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Ήρθε η στιγμή για την 
πλήρη ανάπτυξη μιας από 
τις ιστορικά μεγαλύτερες 
άμεσες ξένες επενδύσεις 
στην Ελλάδα.
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Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στη βορειοανατολική 

Χαλκιδική, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αριστοτέλη

➢ Σκουριές – έργο υπό κατασκευή (ολοκλήρωση ~50%),

➢ Ολυμπιάδα – εκσυγχρονισμένο μεταλλείο σε λειτουργία

➢ Στρατώνι – εκσυγχρονισμένο μεταλλείο σε καθεστώς φροντίδας 

& συντήρησης και γεωλογικής έρευνας για την επιβεβαίωση των 

αποθεμάτων
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Η πλήρης ανάπτυξη των
Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνει
την ευκαιρία στην Ελλάδα να
γίνει μία από τις κορυφαίες
χώρες - παραγωγούς χρυσού
στην Ευρώπη
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Σκουριές: 140.000 ουγγιές

Ολυμπιάδα: 75.000

ουγγιές

Στην πλήρη ανάπτυξη των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας 

247.560
ουγγιές 
(7,7 τόνοι) 

260.421
ουγγιές
(8,1 τόνοι) 215.000

ουγγιές
(6,7 τόνοι) 

Σκουριές

Ολυμπιάδα

55.639 

ουγγιές
(1,7 τόνοι) 

(1) Κορυφαίος παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη

(2) Δεδομένα World Gold Metals Focus 2019

(3) Πληρωτέα ποσότητα Au (Payable Au)

Σουηδία1

Φινλανδία

Σήμερα        
(Δεκ. 2021): 

χαμηλά επίπεδα 

παραγωγής 

χρυσού

Η δυναμική της επένδυσης
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.000 
(1.400 Νέες)

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

$2,3 δισ.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

€2 δισ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

€120 εκ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

€3,5+ δισ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

€13 δισ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

$80 εκ.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

€191+ εκ.

Τα οφέλη της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας
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U/G ΔΙΚΤΥΟ

• Σήμερα καλύπτουμε 17 

χιλιόμετρα υπόγειου δικτύου 

• Έχουν εγκατασταθεί 13 Radio 

Units που μεταδίδουν το σήμα

• 55 Splitters για να ενώσουμε 

την υπόγεια διαδρομή του 

ακτινοβολούν καλωδίου

• Παράλληλη λειτουργία σε 2 

διαφορετικές συχνότητες για 

να πετύχουμε την καλύτερη 

απόδοση του δικτύου

Επιφάνεια 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά έργου

Σύνδεση με 2 διαφορετικές διαδρομές 
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Ποιες ήταν οι προκλήσεις του έργου

6



7

Ποιες ήταν οι προκλήσεις του έργου
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Γιατί campus network και όχι ασύρματη δικτύωση; 
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• Το ιδιωτικό δίκτυο κινητής υπερέχει σε ασφάλεια και σταθερότητα, σε σχέση με άλλες λύσεις ασύρματης 

δικτύωσης,

• Επιτρέπει την αξιοποίηση συγκεκριμένου φάσματος, 

• Αποδίδει πολύ υψηλές ταχύτητες, 

• Κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία χωρίς παρεμβολές,

• Μειώνει την εγκατάσταση και συντήρηση πολλών συσκευών αναμετάδοσης του σήματος (Access Points)
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Ποιά είναι η προσφορά του Campus network στην παραγωγή 
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• Παρακολουθούμε όλη την παραγωγική διαδικασία από τον Κέντρο Ελέγχου του μεταλλείου στην Επιφάνεια  

• Διαχείριση κινούμενου εξοπλισμού (Fleet Management) - Τηλεμετρία 

• Επιχειρησιακά δεδομένα (βάρος – είδος μεταλλεύματος – και σημεία εξόρυξης)

• On-line μέτρηση (μέσω αισθητήριών) τη συγκέντρωση αερίων (Gas Monitoring)

• Απομακρυσμένη διαχείριση παροχής και ποσότητας αέρα (Ventilation on Demand)

• Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειο Μεταλλείου (UG Safety Monitoring system)

• Απομακρυσμένη πυροδότηση από την επιφάνεια

• Τηλεχειρισμός φόρτωσης 

• Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης (Collision Avoidance system)



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!

Αργύρης Πατουσιάς

Διευθυντής Πληροφορικής
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