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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.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
          

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο µε σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 

α) Είδη Ρουχισµού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείµενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και µεγάλους 
ε) Δωρεές 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε οικογένειες και Οργανισµούς για την  
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους. 

Η συλλογή θα γίνει: 

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου  2018 
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ. 

Στο Δηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε πράγµατα πριν ή µετά την  
        προκαθορισµένη µέρα. 

 

COMMUNITY APPEAL 
GWC Community Services is organising a Community Appeal. 

The following items can be donated: 

a) Clothing (New and Used) 
b) Cans or Packets of Food Items 
c) Household Items (New and Old) 
d) Games / Toys / Presents (for kids and adults) 
e) Donations / Money Vouchers 

All items collected will be donated to various families and charitable organisations. 

The collection will take place: 

Wednesday 10th October 2018  
9:00 am - 4:00 pm  

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville 

Please note: Do not leave any items before or after the appointed day.

For more information:  
Tel: 9516 2188   Fax: 9516 3177 

Email: admin@gwccs.org.au 
Facebook.com/gwccservices 

Τα άγρια άλογα του πάρκου 
Snowy River πεθαίνουν 
από πείνα λόγω ξηρασίας

Έ νας αριθμός άγριων αλόγων έχει πεθάνει από ασιτία στα 
χαμηλότερα τμήματα του Εθνικού Πάρκου Kosciuszko, 
όπως επιβεβαιώθηκε από έναν ανεξάρτητο κτηνιατρικό 
έλεγχο του Γραφείου Περιβάλλοντος και Κληρονομιάς.

Οι φωτογραφίες των νεκρών ζώων που τραβήχτηκαν στο Snowy 
River, στα σύνορα ΝΝΟ-Βικτώριας στις αρχές του μήνα, προκάλεσαν 
πολλές ανησυχίες και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τον τρόπο χει-
ρισμού των αλόγων σε εθνικά πάρκα. Ο Richard Swain, ξεναγός σε 
ποτάμια σε απομακρυσμένα σημεία του Byadbo Wilderness, δήλωσε 
ότι οι εκδρομείς είχαν συγκλονιστεί ανακαλύπτοντας το «τρομακτικό 
θέαμα». Ο κ. Swain, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου για 
τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη, δήλωσε ότι τα άλογα είχαν πεθάνει 
από την ξηρασία. «Είδαμε νεκρά άλογα στη μέση του ποταμού» είπε 
«και πάνω από τις όχθες των κολπίσκων. Ήξερα, μετά από έναν τέ-
τοιο χειμώνα, ότι θα δούμε νεκρά άλογα, επειδή υπήρχαν πάρα πολ-
λά και το τοπίο δεν μπορεί να αντέξει τον πληθυσμό τους».
Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Περιβάλλοντος και Κληρονομιάς δή-
λωσε ότι τα άλογα είχαν πεθάνει από πείνα. «Μια ανεξάρτητη κτηνια-
τρική επιθεώρηση επιβεβαίωσε ότι τα άλογα πέθαναν από την πείνα 
λόγω της ξηρασίας και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ανθρώπινης πα-
ρέμβασης» είπε. «Η περιοχή είναι σήμερα ιδιαίτερα ξηρή και όλα τα 
ζώα στην περιοχή βρίσκονται υπό πίεση λόγω έλλειψης νερού και 
ζωοτροφών».
Το γεγονός έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το σχέδιο της κυβέρ-
νησης της ΝΝΟ για την προστασία των άγριων αλόγων στο Εθνικό 
Πάρκο Kosciuszko, με όσους διαφωνούν, όπως ο κ. Swain, να υπο-
στηρίζουν ότι το οικοσύστημα του πάρκου δεν μπορεί να υποστηρίξει 
τη διαβίωση των αλόγων κι ότι, αντίθετα, κινδυνεύει από αυτά.

