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«Δεν τον σκότωσα, τον βρήκα χωρίς κεφάλι», λέει η σύντροφος δολοφονημένουΑνησυχία για την αύξηση του πληθυσμού 
και την αντοχή των υποδομών

Τοπικές Αγροτικές Υπηρεσίες της Ευρύτερης Περιοχής του Σύδνεϋ

Αγοραπωλησία Εκτρεφόμενων Ζώων
Κωδικός Αναγνώρισης Ιδιοκτησίας [Property Identification Code (PICs)]
Εάν διατηρείτε εκτρεφόμενα ζώα στη γη σας ΠΡΕΠΕΙ να έχετε Κωδικό Αναγνώρισης Ιδιοκτησίας (PIC).
Εάν δε συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις του PIC, μπορεί να λάβετε ειδοποιητήριο προστίμου $1.000.
Το ανώτερο που θα πληρώσετε ποτέ για έναν PIC είναι $22.
Η κατοχή PIC σημαίνει ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε εύκολα να κρατήσετε τα ζώα σας ασφαλή σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιάς, πλημμύρας ή εκδήλωσης ασθένειας.
Καλέστε το 1300 795 299 ή επισκεφθείτε το www.lls.nsw.gov.au/livestock/pics για να μάθετε περισσότερα.

ΤΑΪΣΜΑ ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το τάισμα χοίρων με υπολείμματα τροφίμων/φαγητών [swill feeding] όπως κρέας, προϊόντα κρέατος ή ο,τιδήποτε 
άλλο που έχει έλθει σε επαφή με κρέας είναι παράνομο στην Αυστραλία. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρά 
πρόστιμα έως $220.000.
Αυτή η πρακτική, γνωστή ως ‘τάισμα με υπολείμματα τροφίμων/φαγητών’ [‘swill feeding’] θα μπορούσε να 
προκαλέσει διάφορους ιούς που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Εάν δεν είστε σίγουροι μην ταΐζετε 
τους χοίρους σας με υπολείμματα τροφίμων/φαγητών.
Για συμβουλές και βοήθεια καλέστε το 1300 795 299.

ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ
Έχετε παρατηρήσει τίποτε ασυνήθιστο στην εμφάνιση ή τη συμπεριφορά του ζώου σας; Να το αναφέρετε αμέσως!
Εάν δείτε κάτι, πείτε κάτι. Οι αρχές είναι εδώ για να βοηθούν και να προστατεύουν τις κοινότητες και την οικονομία 
μας από τη άφιξη νέων παρασίτων και ασθενειών.
Για να αναφέρετε παράσιτα και ασθένειες σε ζώα (περιλαμβανομένων των ζώων εκτροφής, αγρίων ζώων, πτηνών 
και υδρόβιων ζώων) καλέστε την Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης Ασθενειών Ζώων στο  
1800 675 888. 
Για να αναφέρετε ένα εξωτικό παράσιτο ή εξωτική ασθένεια, ή εάν δείτε ασυνήθιστα συμπτώματα στα φυτά 
σας, καλέστε την Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Εξωτικών Παρασίτων Φυτών στο 1800 084 881.

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΖΩΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Εάν έχετε προγραμματίσει ή σκέφτεστε, να αγοράσετε, να πωλήσετε ή να μετακινήσετε ζώα εκτροφής ΠΡΕΠΕΙ να 
συμμορφώνεστε με τα πρότυπα της Κυβέρνησης της ΝΝΟ ή αλλιώς κινδυνεύετε να σας επιβληθούν χιλιάδες 
δολάρια σε πρόστιμα.
Για να αποφύγετε ένα πρόστιμο πρέπει να διασφαλίσετε:
• Ότι έχετε πάρει Κωδικό Αναγνώρισης Ιδιοκτησίας (PIC)
• Ότι έχετε παραγγείλει Εθνικές Δηλώσεις Προμηθευτών [National Vendor Declarations (NVD)]
• Ότι έχετε ανοίξει λογαριασμό στο Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης Ζώων Εκτροφής  
    [National Livestock Identification System (NLIS)]
• Ότι έχετε ελέγξει τα ενώτια [tags] στα ζώα εκτροφής
• Ότι συμπληρώσατε NVD
• Ότι συμπληρώσατε μεταφορά από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία [NLIS transfer]

Επικοινωνήστε με τις Τοπικές Αγροτικές Υπηρεσίες στο 1300 795 299 για να μάθετε περισσότερα.

