
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 
 
1 ΤΙΤΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Σχέδιο Καταπολέμησης της ποντίκας 
 
2 ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
2.1 Ο σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση της ποντίκας για την 
προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής περιούσιας, της χλωρίδας και πανίδας 
του τόπου και της δημόσιας υγείας.  
 
2.2 Οι στόχοι του Σχεδίου είναι η διεξαγωγή εκστρατειών καταπολέμησης 
της ποντίκας από το Τμήμα Γεωργίας και άλλων κυβερνητικών 
υπηρεσιών/τμημάτων, καθώς και στην παρότρυνση μέσω οικονομικής 
ενίσχυσης των Δήμων και Κοινοτήτων, να αναλαμβάνουν οργανωμένες 
εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας εντός των γεωγραφικών τους 
ορίων.     
 
3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

3.1 Αρμόδια Αρχή 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή της ενίσχυσης είναι το Τμήμα Γεωργίας 
(εφεξής η «Αρμόδια Αρχή»).  
 
3.2 Παραγωγή ποντικοδολώματος 
3.2.1 Η Αρμόδια Αρχή αναλαμβάνει την παραγωγή ποντικοδολώματος. Θα 
παράγονται περίπου 300.000 κιλά ποντικοδόλωμα, που είναι η μέγιστη 
δυναμικότητα του εργοταξίου, βάσει των σημερινών δεδομένων. Δύναται να 
αυξομειώνεται η συνολική ποσότητα παραγωγής ποντικοδολώματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξάρσεις του πληθυσμού της ποντίκας, το μέγεθος 
των ζημιών που προκαλεί, την υφιστάμενη δυναμικότητα του σημείου 
παραγωγής ποντικοδολώματος και το εκάστοτε ετήσιο κονδύλι που 
εγκρίνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.   
 
3.2.2 Το συντονισμό και όλες οι εργασίες που αφορούν την παραγωγή 
ποντικοδολώματος αναλαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή.   
 
3.3 Διάθεση Ποντικοδολώματος 
3.3.1 Η Αρμόδια Αρχή προμηθεύει δωρεάν ποντικοδόλωμα: 

(α) τα συνεργεία του Τμήματος Γεωργίας για σκοπούς διεξαγωγής 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας. 
(β) την Υγειονομική Υπηρεσία για σκοπούς διεξαγωγής εκστρατειών 
καταπολέμηση της ποντίκας για προστασία της δημόσιας υγείας.  
(γ) τα Κυβερνητικά Τμήματα / Υπηρεσίες για σκοπούς προστασίας των 
χώρων και εγκαταστάσεων τους, νοουμένου ότι διαθέτουν κατάλληλο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό.  



(δ) τα Κυβερνητικά Τμήματα / Υπηρεσίες που δύναται προαιρετικά να 
διεξάγουν εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας, νοουμένου ότι 
διαθέτουν κατάλληλα συνεργεία με εκπαιδευμένο προσωπικό.   
(ε) τα Ηνωμένα Έθνη σε περίπτωση που επιθυμούν να διεξάγουν 
εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας μόνο εντός της νεκρής ζώνης.  
 

3.3.2 Η Αρμόδια Αρχή παραχωρεί επιδοτημένο ποντικοδόλωμα (€0,50 ανά 
κιλό, συν ΦΠΑ) στα Συμβούλια των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης 
στα Συμβούλια Αποχετεύσεως για σκοπούς διεξαγωγής οργανωμένων 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας εντός των ορίων τους.  

 
3.3.3 Το ποντικοδόλωμα που παράγεται από το Τμήμα Γεωργίας δεν 
παραχωρείται σε οποιαδήποτε άλλα οργανωμένα σύνολα και στο ευρύτερο 
κοινό.  
 
3.4 Εκστρατείες Καταπολέμησης της Ποντίκας 
3.4.1 Η Αρμόδια Αρχή αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εκστρατειών 
καταπολέμησης της ποντίκας σε περιοχές που κρίνονται κατά την εκτίμηση 
τους εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας και βρίσκονται σε 
γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές ή σε περιοχές που συνορεύουν την νεκρά 
ζώνη.   
 
