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Ελεγχόμενη καύση  
 

 

 

Στη Βικτώρια ισχύουν αρκετοί περιορισμοί  και κανονισμοί για 
το άναμμα φωτιάς και τα μπάρμπεκιου, την ελεγχόμενη καύση 

και τις εμπορικές και άλλες δραστηριότητες. 
 

Ελεγχόμενη καύση  

Στη Βικτώρια ισχύουν περιορισμοί για την ελεγχόμενη καύση σε ιδιωτική έκταση γης. Αυτοί οι 
περιορισμοί είναι σημαντικοί για να μειωθούν οι πιθανότητες δασικής πυρκαγιάς που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ζωής και περιουσίας και επιβάλλονται αυστηρά. 

Θα πρέπει να παρακολουθείτε όλα τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης για να γνωρίζετε τις ημέρες 
Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς και τις Εποχικές Απαγορευμένες Περιόδους και να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα. 

Αυτή η σελίδα αποτελεί μόνο οδηγό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
τις απαιτήσεις στη σχετική νομοθεσία ή κανονισμούς. 

Για βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας contact us. 

Σημείωση: η ελεγχόμενη καύση σε πολιτειακά δάση, εθνικά πάρκα και προστατευόμενες 
δημόσιες εκτάσεις γης είναι ευθύνη μας.  

Κατά τις ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς 

Κατά τις ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς, απαγορεύεται η ελεγχόμενη καύση, επομένως 
δεν επιτρέπεται πουθενά. Κάθε Εξουσιοδότηση για Ελεγχόμενη Καύση (άδεια) αναστέλλεται 
αυτόματα - αυτό διευκρινίζεται στους όρους της Εξουσιοδότησης Ελεγχόμενης Καύσης. 

Εποχικοί περιορισμοί – απαιτείται άδεια  

Κατά τη διάρκεια της εποχικής Απαγορευμένης Περιόδου ισχύουν περιορισμοί βάσει των 
Κανονισμών Δασών (Πυροπροστασία) 2014. 

Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για ιδιωτική γη εντός 1,5 χιλιομέτρου από δημόσιες εκτάσεις (βλ. 
ορισμό περιορισμών και κανονισμών καύσης) στους παρακάτω δήμους: 

 

• Gippsland – Baw Baw Shire, East Gippsland Shire, Latrobe City, Wellington Shire 

• Βορειοανατολική Βικτώριας – Alpine Shire, Benalla Rural City, Indigo Shire, Mansfield 
Shire, Mitchell Shire, Murrindindi Shire, Strathbogie Shire, Towong Shire, Wangaratta Rural 
City, Wodonga City 

• Ορεινά θέρετρα – Falls Creek, Mt Buller, Mt Hotham. 

Σε άλλες περιοχές, η CFA (Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία) και οι δήμοι μπορεί επίσης να 
εφαρμόζουν περιορισμούς. 

Για ελεγχόμενη καύση σε ιδιωτική γη όταν και όπου ισχύει η εποχική Απαγορευμένη Περίοδος, 
θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια για να προβείτε σε καύση.  

Για περισσότερες πληροφορίες μιλήστε με το γραφείο DELWP της περιοχής σας  

 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us


 
Ελεγχόμενη καύση 

Η εξουσιοδότηση για καύση θα διευκρινίζει ορισμένους όρους με τους οποίους πρέπει να 
συμμορφωθείτε όπως:  

• πλάτος των διαδρόμων χωρίς εύφλεκτα υλικά  

• ώρα και ημέρες ανάμματος και σβησίματος της φωτιάς  

• επίβλεψη 

• αναφορά.  

Η οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για καύση αναστέλλεται αυτόματα: 

• την ημέρα Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς 

• ορισμένες άλλες ημέρες.  

Εκτός της Εποχικής Απαγορευμένης Περιόδου 

Εκτός της εποχικής Απαγορευμένης Περιόδου, δεν επιβάλλουμε όρους για την ελεγχόμενη 
καύση σε ιδιωτικές εκτάσεις γης. Ωστόσο πάλι είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την ευθύνη 
της φωτιάς σας, καθώς και για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκαλούνται από τη φωτιά ή τη 
διαφυγή της φωτιάς.  

 

Η CFA και οι δήμοι μπορεί επίσης να εφαρμόζουν περιορισμούς. 

 

Αν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) για 
βοήθεια σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας. 

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία TIS National στο 131 450 (εντός Αυστραλίας) ή 
επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au 

https://www.tisnational.gov.au/
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