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Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται; 
Φωτιές και Μπάρμπεκιου   

 

Όταν επισκέπτεστε τα Πολιτειακά Δάση και Πάρκα της Βικτώριας, η φωτιά (στην κατασκήνωση) ή το 
μπάρμπεκιου για προσωπική ζεστασιά ή μαγείρεμα είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Ωστόσο, οι φωτιές 
μπορούν εύκολα να ξεφύγουν και να ξεκινήσουν μια δασική πυρκαγιά. 

Ισχύουν περιορισμοί στις δημόσιες εκτάσεις στη Βικτώρια για να διασφαλιστεί ότι δεν διαφεύγει κάποια 
φωτιά και τα δάση μας προστατεύονται. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τους 
κανόνες και κανονισμούς για τη φωτιά και το μπάρμπεκιου πριν επισκεφθείτε. 

Αν ανάψετε φωτιά ή μπάρμπεκιου στην κατασκήνωση είστε νομικά υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι 
είναι ασφαλής, δεν διαφεύγει και έχει σβήσει τελείως πριν φύγετε. 

Ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς  

Ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς = καθόλου άναμμα φωτιάς και όχι μπάρμπεκιου 
με στερεά ή χημικά καύσιμα 

Είναι δική σας ευθύνη να μάθετε εάν ισχύει Ολική Απαγόρευση Φωτιάς. Μπορείτε να καλέσετε την 
Άμεση γραμμή πληροφοριών της υπηρεσίας Έκτακτων Αναγκών Βικτώριας στο 1800 226 226, να 
κατεβάσετε την εφαρμογή Vic Emergency App ή να επισκεφθείτε το emergency.vic.gov.au. Αν δεν 
ξέρετε, ρωτήστε τη γειτονική σας σκηνή. 

Αν έχει καύσωνα ή φυσάει πολύ χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και μην ανάβετε φωτιά ή 
μπάρμπεκιου. 

Γενική χρήση 

Πρέπει να καθαρίσω το χώρο γύρω από τη 
φωτιά ή το μπάρμπεκιου στερεών καυσίμων;  

Ναι. 

Να διατηρείτε μια περίμετρο αέρα και εδάφους 3 
μέτρων γύρω από τη φωτιά σας ή το μπάρμπεκιου 
στερεών καυσίμων ελεύθερη από εύφλεκτα υλικά. 
Όπου υπάρχει χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο χώρο 
φωτιάς (τζάκι ή εστία). 

Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η φωτιά μου ή το 
μπάρμπεκιου; 

• Η φωτιά σας ή το μπάρμπεκιου στερεών καυσίμων 
πρέπει να είναι ένα τετραγωνικό μέτρο ή λιγότερο σε 
μέγεθος με χαντάκι τουλάχιστον 30 πόντους βάθος. 

• Τα στερεά καύσιμα που βάζετε στη φωτιά σας ή στο 
μπάρμπεκιου στερεών καυσίμων δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερα από ένα μέτρο. 

• Παρακαλούμε διαβάστε την παραπομπή για τις 
φωτιές στην κατασκήνωση στα Εθνικά και Πολιτειακά 
Πάρκα. 

Ποια είναι η σωστά κατασκευασμένη φωτιά; 

Η εστία ή το τζάκι που είναι κατασκευασμένο από 
πέτρα, μέταλλο, τσιμέντο ή άλλο μη εύφλεκτο υλικό με 
τρόπο που να περιορίζει την περίμετρο της φωτιάς.  

http://emergency.vic.gov.au/respond/


 
Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται; 

Φωτιές και Μπάρμπεκιου   

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια φωτιά ή μπάρμπεκιου που χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο, 
αέριο καύσιμο ή στερεό καύσιμο; 

Ναι. 

Ωστόσο, πρέπει να διατηρήσετε μια περίμετρο αέρα και εδάφους 3 μέτρων γύρω από φωτιά ή 
μπάρμπεκιου που χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο, αέριο καύσιμο ή στερεό καύσιμο ελεύθερη από εύφλεκτα 
υλικά. 

Μπορώ να αφήσω το μπάρμπεκιου ή τη φωτιά μου αφύλακτη; 

Όχι. 

