρεσίες διερμηνέα, αποταθείτε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service) στον αριθμό 131 450 και ζητήστε τους
να καλέσουν τη Western Sydney Unit στον αριθμό 1800 038 160.

Λειτουργία
Με τον καλό σχεδιασμό έχει διασφαλιστεί ότι η γη γύρω από το αεροδρόμιο προστατεύεται από την αστική ανάπτυξη για σχεδόν
30 χρόνια. Το άκρο του διαδρόμου του Western Sydney Airport θα απέχει πάνω από 10 χιλιόμετρα από οποιαδήποτε δομημένη
προαστιακή περιοχή. Στο Sydney Airport η πλησιέστερη δομημένη περιοχή απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Αυτός ο
προστατευόμενος χώρος θα επιτρέψει στο Western Sydney Airport να λειτουργεί χωρίς να απαιτούνται απαγορεύσεις της
κυκλοφορίας, οπότε θα διασφαλιστούν η συνδετικότητά του 24 ώρες την ημέρα επί 7 ημέρες την εβδομάδα, η δημιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας και αυξημένα οικονομικά οφέλη.

Εργασίες σύνδεσης του Western Sydney Airport
Οι καλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις θα επιτρέψουν στο αεροδρόμιο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Οι
κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) κατασκευάζουν νέους και αναβαθμισμένους δρόμους γύρω
από το αεροδρόμιο χρησιμοποιώντας το ποσό των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων ($) που δικαιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου
Υποδομών του Δυτικού Σίντνεϊ (Western Sydney Infrastructure Plan). Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει με ταχύτατους
ρυθμούς και θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο.
Οι δύο κυβερνήσεις έχουν επίσης αναλάβει τη δέσμευση να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα ένα σιδηροδρομικό δίκτυο προς
υποστήριξη του Δυτικού Σίντνεϊ. Το δίκτυο περιλαμβάνεται και μια σιδηροδρομική σύνδεση Βορρά-Νότου (North South Rail
Link) από το Schofields ως το Macarthur. Στο πρώτο στάδιο του δικτύου αυτού θα συνδεθεί το St Marys με το Western Sydney
Airport και οι δύο κυβερνήσεις ανέλαβαν τη δέσμευση ότι θα έχουν έτοιμη τη σιδηροδρομική γραμμή όταν θα ανοίξει το
αεροδρόμιο το 2026. Τους ερχόμενους μήνες με ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα θα οριστικοποιηθούν η διαδρομή και οι
τοποθεσίες των σταθμών για το όλο το δίκτυο North South Rail Link.

Θέσεις εργασίας
Το Western Sydney Airport θα είναι σημαντική πηγή θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά τη λειτουργία
του. Θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας επειδή θα παρέχει ευκαιρίες
μακροπρόθεσμης εργασιακής απασχόλησης.
Τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά τη λειτουργία του, το Western Sydney Airport θα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα
θέσεων εργασίας για διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων και προσόντα, π.χ. για μεταφορείς αποσκευών, προσωπικό εδάφους και
μηχανικούς, αλλά και θέσεις εργασίας προς υποστήριξη διαφόρων τομέων, π.χ. για τους τομείς ασφάλειας, μαζικής εστίασης,
λιανικής πώλησης, υπηρεσιών αποθήκευσης, διοικητικών υπηρεσιών, επικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών (IT).

Βιοποικιλότητα
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση πρόκειται να επενδύσει περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια ($) σε δραστηριότητες υποστήριξης της
διατήρησης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στο Δυτικό Σίντνεϊ.
Εδώ περιλαμβάνεται η προστασία μιας ζώνης διατήρησης του περιβάλλοντος με συνολική
έκταση 117 εκταρίων που θα καλύπτει και τα σύνορα του αεροδρομίου με το Badgerys Creek.
Τα αντισταθμιστικά μέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ένας από τους άνω των
40 αυστηρών όρων που έχουν επιβληθεί για την κατασκευή και τη λειτουργία του Western
Sydney Airport.
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