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Δήμος Δίου-Ολύμπου 
Δημοτικό Συμβούλιο 

 

29 Οκτωβρίου 2021 
 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για 

την απομάκρυνση του Πεδίου Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου 

 

Με το παρόν ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-

Ολύμπου ζητά, από όλες τις αρμόδιες αρχές την απομάκρυνση του 

Πεδίου Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου. 

Ο Όλυμπος αποτελεί ένα βουνό με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα 

και ακτινοβολία, το οποίο ανακηρύχθηκε το 1938 ως ο πρώτος Εθνικός 

Δρυμός της Ελλάδας και το 1981 ως «Διατηρητέο Οικοσύστημα της 

Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO. Συμπεριλήφθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις «Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» και καταχωρήθηκε στον κατάλογο του 

ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» και 

«Ειδική Ζώνη Διατήρησης». Εντός του 2021 ξεκίνησαν οι εργασίες 

κατάρτισης φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του 

Ολύμπου για να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο με τα «Μνημεία 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς» της UNESCO και πιο πρόσφατη εξέλιξη 

αποτελεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ' 610/17-09-

2021), για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του 

Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο. Στόχος του Προεδρικού Διατάγματος αυτού 

η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου 

σε χερσαία και υδάτινα τμήματα του βουνού, που διακρίνονται για τη 
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μεγάλη βιολογική, οικολογική, ιστορική, αισθητική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.  

Η έκταση, όπου λειτουργεί το πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου 

εμβαδού 10.262.820 τ.μ. (αρ. κτημ. 1303), ήρθε στην πλήρη κυριότητα, 

νομή και χρήση του Γενικού Επιτελείου Στρατού το έτος 1979. Οι 

ασκήσεις στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Μαΐου. 

Επειδή ως Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλουμε και επιθυμούμε να 

συμβάλλουμε στην προστασία του Ολύμπου, των σπάνιων και 

παρθένων οικοτόπων και των σπάνιων ειδών άγριας πανίδας και 

χλωρίδας που συναντούνται στο βουνό, τα οποία αποτελούν φυσική 

«κληρονομιά» στις μελλοντικές γενεές και την παγκόσμια κοινότητα. 

Επειδή κατά τη λειτουργία του πεδίου βολής αρμάτων Λιτοχώρου 

ελλοχεύει ο συνεχής κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από τα πυρά των 

βολών των αρμάτων και βαρέων όπλων Πεζικού, Πυροβολικού και 

Ελικοπτέρων, από τις βλητικές δοκιμές και άλλες βολές. 

Επειδή κατά τη διάρκεια των ασκήσεων απαγορεύεται κάθε κίνηση 

οχημάτων, ατόμων και ποιμνίων στην περιοχή που ορίζεται μεταξύ των 

σημείων Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου - Γκαλντριμός ρέμα - Μάνα ρέμα - 

Ύψωμα Μπαλτακούκι - Ύψωμα Αλαταριά - Αράπης ρέμα - Ύψωμα 

Κανάλι. 

Επειδή υπάρχει ύψιστος κίνδυνος μοιραίου τραυματισμού πολιτών, 

πτηνών και ζώων από τα βλήματα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά 

τη διεξαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων.  

Επειδή δεν συνάδει η ύπαρξη ενός στρατιωτικού πεδίου βολής στον 

Όλυμπο, με την τουριστική εικόνα του τόπου μας, που επιθυμούμε να 

επικοινωνήσουμε και να εδραιώσουμε στην ελληνική και διεθνή 

τουριστική αγορά, ως ασφαλής προορισμός, επισκέψιμος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους και ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός 
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εστιάζοντας στο πλούσιο οικοπολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας και 

την παροχή υψηλού επιπέδου εμπειριών και δραστηριοτήτων. 

Επειδή θέλουμε να θωρακίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο το μοναδικό 

αυτό οικοπολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας, στο πλαίσιο της 

αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου 

διαχείρισης της περιοχής. 

Επειδή θέλουμε να αποκτήσει ο Όλυμπος μία ουσιαστική 

φιλειρηνική εικόνα.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Δίου-Ολύμπου ξεκαθαρίζει προς κάθε αρμόδια αρχή ότι όλες οι 

δημοτικές παρατάξεις, παραμένουν σύσσωμα σταθερές στο 

εκφρασμένο αίτημα της απομάκρυνσης αυτού του Πεδίου Βολής 

Αρμάτων Λιτοχώρου.  

Το παρόν ψήφισμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα 

κοινοποιηθεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 


