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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.

Μεγέθη ρεκόρ 
στις συγκομιδές 
σιταριού της 
δυτικής Αυστραλίας
Οι σοδειές σιταριού της δυτικής Αυστραλί-
ας, από όπου προέρχονται οι μεγαλύτερες 
ποσότητες εξαγόμενου σιταριού, εκτιμάται 
ότι θα ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ φέτος 
μετά τις βροχοπτώσεις του Αυγούστου. Από 
την άλλη πλευρά, η ανατολική Αυστραλία 
αναμένεται να έρθει αντιμέτωπη με την ξη-
ρασία για δεύτερη συνεχή χρονιά και όπως 
είναι λογικό η εξέλιξη αυτή ίσως αντισταθ-
μίσει την παραγωγή ρεκόρ που αναμένεται 
από τα δυτικά της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν 
με αναλυτές και εμπόρους, η παραγωγή της 
δυτικής Αυστραλίας αναμένεται να ανέλθει 
στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 11 εκατ. 
τόνων όταν την τελευταία δεκαετία η παρα-
γωγή κινείται κατά μέσο όρο στους 8,4 εκατ. 
τόνους. Στο σύνολο της η Αυστραλία ωστό-
σο εκτιμάται ότι παράγει 20 εκατ. τόνους 
σιταριού καταγράφοντας μείωση σε σχέση 
με πέρυσι. Ωστόσο οι ανησυχίες για τα πα-
γκόσμια αποθέματα σιταριού παραμένουν 
ειδικά μετά την ξηρασία που έπληξε παρα-
δοσιακές εξαγωγικές δυνάμεις του βόρειου 
ημισφαίριου όπως τη Ρωσία, τον κορυφαίο 
εξαγωγέα παγκοσμίως.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ξ εκίνησε την Δευτέρα 3 Σε-
πτεμβρίου 2018 η Ανάρτηση 
των Κτηματολογικών Στοιχεί-
ων των προκαποδιστριακών 

O.T.A. Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, 
Μεσαγρού και Πέρδικας του Καλλι-
κρατικού Δήμου Αίγινας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέ-
ρειας Αττικής.
Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Δια-
γράμματα και οι Προσωρινοί Κτημα-
τολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν 
στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα 
παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) 
μήνες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον 
μπορεί μέσα στην προθεσμία αυτή να 
υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένστα-
ση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης 
στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφη-
σης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής 
και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη 
προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.
Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προ-
δήλου σφάλματος η προθεσμία υποβο-
λής είναι μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν 
να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δη-
λώσεις. Από την έναρξη της Ανάρτη-
σης  τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις 
του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που 
αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, 
στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου 
και στην καταχώριση οποιασδήποτε 
πράξης στο Υποθηκοφυλακείο).

«Ηλεκτρονική Ανάρτηση 
κτηματογράφησης»
Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε 
δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοι-
χεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολο-
γίου www.ktimatologio.gr στο portal 
e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοι-
χεία της Ανάρτησης, είτε με τη χρήση 
των κωδικών ασφαλείας που χρησι-
μοποιεί στις εφαρμογές taxisnet, είτε 
αφού δημιουργήσει (αν δεν  έχει ήδη) 
τον  προσωπικό του κωδικό Κτηματο-

λογίου και εισάγει επιπλέον τα «τρία 
κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδει-
κτικό της δήλωσής του. Στην περίπτω-
ση που χρησιμοποιήσει τους κωδικούς 
taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των πε-
ριοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση 
και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ του.
Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστηρίζεται 
η υποβολή αίτησης διόρθωσης προ-
σωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής 
εφαρμογής «Ανάρτηση» στην ενότητα 
«Κτηματογράφηση» των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Απαραίτητα στοιχεία για 
την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή 
είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτο-
κόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου 
και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία 
αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό 
Υποβολής Δήλωσης.» Διεύθυνση Γρα-
φείου Κτηματογράφησης Επί των οδών 
Οινώνης 1 και Λεωφ. Φανερωμένης 
(πλησίον του Δημαρχείου Αίγινας), 
T.Κ. 18010, Αίγινα, Τηλ: +30 22970 
25965, Fax:+30 22970 25967
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρί-
τη, Τετάρτη Πέμπτη από 08:00 έως 
16:00 και Παρασκευή 08:00-20:00. 
Πληροφορίες δίνονται  Δευτέρα 
έως Παρασκευή 8:30 έως 15:30 
στα τηλέφωνα 210-6505600  και 
στο www.ktimatologio.gr. http://
www.ktimatologio.gr/Pages/News.
aspx?id=437