3.4.2 Για τη διεξαγωγή των εκστρατειών καταπολέμησης που 
αναλαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή οργανώνονται συνεργεία που 
αποτελούνται από τακτικό και έκτακτο ωρομίσθιο προσωπικό και τους 
παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια και εξοπλισμός.  
 
3.4.3 Η Αρμόδια Αρχή δύναται να συνεργάζεται με άλλα οργανωμένα 
σύνολα, φορείς και κυβερνητικά τμήματα (π.χ. Τμήμα Δασών, Υπηρεσία 
Θήρας και Πανίδας, Αρχή Λιμένων, κ.ά.) για διεξαγωγή εκστρατειών 
καταπολέμησης της ποντίκας.  
 
3.4.4 Η Υγειονομική Υπηρεσία δύναται από μόνη της ή σε συνεργασία με 
Συμβούλια Δήμων και Κοινοτήτων να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας σε περιοχές που κρίνονται κατά 
την εκτίμηση τους εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας και βρίσκονται 
εντός και εκτός οικιστικών ζωνών ή σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές που 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.   
 
3.4.5 Το Τμήμα Δασών αναλαμβάνει με δικά του συνεργεία τη διεξαγωγή 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας σε περιοχές που κρίνονται κατά 
την εκτίμηση του εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας και βρίσκονται 
εντός κρατικών δασών.  
 



3.4.6 Το Ταμείο Θήρας αναλαμβάνει με δικά του συνεργεία τη διεξαγωγή 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας σε κυνηγότοπους που κρίνονται 
κατά την εκτίμηση του, εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας.       
 
3.4.7 Οι Δήμοι και Κοινότητες αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή οργανωμένων 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας εντός των γεωγραφικών ορίων 
τους.  
 
3.4.8 Τα Συμβούλια Αποχετεύσεως δύναται να αναλαμβάνουν οργανωμένες 
προσπάθειες για αντιμετώπιση των τρωκτικών στα αποχετευτικά δίκτυα 
εντός των ορίων του οικείου Συμβουλίου Αποχετεύσεως.    
 
3.5 Προώθηση βιολογικών και άλλων μεθόδων καταπολέμησης της 
Ποντίκας.  
Το Σχέδιο ενθαρρύνει με οικονομική στήριξη τη διεξαγωγή μελετών και 
πιλοτικών εφαρμογών που βασίζονται στην καταπολέμηση της ποντίκας με 
βιολογικές και άλλες μεθόδους, καθώς επίσης την υιοθέτηση πέραν των 
χημικών μέσων και άλλων μέσων για προστασία της γεωργίας, κτηνοτροφίας 
και ευρύτερα της πανίδας και χλωρίδας.  
 
3.6 Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση οργανωμένων συνόλων και του 
ευρύτερου κοινού. 
3.6.1 Η Αρμόδια Αρχή μόνη της ή σε συνεργασία με άλλα κυβερνητικά 
Τμήματα και Υπηρεσίες αναλαμβάνει τη διαφώτιση του αγροτικού κόσμου, 
οργανωμένων συνόλων και του ευρύτερου κοινού για τα ορθά μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται για να περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται 
από την ποντίκα σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.     
 
3.6.2 Η Υγειονομική Υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαφώτιση οργανωμένων 
συνόλων και του ευρύτερου κοινού για τα ορθά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας από ανθρωπογενή 
ασθένειες που μεταδίδονται από την ποντίκα.     
 
3.7 Οικονομική Ενίσχυση των Δήμων / Κοινοτήτων. 
( Υποχρεώσεις Δήμων / Κοινοτήτων) 
3.7.1 Οι εκστρατείες που αναλαμβάνονται από τους Δήμους / Κοινότητες 
πρέπει να προϋποθέτουν τα ακόλουθα: 

(α) ο σκοπός των εκστρατειών να συνάδει με το σκοπό του παρόντος 
Σχεδίου.  
(β) οι εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας να οργανώνονται από το 
Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο και να είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την 
ευθύνη του.   
(γ) να ακολουθείται νομότυπη διαδικασία για τη διεξαγωγή των 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας, όπου το ποντικοδόλωμα να 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών.  



