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Συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης 
στο Central West 

 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας δημιουργεί νέα πάρκα και 

καταφύγια 75.000 εκταρίων στη δυτικοκεντρική Βικτώρια, 
όπως και τρία νέα εθνικά πάρκα. 

 

Ξύλα καύσης στη Βικτώρια
Τονίζουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες συλλογής ξύλων καύσης οικιακής 
χρήσης που υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες στη δυτικοκεντρική Βικτώρια. 
Στη Βικτώρια, τα ξύλα καύσης μπορούν να συλλέγονται για οικιακή χρήση από δημόσια γη σε 
καθορισμένα σημεία συλλογής κατά το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

Αυτό είναι σημαντικό για τις τοπικές κοινότητες και γι' αυτούς που βασίζονται στα ξύλα καύσης 
σαν πρωταρχική πηγή θέρμανσης. 

Αν και η συλλογή ξύλων καύσης είναι δωρεάν, αποτελεί μια περιορισμένη πηγή που μπορεί να 
συλλέγεται μόνο από καθορισμένα σημεία, όπου βρίσκεται σε ισορροπία με άλλες δασικές 
αξίες, με τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. 

Μέρη συλλογής ξύλων καύσης οικιακής χρήσης στο Central West

Ορισμένες περιοχές που χρησιμοποιούνται τώρα για συλλογή ξύλων καύσης θα επηρεαστούν 
από τις αλλαγές 
στη χρήση των δημόσιων χώρων. Εντούτοις, δεν αναμένεται να επηρεαστεί η προμήθεια για τα 
επόμενα δυο χρόνια. 

Τα ξύλα καύσης οικιακής χρήσης θα συνεχίσουν να διατίθενται σε καθορισμένα σημεία στα 
κρατικά δάση. Τα ξύλα καύσης 
οικιακής χρήσης θα συνεχίσουν να διατίθενται σε καθορισμενα σημεία στα περισσότερα νέα 
περιφερειακά πάρκα μέχρι τον Ιούνιο του 2029. 

Τα ξύλα καύσης ενδέχεται να διατίθενται ως υπο-προϊόν των δραστηριοτήτων δασικής 
διαχείρισης (π.χ. κοπή επικίνδυνων δέντρων για λόγους ασφαλείας και εξυγίανσης του δάσους). 

Η δημιουργία των προτεινόμενων εθνικών πάρκων θα γίνει σταδιακά για να επιτρέψει τη 
συλλογή εμπορικής ξυλείας σε ορισμένες περιοχές που προς το παρόν αποτελούν κρατικά 
δάση, πριν συμπεριληφθούν στα πάρκα. Σ΄αυτές τις περιοχές, η συλλογή ξυλείας καύσης 
οικιακής χρήσης (από καθορισμένα σημεία) θα είναι επίσης δυνατή, μέχρι οι περιοχές να 
προστεθούν στα πάρκα. 
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Wellsford Block 

Ορισμένη συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης από την προσθήκη του Περιφερειακού 
Πάρκου Bendigo θα διατίθενται σε καθορισμένα σημεία, που επιλέχτηκαν για αν βελτιώσουν την 
οικολογική δομή του δάσους, μέχρι τον Ιούνιο του 2029. 

 

Wombat-Macedon Block 

Ορισμένες συλλογές ξύλων καύσης οικιακής χρήσης στα τέσσερα νέα περιφερειακά πάρκα και 
στις προσθήκες τους θα διατίθενται μέχρι τον Ιούνιο του 2029. 

Ακόμη, θα είναι εφικτή η συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης σε καθορισμένα σημεία, όπου 
η συγκομιδή εμπορικής ξυλείας επιτρέπεται, πριν αυτές οι περιοχές συμπεριληφθούν στο νέο 
Εθνικό Πάρκο Wombat-Lerderderg. 
 