Η Αυστραλία προωθεί 
την θαλάσσια ασφάλεια

Μεγάλοι βράχοι με χρυσό, αξίας εκατ. 
δολαρίων, βρέθηκαν στην Αυστραλία

Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τοπικούς φορείς προκειμένου να 
ιδρύσει το «Pacific Fusion Centre» για να ενισχύσει την θαλάσσια 
ασφάλεια στην περιοχή του Ειρηνικού. Μέσω του νέου κέντρου θα 
γίνεται διαχείριση πληροφοριών οι οποίες θα προέρχονται από 
διάφορες πηγές, προκειμένου να αντιμετωπίζονται απειλές στον 
τομέα της ασφάλειας στην περιοχή του Ειρηνικού όπως η παρά-
νομη αλιεία, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η διακίνηση ναρκω-
τικών. Η απόφαση για την ίδρυση του νέου κέντρου ελήφθη μετά 
τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις από ηγέτες των χωρών του Ειρη-
νικού για την επίτευξη της ναυτιλιακής τους κυριαρχίας. Το συγκε-
κριμένο κέντρο θα είναι έτοιμο στα μέσα του 2019 και εντάσσεται 
στο πρόγραμμα «Pacific Maritime Security Program» της Αυστρα-
λίας, το οποίο προβλέπει θαλάσσιες περιπολίες στον Ειρηνικό για 
τα επόμενα πέντε χρόνια καθώς και εναέρια παρακολούθηση της 
συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής.

Μεταλλωρύχοι στη Δυτική Αυστραλία είπαν πως ανακάλυψαν δύο 
μεγάλους βράχους με χρυσό, ο καθένας εκ των οποίων εκτιμά-
ται πως έχει αξία εκατομμυρίων δολαρίων. Ο μεγαλύτερος από 
τους δύο, βάρους 95 κιλών, διαπιστώθηκε πως περιέχει πάνω από 
2.400 ουγγιές χρυσού, ανακοίνωσε η καναδική RNC Minerals, 
σύμφωνα με το BBC. Η εταιρεία είπε ότι εξόρυξε χρυσό αξίας περί-
που 11 εκατ. δολαρίων από ένα ορυχείο κοντά στο Κάλγκουρλι την 
προηγούμενη εβδομάδα. Ένας μηχανικός εξορύξεων περιέγραψε 
τα ευρήματα ως «εξαιρετικά σπάνια». «Ακόμα αναφέρονται ευρέ-
σεις βώλων χρυσού σε χρυσωρυχεία, αλλά κατά κανόνα είναι λίγες 
ουγγιές» είπε ο καθηγητής Σαμ Σπίρινγκ, διευθυντής του Western 
Australia School of Mines στο Πανεπιστήμιο Κέρτιν. Η εταιρεία 
εκτιμά πως ο μεγαλύτερος βράχος έχει αξία που ξεπερνά τα 4 εκατ. 
δολάρια. Όπως ανέφερε, ο δεύτερος- βάρους 63 κιλών και 1.600 
ουγγιές χρυσού- έχει αξία 2,6 εκατ. δολαρίων. Πέραν του χρυσού, 
οι βράχοι αποτελούνται από χαλαζία. Οι μεταλλωρύχοι συνήθως 
εξορύσσουν γύρω στα 2 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο βράχου, είπε 
στο BBC ο καθηγητής Σπίρινγκ. Η RNC Minerals ανακοίνωσε πως 
εξόρυξε 2,200 γραμμάρια ανά τόνο. «Πολύ πολύ σπάνια βλέπου-
με αποτελέσματα τέτοιου επιπέδου. Πρόκειται για ένα υπερβολικά 
σπάνιο εύρημα, και πολύ συναρπαστικό» πρόσθεσε.


