ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS",
ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ: 01/01/2019 – 31/12/2019

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Αρ. Φακ. 4.2.100.2.6.6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.

Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή:
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Αρμόδιος Λειτουργός:
Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2.

Τίτλος Σχεδίου:
Επιχορήγηση Πολιτών για Ευρυζωνικές Συνδέσεις Υπέρ Υψηλών Ταχυτήτων (≥100Mbps)

3.

Νομική βάση:
Τίτλος: Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18/12/2018

Το Σχέδιο βασίζεται, επίσης, στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης
Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) [στο εξής «Κανονισμός (ΕΕ)
αριθμ. 1407/2013»].

Για τη λειτουργία του Σχεδίου απαιτείται έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και ενημέρωση
του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Έφορος»).

Το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή/και τροποποιεί τους όρους και
πρόνοιες του Σχεδίου ή/και να τερματίσει τη λειτουργία του, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πριν από την
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του. Σε τέτοια περίπτωση, με τη λήψη σχετικής Απόφασης από το
Υπουργικό Συμβούλιο, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα ενημερώσει σχετικά όλους τους
ενδιαφερόμενους.

4.

Σκοπός και Στόχοι του Σχεδίου:
Βασικός σκοπός του Σχεδίου (αναφέρεται και ως η Δράση) είναι η αύξηση του ποσοστού του
πληθυσμού της χώρας που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο υπέρ
υψηλής ταχύτητας (τουλάχιστον 100 Mbps ταχύτητας καθόδου), παρέχοντας επιχορήγηση προς
κάλυψη μέρους του κόστους νέων (ή αναβαθμιζόμενων σε ταχύτητα) συνδέσεων υπέρ υψηλής
ταχύτητας.

Στόχοι του Σχεδίου είναι να ενθαρρυνθούν οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα) της Κυπριακής Δημοκρατίας
να αποκτήσουν τέτοιες συνδέσεις, μέσω επιχορήγησης για διάστημα ενός (1) έτους, με ταυτόχρονη
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ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων, ένας στόχος που
συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 της ΕΕ (Digital Agenda 2020), την Επικοινωνία
της ΕΕ Gigabit Society, και το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου (Broadband Plan). Προς αυτή την
κατεύθυνση, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) προτίθεται να αξιολογήσει και να
υλοποιήσει σχέδια επιχορηγήσεων, μεγαλύτερης εμβέλειας, τα επόμενα χρόνια.

5.

Περιορισμοί ή όροι της ενίσχυσης:

5.1

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι οι εξής τέσσερις (4) τηλεπικοινωνιακοί
Πάροχοι που προσφέρουν ευρυζωνικές συνδέσεις και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε σχετική
δημόσια διαβούλευση για συμμετοχή στο Σχέδιο:

-

CYTA

-

CABLENET

-

PRIMETEL

-

MTN

5.2

Εξαιρέσεις από την καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας

Από την καταβολή ενισχύσεων που προνοεί το Σχέδιο, εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης, μετά από
προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη
και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

6.

Μορφή και όροι, της ενίσχυσης:

6.1

Μορφή της ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Σχεδίου καταβάλλεται ενίσχυση στους τέσσερις (4) Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους
που συμμετέχουν στο Σχέδιο ως ακολούθως: μέγιστο ποσό €200.000 έκαστος για το έτος 2019.

6.2

Περιγραφή των κανόνων και όρων εφαρμογής του Σχεδίου

Για σκοπούς καταβολής της ενίσχυσης διασφαλίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ότι
η κάθε «ενιαία επιχείρηση» ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις και κριτήρια που
καθορίζονται στο Σχέδιο (πλήρης περιγραφή του Σχεδίου παρουσιάζεται στον Οδηγό Δράσης, βλ.
Παράρτημα Β).
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(α)

Προϋποθέσεις:


Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος είναι «Δικαιούχος Ενίσχυσης» όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 5.1 πιο πάνω.



Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος υποβάλλει αίτηση Εγγραφής Παρόχου (Παράρτημα Α),
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μαζί με άλλα έγγραφα (Προσαρτήματα Α1, Α2,
Α3 και Α4). Η συμμετοχή του Παρόχου στο Σχέδιο προϋποθέτει την έγκριση (τεκμηρίωση)
τουλάχιστον ενός (1) Προγράμματος Υπηρεσίας.



Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος υποβάλλει γραπτή Δήλωση για οποιεσδήποτε άλλες
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τις οποίες έλαβε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα τελευταία
δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Στην
περίπτωση ενιαίας επιχείρησης, στη Δήλωση να αναφέρεται το σύνολο των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που έλαβαν όλες οι οντότητες που συνιστούν την ενιαία επιχείρηση.



Το κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο συνάπτει σύμβαση (το αργότερο μέχρι το
Νοέμβριο του 2019) με οποιονδήποτε από τους εγγεγραμμένους Παρόχους επιθυμεί,
προκειμένου να λάβει κάποιο Πρόγραμμα Υπηρεσίας το οποίο έχει εγκριθεί
(τεκμηριωθεί) ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Σχεδίου.



Κάθε Δελτίο Επιχορήγησης καλύπτει το 30% της συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) του
εγκεκριμένου (τεκμηριωμένου) Προγράμματος Υπηρεσίας και μέχρι ανώτατου ποσού
€30 ανά μήνα, καλύπτοντας μέρος του κόστους λειτουργίας, για διάστημα ενός έτους,
για συνδέσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ των υπηρεσιών τους και μια ευρυζωνική
υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο υπέρ υψηλής ταχύτητας (≥100Mbps).



Η πληρωμή των Δελτίων Επιχορήγησης θα γίνεται απευθείας από το Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προς τους Παρόχους, αφού ο εκάστοτε Πάροχος
επιβεβαιώσει ότι υλοποιήθηκε η νέα (ή αναβαθμισμένη σε ταχύτητα) σύνδεση και το
φυσικό πρόσωπο έχει αποδεχθεί την υπηρεσία.

(β)

Κριτήρια:


Η ενίσχυση για επιχορήγηση ενός Προγράμματος Υπηρεσιών δεν θα οδηγεί σε υπέρβαση
του ανώτατου ορίου που προνοεί ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στον ίδιο Κανονισμό.



Αφορά Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 5.1 πιο πάνω.



Αφορά εγκριμένο (τεκμηριωμένο) Πρόγραμμα Υπηρεσίας



Αφορά Φυσικό Πρόσωπο το οποίο επιχορηγείται μόνο με ένα (1) εγκριμένο
(τεκμηριωμένο) Πρόγραμμα Υπηρεσίας.
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6.3

Ανώτατα ποσά επιχορήγησης

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προκαθορίζει ως μέγιστο ποσό της επιχορήγησης, για το έτος
2019, το ποσό των €200.000, το οποίο θα ισχύει χωρίς διάκριση για όλους τους Δικαιούχους
Ενίσχυσης.

Πληροφοριακά, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, στον οποίο βασίζεται το Σχέδιο, το
σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των €200.000 σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ο όρος «ενιαία επιχείρηση» έχει την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2, του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

6.4

Φορολογική αντιμετώπιση της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

7.

Δυνατότητα σώρευσης:
(α)

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε δεδομένη επιχείρηση, βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή οποιαδήποτε
άλλη αρμόδια αρχή, μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο
όριο που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.360/2012 της Επιτροπής.

(β)

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε δεδομένη επιχείρηση βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή οποιαδήποτε
άλλη αρμόδια αρχή, μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
χορηγούνται βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το ανώτατο
όριο που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (βλέπε παρ. 6.3 πιο πάνω).

(γ)

Επειδή οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται με βάση το Σχέδιο δεν μπορούν να
αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες, μπορούν να σωρεύονται με άλλες
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή
απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
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8.

Διάρκεια του Σχεδίου
Πρόκειται για Σχέδιο το οποίο αφορά πληρωμές που θα γίνουν εντός του 2019 και θα αφορούν
συνδέσεις διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.

Εκτός εάν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποφασίσει να τερματίσει τη λειτουργία του
Σχεδίου νωρίτερα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πληρωμή μέχρι τις 30/11/2019.

9.

Δαπάνες:
Πιστώσεις του Προϋπολογισμού: Έχουν περιληφθεί σχετικές πιστώσεις στον ετήσιο Προϋπολογισμό
2019 του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Ιανουάριος 2019
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