Mount Cole-Pyrenees Block 

• To Mount Cole–Pyrenees block διατηρεί 11.901 εκτάρια κρατικού δάσους, όπου 
μπορούν να συλλεχθούν ξύλα καύσης οικιακής χρήσης από καθορισμένα σημεία. 

• Ακόμη, θα είναι εφικτή η συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης σε καθορισμένα 
σημεία, όπου η συγκομιδή εμπορικής ξυλείας επιτρέπεται, πριν αυτές οι περιοχές 
συμπεριληφθούν στα νέα Εθνικά Πάρκα Mount Buangor και Pyrenees. 

• Η συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης (από καθορισμένα σημεία υλοτόμησης) θα 
διατίθεται επίσης στο Περιφερειακό Πάρκο Pyreness για μέχρι δυο έτη. 
 

Εναλλακτικές επιλογές ενέργειας και στήριξης των τοπικών 
κοινοτήτων 
Η κυβέρνηση της Βικτώριας διαθέτει προγράμματα στήριξης της μετάβασης σε εναλλακτικές 
επιλογές προμήθειας ενέργειας που καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Από τον 
Ιούλιο του 2021 το Πρόγραμμα Αναβάθμισης Οικιακής Θέρμανσης και Ψύξης (Home Heating 
and Cooling Upgrades Program) θα παρέχει έκπτωση $1,000 στο κόστος αγοράς και 
εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης υψηλής απόδοσης. 

• Όπου η προμήθεια ξύλων καύσης είναι λιγοστή, υπάρχουν διάφορα κυβερνητικά 
προγράμματα οικονομικής βοήθειας στο κόστος καυσίμων για χρήστες ξύλων καύσης 
χαμηλού εισοδήματος. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο: 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support   

• Για τη μελλοντική στήριξη των χρηστών ξύλων καύσης, η κυβέρνηση της Βικτώριας θα 
διεξάγει πολιτειακή έρευνα για τη ζήτηση ξύλων καύσης οικιακής χρήσης και τον ορίων 
στην προμήθεια. Αυτή η έρευνα θα ενισχύσει τη μελλοντική διαχείριση των ξύλων καύσης 
οικιακής χρήσης στη Βικτώρια. 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support
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• Το Μπόνους Εξοικονόμησης Ενέργειας (PSB) αξίας $250 είναι μια εφάπαξ πληρωμή 
$250 άμεσης στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών στη Βικτώρια, που βιώνουν άγχος για 
τους λογαριασμούς ενέργειας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19).  

Το PSB διατίθεται σε άτομα που λαμβάνουν πληρωμές από τα κάτωθι προγράμματα 
διευκόλυνσης καρτών: 

• Centrelink Pensioner Concession 
• JobSeeker 
• Youth Allowance 
• Austudy 
• Abstudy 
• Διεκολύνσεις Συνταξιούχων του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων (Department of 

Veterans Affairs Pensioner Concession) ή 
• Χρυσή Κάρτα του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων (Department of Veterans Affairs 

Gold Card. 

 
Σχετικά μ' αυτές τις αλλαγές 
Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την απόκριση της κυβέρνησης της Βικτώριας στην Τελική 
Έκθεση Έρευνας του Central West του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της 
Βικτώριας (VEAC's) και των συστάσεών της. 
Αυτές οι αλλαγές διατηρούν τους πολύτιμους περιβαλλοντικούς πόρους βιοποικιλότητας και 
πετυχαίνουν μια βιώσιμη ισορροπία που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των χρηστών 
γης, τώρα και στο μέλλον. 
Μπορείτε να βρείτε την απάντηση της κυβέρνησης στον ιστότοπό μας. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή ξύλων καύσης οικιακής χρήσης διατίθενται στο 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region 
 
 
 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) για 
βοήθεια από μεταφραστές και διερμηνείς. Επικοινωνήστε με τη TIS National στο 131 450 (από 
Αυστραλία) ή επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au 

 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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