
 

 

 

 
 

 
 

 

 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας  
 

Eπίπτωση του σχεδίου επιτάχυνσης FTTH στην Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων  

 
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή 
«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:  
 
H Εταιρεία αποφάσισε να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών ώστε να 
φτάσει τα 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έως το 2027 με την τεχνολογία οπτικής ίνας μέχρι το 
σπίτι (FTTH). Η ανάπτυξη του δικτύου FTTH είναι μια σημαντική επένδυση που θα συμβάλλει στο μέλλον 
της χώρας και θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη απόδοση και την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ τις 
ερχόμενες δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, οι επενδύσεις θα αυξηθούν σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, 
κατά μέσο όρο περίπου €100 εκατ. ετησίως, χρηματοδοτούμενες από τις οργανικές ταμειακές ροές.  
 
Τα επόμενα χρόνια ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να προσφέρει μια ελκυστική αμοιβή προς τους μετόχους του, 
επιμερισμένη μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Τα μερίσματα αναμένεται να 
εξομαλυνθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ώστε να αποφευχθούν μεγάλες διακυμάνσεις και να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ελλείματα. Για το σκοπό αυτό, τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο 
2018-2021 θα ενσωματωθούν στις ετήσιες ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια, για να στηρίξουν τη 
συνολική πολιτική αμοιβών των μετόχων τα επόμενα έτη.  
 
Το 2022, παρά τις αυξανόμενες επενδύσεις, ο ΟΤΕ αναμένει να παρέχει μια τακτική συνολική αμοιβή στους 
μετόχους τουλάχιστον ίση με το 2021, μετά από τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα καθορίσει τη πολιτική αμοιβών των μετόχων για το 2022 καθώς και για τα επόμενα έτη στις 
23 Φεβρουαρίου 2022, μαζί με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2021.  
 

 
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον 
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14). 
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