Η κυβέρνηση Morrison θα παρουσιάσει τις τροποποιήσεις που έχει υπο-
σχεθεί εδώ και καιρό στο σύστημα θεωρήσεων της Αυστραλίας την Τρίτη, 
θεσπίζοντας ένα σχέδιο για να αναγκάσει τους μετανάστες να εγκαταστα-
θούν για κάποια χρόνια σε περιφερειακές περιοχές προτού να μετακομί-
σουν σε κάποια από τις μεγάλες πόλεις. Η κίνηση, την οποία υποστηρίζουν 
πολίτες και ομάδες συμφερόντων, όπως η Ομοσπονδία των Αγροτών, 
αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την 
αύξηση του πληθυσμού στις πρωτεύουσες της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα 
βοηθήσει τις περιφερειακές περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργα-
τικού δυναμικού. Ο νεοδιορισμένος υπουργός Δημοσίων Υποθέσεων και 
Πόλεων του Scott Morrison, Alan Tudge, θα περιγράψει λεπτομερώς το 
σχέδιο σε ομιλία του στη Μελβούρνη την Τρίτη. Με τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν σήμερα  περίπου 5.000 από 190.000 μετανάστες που έρχονται 
στη χώρα κάθε χρόνο υποχρεώνονται να εγκατασταθούν σε κάποια απο-
μακρυσμένη περιοχή. Το νέο καθεστώς θα είναι πολύ πιο φιλόδοξο και 
θα αναγκάσει σχεδόν το ήμισυ του μεταναστευτικού ρεύματος να εγκατα-
σταθεί σε περιφερειακές περιοχές. Οι βίζες μπορεί να απαιτούν από τους 
μετανάστες να ζουν έξω από τις μεγάλες πόλεις για διάστημα έως και πέντε 
ετών. Ο υπουργός δεν θα διευκρινίσει τι τιμωρίες μπορεί να ισχύουν για 
τους μετανάστες που παραβιάζουν τους όρους τους. «Σχεδόν κάθε βίζα 
έχει κάποιες προϋποθέσεις που συνδέονται με αυτήν», είπε ο κ. Tudge. 
Υπάρχουν ήδη αρκετές βίζες που δίδονται με την προϋπόθεση ότι οι με-
τανάστες θα εγκατασταθούν σε περιφερειακές περιοχές, αλλά τα στοιχεία 
δείχνουν ότι ένας στους δέκα που έρχεται με τέτοια βίζα επιλέγει να φύγει 
για μια πόλη εντός 18 μηνών. Η χώρα υποδέχτηκε 4.766 ειδικευμένους 
εργαζόμενους που οδηγήθηκαν σε περιφερειακές περιοχές το 2016-17, 
αλλά σχεδόν το ήμισυ εγκαταστάθηκε στο Περθ. Η κυβέρνηση κατάργησε 
το Περθ ως «περιφερειακό» προορισμό το Νοέμβριο, αλλά ο Ντάργουιν, η 
Αδελαΐδα, η Καμπέρα και το Χόμπαρτ παραμένουν στη σχετική λίστα. Ο 
σκιώδης υπουργός Εργασίας των Εργατικών, Brendan O’Connor, δήλωσε 
ότι ο κ. Morrison είναι «υποκριτής» γιατί δεν κατάφερε να προστατεύσει 
τις θέσεις εργασίας των Αυστραλών από προσωρινούς ξένους εργαζό-
μενους. Είπε ότι υπάρχουν «πάρα πολλοί» διεθνείς φοιτητές οι οποίοι 
αποκτούν περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα και εκμεταλλεύονταν το 
σύστημα. Μια κυβέρνηση Shorten θα δημιουργήσει ένα νέο ανεξάρτητο 
όργανο, ανέφερε, για να διερευνήσει ποιοι τομείς της οικονομίας έχουν 
πραγματική έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Οι νέες βίζες θα υποχρεώνουν 
τους μετανάστες να εγκατασταθούν 
σε απομακρυσμένες περιοχές