• Ένας υπεύθυνος ενήλικας πρέπει να είναι παρών στη φωτιά ή στο μπάρμπεκιου που καίει στερεά 
καύσιμα για να επιβλέπει ανά πάσα στιγμή. 

• Παρουσία σημαίνει να έχετε οπτική επαφή με τη φωτιά ή το μπάρμπεκιου που χρησιμοποιεί στερεά 
καύσιμα ή σε απόσταση 50 μέτρων από την εξωτερική περίμετρο. 

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σβήσω σωστά τη φωτιά μου όταν φύγω; 

• Πρέπει πάντοτε να σβήνετε πλήρως τη φωτιά σας με νερό, όχι με χώμα που το ρίχνετε πάνω από τη 
φωτιά. 

• Δεν μπορείτε να αφήσετε κανένα αποκαΐδι που καίει στη φωτιά σας.  

• Να θυμάστε ότι αν η φωτιά σας είναι κρύα στο άγγιγμα, είναι ασφαλές να φύγετε. 

Μην πετάτε στη φωτιά σας γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά, σκουπίδια ή αποφάγια. Παρακαλούμε πάρτε τα 
μαζί σας στο σπίτι. 

Αν αφήσετε αυτά τα πράγματα στο χώρο της κατασκήνωσής σας θεωρείται πέταγμα σκουπιδιών που 
υπόκεινται σε επιτόπου πρόστιμα. 

Ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς 

Ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς = καθόλου άναμμα φωτιάς και όχι μπάρμπεκιου με στερεά ή 
χημικά καύσιμα. 

Μπορώ να ανάψω φωτιά μια μέρα με Ολική Απαγόρευση Φωτιάς; 

Όχι.  

• Απαγορεύεται να ανάψετε φωτιά τις μέρες με Ολική Απαγόρευση Φωτιάς. 

• Αν αμφιβάλλετε, μην ανάψετε φωτιά.  

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μπάρμπεκιου που λειτουργεί με φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό 
ρεύμα μια μέρα με Ολική Απαγόρευση Φωτιάς; 

Ναι. 

Μπάρμπεκιου που λειτουργεί με αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα και τοποθετείται σε μια μόνιμη σταθερή 
κατασκευή κατασκευασμένη με πέτρα, σκυρόδεμα ή άλλο μη εύφλεκτο υλικό, ή 

Μπάρμπεκιου που χρησιμοποιεί μόνο φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σχεδιασμένο και εμπορικά 
κατασκευασμένο αποκλειστικά για προετοιμασία φαγητού (συμπεριλαμβανομένων φορητών 
μπάρμπεκιου) και όταν είναι αναμμένο τοποθετείται σε σταθερή θέση. 
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Αρκεί ότι 

• Είναι για το σκοπό προετοιμασίας φαγητού. 

• Ο χώρος σε απόσταση 3 μέτρων από την εξωτερική περίμετρο του μπάρμπεκιου είναι ελεύθερος από 
εύφλεκτα υλικά. 

• Έχετε είτε ένα λάστιχο συνδεδεμένο σε παροχή νερού ή δοχείο με τουλάχιστον 10 λίτρα νερού για 
άμεση χρήση. 

• Ένας ενήλικας είναι εκεί ανά πάσα στιγμή όταν η φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και τα 
μέσα να σβήσει τη φωτιά. 

• Η φωτιά έχει σβήσει τελείως πριν φύγει ο ενήλικας. 

Στα Εθνικά και Πολιτειακά Πάρκα, μπορείτε να ανάψετε φωτιά και μπάρμπεκιου μόνο 
στον παρεχόμενο καθορισμένο χώρο φωτιάς (τζάκι/εστία). 

Ενημερωτικές πηγές 

• Ελέγξτε την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη καιρού πριν φύγετε στο bom.gov.au 

• Μάθετε για τις μέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς μέσω: 

– Vic Emergency Hotline – 1800 226 226 

– emergency.vic.gov.au 

– Vic Emergency App 

Για να καταγγείλετε ύποπτη ή παράνομη δραστηριότητα, καλέστε το 136 186 

 

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 

 

http://www.bom.gov.au/
tel:136186
https://www.tisnational.gov.au/
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