Μια γυναίκα από το Sunshine Coast παραδέ-
χτηκε στο δικαστήριο ότι μετέφερε σε πάρκο 
το ακέφαλο πτώμα του συντρόφου της αλλά 
αρνείται ότι ήταν αυτή που τον δολοφόνησε. 
Η σορός του 66χρονου ανακαλύφθηκε από 
μια πυρκαγιά κοντά στο Gympie, το 2013. Στο 
δικαστήριο κατατέθηκε ότι η αιτία του θανά-
του του δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Στην 
ομιλία του, ο εισαγγελέας είπε ότι ήταν «κου-
ραστικό και χρονοβόρο» το καθήκον της αστυ-

νομίας να εντοπίσει τα απομεινάρια 10 μήνες 
αργότερα. Η κατηγορούμενη είχε φύγει από 
την κοινή κατοικία μετά από καυγά και όταν 
γύρισε ισχυρίζεται ότι βρήκε τον άνδρα νεκρό 
και χωρίς κεφάλι. Η κ. Ουίλιαμς κατέθεσε ότι 
δεν ήξερε τι να κάνει με το ακέφαλο πτώμα 
και το έβγαλε στην άκρη του δρόμου ώστε να 
τον βρει η αστυνομία. Περίπου 60 μάρτυρες 
αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη που θα 
διαρκέσει περισσότερο από δεκαπενθήμερο.

Ο πληθυσμός της Αυστραλίας 
αναμένεται να φτάσει τα 25 εκα-
τομμύρια τον Αύγουστο και ο φι-
λελεύθερος γερουσιαστής Dean 
Smith επιθυμεί να ξεκινήσει 
δημόσια συζήτηση σχετικά με το 
πώς θα ανταπεξέλθουν οι υποδο-
μές της χώρας. Ο γερουσιαστής 
της Δυτικής Αυστραλίας πρότεινε 
τη δημιουργία μιας κοινοβουλευ-
τικής επιτροπής που θα εξετάσει 
πώς μπορούν να αντιμετωπι-
στούν οι ανάγκες της Αυστραλίας 
καθώς ο πληθυσμός μεγαλώνει 
ταχύτερα από το αναμενόμενο. 
«Το θέμα του πληθυσμού είναι 
ευρύτερο από τα ζητήματα της 
μετανάστευσης, αλλά όπου κι αν 
βρίσκεστε σε όλη τη χώρα, μπο-
ρείτε να δείτε διαφορετικά είδη 
προκλήσεων. Στις περιφερειακές 
κοινότητες μπορεί να παρατηρή-
σετε έλλειψη δυνατοτήτων αύ-
ξησης του πληθυσμού, ενώ στις 
μεγαλύτερες πόλεις μας μπορείτε 
να δείτε μερικές από τις πραγμα-
τικές προκλήσεις που προκαλεί 
η συμφόρηση και η έλλειψη των 
υποδομών», δήλωσε ο κ. Σμιθ. 
Οι αρχικές εκτιμήσεις προέβλε-
παν ότι η χώρα δεν θα έφτανε τα 
25 εκατομμύρια μέχρι το 2042. 
Μόλις επτά χρόνια πριν, η ημε-
ρομηνία αναθεωρήθηκε για το 
2027. «Αν λοιπόν οι εκτιμήσεις 
γύρω από την αύξηση του πλη-
θυσμού είναι ανακριβείς ... τότε 
αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις 
σχετικά με τις υποδομές», τόνι-
σε ο Γερουσιαστής. Εκτός από 
την εξέταση του καλύτερου τρό-
που σχεδιασμού βασικών υπη-
ρεσιών και υποδομών, ο κ. Σμιθ 
θέλει να εξεταστεί εκ νέου και το 
πρόγραμμα μετανάστευσης. Ο 
Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-
μπουλ συμφώνησε να μιλήσει 

με τον γερουσιαστή για την ιδέα 
της δημιουργίας κοινοβουλευ-
τικής επιτροπής, αλλά δήλωσε 
ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα 
μετανάστευσης είναι ήδη αυ-
στηρά ελεγχόμενο. Ο υπουργός 
Εσωτερικών Peter Dutton ανα-
γνώρισε πρόσφατα ότι το σημε-
ρινό ανώτατο όριο των 190.000 
μεταναστών ετησίως συζητήθηκε 
από την κυβέρνηση, ενώ ο Τόνι 
Άμποτ  και η γερουσιαστής του 
OneNation, Pauline Hanson πιέ-
ζουν για τη μείωση του αριθμού 
αυτού. Το τελευταίο οικονομικό 
έτος, ο αριθμός των μόνιμων 
μεταναστών που έρχονται στην 
Αυστραλία έπεσε στις 163.000. 
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Bill 
Shorten δήλωσε ότι θα συζητήσει 
την ιδέα του γερουσιαστή Smith 
με τους βουλευτές του Εργατικού 
Κόμματος, αλλά πρόσθεσε ότι για 
τις  προκλήσεις που δημιουργεί 
η αύξηση του πληθυσμού δεν 
ευθύνονται αποκλειστικά οι με-
τανάστες. Ο Γερουσιαστής Σμιθ 
είπε ότι θα ήθελε να δει τις πε-
ριφερειακές περιοχές να επω-
φελούνται από την αύξηση του 
πληθυσμού: «Ως γερουσιαστής 
από το Perth, ενδιαφέρομαι να 
διασφαλίσω ότι θα έχουμε οφέλη 
από την αύξηση του πληθυσμού 
χωρίς να χρειαστεί να πληρώ-
σουμε το υψηλό τίμημα της Μελ-
βούρνης και του Σύδνεϋ».