(δ) να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής ή 
οποιονδήποτε άλλων κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών, που γίνονται 
πριν ή κατά τη διεξαγωγή των εκστρατειών.  

 
(περιγραφή διαδικασίας) 
3.7.2 Οι Δήμοι, Κοινότητες και Συμβούλια Αποχετεύσεως αιτούνται την 
παραχώρηση συγκεκριμένης ποσότητας ποντικοδολώματος για διεξαγωγή 
οργανωμένης εκστρατείας καταπολέμησης της ποντίκας.  
 
3.7.3 Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής, διαφορετικά θα απορρίπτεται.  
 
3.7.4  Εγκρίνονται μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
θέτει η Αρμόδια Αρχή.  
 
3.7.5 Οι ποσότητες ποντικοδολώματος που αιτούνται οι 
Δήμοι/Κοινότητες/Συμβούλια Αποχετεύσεως θα αναπροσαρμόζονται 
ανάλογα με τις δυνατότητες της Αρμόδιας Αρχής και θα παραχωρείται όλη ή 
μέρος της ζητηθείσας ποσότητας και εφόσον ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

(α) τη δυναμικότητα του σημείου παραγωγής του ποντικοδολώματος και 
τις διαθέσιμες ποσότητες παραγόμενου ποντικοδολώματος κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο,  
(β) τις διαθέσιμες πιστώσεις του σχετικού κονδυλιού, και 
(γ) τις πραγματικές ανάγκες σε ποντικοδόλωμα του κάθε Δήμου και 
Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά κριτήρια που θα καθορίζονται 
από την Αρμόδια Αρχή, όπως η συνολική έκταση ενός δήμου ή μιας 
κοινότητας, η γεωργοκτηνοτροφική τους έκταση, κ.ά.   

3.7.6 Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή παράγει περιορισμένη ποσότητα 
ποντικοδολώματος και σε περίπτωση που δεν μπορεί να καλύψει όλες ή 
μέρος των πραγματικών αναγκών ενός Δήμου / Κοινότητας, τότε ο 
ενδιαφερόμενος Δήμος / Κοινότητα θα πρέπει να απευθύνεται στον ιδιωτικό 
τομέα.  

.   
4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Οι επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης έχουν ως εξής:  

(α) Παραχώρηση δωρεάν ποντικοδολώματος στα συνεργεία εκστρατειών 
καταπολέμησης της ποντίκας που αναλαμβάνει η Αρμόδια Αρχή και άλλες 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη (ένταση 
100%).  

(β) Παραχώρηση επιδοτημένου ποντικοδολώματος στην τιμή των €0.50 
(συν ΦΠΑ) ανά κιλό σε Δήμους/Κοινότητες για διεξαγωγή οργανωμένων 
εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας.  Η ένταση της ενίσχυσης είναι 
32% βάσει των σημερινών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη το κόστο 
παραγωγής του ποντικοδολώματος και την τιμή προς πώληση.  



 

5 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν: 
(α) Η Αρμόδια Αρχή και οποιαδήποτε άλλη Κυβερνητική 
Υπηρεσία/Τμήμα. 
(β) Όλοι οι Δήμοι και Κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο, Δήμοι και Κοινότητες που βρίσκονται σε 
περιοχές όπου δεν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή 
Δημοκρατία (τουρκοκρατούμενες περιοχές).   
(γ) Τα Συμβούλια Αποχετεύσεως.  

 
6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ    
Ο προϋπολογισμού του Σχεδίου εξαρτάται από το εκάστοτε κονδύλι που 
εγκρίνεται στα πλαίσια κατάρτισης του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, 
το βαθμό εντατικοποίησης των εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας 
που αναλαμβάνονται από τις κρατικές υπηρεσίες και την τοπική 
αυτοδιοίκηση και την δυναμικότητα του εργοταξίου του Τμήματος Γεωργίου 
που παρασκευάζει το ποντικοδόλωμα.  
  
7 ΣΩΡΕΥΣΗ  
Το Σχέδιο δεν απαγορεύει τη σώρευση με άλλες κρατικές ή κοινοτικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.   
 
8 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει το Σχέδιο.  

 
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το Σχέδιο τίθεται σε ισχύ από την 01.01.2013 και διαρκεί μέχρι την 
επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου.   
 
 


