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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο αναλογιστικός έλεγχος της βιωσιμότητας του 
Κλάδου Λοιπών Παροχών (Υγειονομικής Περίθαλψης, εφεξής «Κλάδος Υγείας») του 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής «Ταμείο») 
κατά την 31/12/2020 (ημερομηνία αναφοράς). Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
του Κλάδου είναι 01/10/2017. Ως εκ τούτου, αναλύεται η ιστορική εμπειρία του 
Κλάδου έως την ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020(σημειώνεται ότι η αρχική 
περίοδος προ του 2018 θεωρείται πρώιμη και μη αντιπροσωπευτική). 
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη την βραχυχρόνια φύση των εισροών και 
παροχών του Ταμείου (ετήσιο ασφάλιστρο για ετήσια κάλυψη), πραγματοποιούνται 
αναλογιστικές προβολές σε μηνιαία βάση και συνοψίζονται σε ετήσια βάση τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του Ταμείου. 

Με σημείο αναφοράς την 31/12/2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές 
εκτιμήσεις, ο Κλάδος σημείωσεγια το έτος συμβάντος 2020τελικό δείκτη ζημιών προ 
λειτουργικών εξόδων και κόστους capitation ύψους30% (από 32% για το έτος 
συμβάντος 2019), ο οποίος αυξάνεται σε 83% λαμβάνοντας υπόψη λειτουργικά 
έξοδα και κόστος capitation (από 85% για το έτος συμβάντος 2019). ΟΚλάδος 
πέτυχε να ασφαλίσει κατά 1,1% υψηλότερο πληθυσμό(ήτοι 134 μέλη παραπάνω) 
και να συσσωρεύσει κατά 20% υψηλότερο συνολικό απόθεμα εξασφάλισης (ήτοι 
341,8 χιλ. ευρώ παραπάνω) κατά την 31/12/2020σε σχέση με τις προβλέψεις της 
αναλογιστικής μελέτης του Κλάδου την 31/12/2019 για το τέλος της χρήσης 2020. 
Έχοντας επιλέξει ένα συντηρητικό πλαίσιο παραδοχών για τις προβολές της 
παρούσης, προκύπτει ότι ο συνολικός δείκτης ζημιών του Κλάδου δεν αναμένεται 
να υπερβεί το 100% για τα επόμενα οκτώ (8) έτη. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα υψηλά 
συσσωρευμένα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου κατά την 31/12/2020. 

Με βάση τις εκτιμήσεις της παρούσης, το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών φ/φ κατά την 
31/12/2020 έχει προσαυξηθεί, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και το Αναλογιστικό 
Απόθεμα (IBN(E)Rκαι ULAE). 

Εξαιτίας της βραχυχρόνιας φύσης των παροχών του Ταμείου (ετήσιο ασφάλιστρο 
για ετήσια κάλυψη) και δεδομένου των νομοθετικών απαιτήσεων περί μηδενικών 
ελλειμμάτων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, επισημαίνεται ότι το σύνολο 
των πρόσθετων παροχών υγείας που παρέχονται στα μέλη του Ταμείου 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες και προοπτικές του Ταμείου, 
όπως αυτές ποσοτικοποιούνται στην εκάστοτε ετήσια (ή νωρίτερα αν απαιτείται) 
αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και εγκρίνονται από την Εθνική Αναλογιστική 
Αρχή. Υπό αυτή την έννοια πρόκειται για παροχές συνεχώς αναπροσαρμοζόμενες σε 
ευθεία συνάρτηση με την εκάστοτε πραγματική εμπειρία του Ταμείου(αυτός 
άλλωστε υπήρξε και ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου έως την αναστολή των 
παροχών του το 2011) και όχι για στατικές παροχές με μακροπρόθεσμη εγγύηση. Ως 



 

 3 

εκ τούτου, η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των θεμελιωδών μεγεθών του 
Ταμείου στο πλαίσιο ενός επαρκούς συστήματος διαχείρισης κινδύνων(με έμφαση 
στον ασφαλιστικό κίνδυνο της ανεπάρκειας των ασφαλίστρων/εισφορών), 
θεωρείται εξόχως σημαντική.  Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται έκθεση διαχείρισης 
κινδύνων του Κλάδου. 

Διασαφηνίζεται ότι οι παρούσες εκτιμήσεις δεν αποτελούν παρά εύλογες 
εκτιμήσεις εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου παραδοχών. Ο κίνδυνος 
μοντελοποίησης δεν δύναται να εξαλειφθεί παρά τον περιορισμό του λόγω χρήσης 
ιστορικών στατιστικών στοιχείων που προσιδιάζουν στην πραγματική ιστορική 
εμπειρία του Ταμείου. Δύναται όμως να περιοριστεί έτι περαιτέρω εάν η λειτουργία 
του Ταμείου συνοδεύεται από ένα πλέγμα ενεργειών (π.χ. αντασφάλιση) και 
δεικτών διαχείρισης κινδύνων που παρακολουθούνται, ελέγχονται και 
αξιολογούνται από τη Διοίκηση σε συνεχή βάση. Προς την ενίσχυση αυτής της 
κατεύθυνσης, στην τελευταία ενότητα της παρούσης ελέγχονται τα θεμελιώδη 
μεγέθη του Κλάδου επί τη βάσει εξέλιξης ενός δυσμενούς σεναρίου ενώ παράλληλα 
εκτελείται αντίστροφη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για το επόμενο έτος. 

Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένης της υποχρέωσης του Ταμείου να 
αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε τον πίνακα παροχών του και κατ' επέκταση να αυτό-
ρυθμίζει την ισορροπία των εισροών/εκροών του, η μελλοντική πορεία του Ταμείου 
αναμένεται βιώσιμη στον βαθμό του ευλόγως προβλεπτού. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

  

Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, Phd 
Αναλογιστής - Χρηματοοικονομικός Αναλυτής 
 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 324, 14563, Κηφισιά 
T. +30 210 80 12 328 
M. +30 69 46 170 288  
Ε. chfytros@outlook.com.gr 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο αναλογιστικός έλεγχος της βιωσιμότητας του 
Κλάδου Λοιπών Παροχών (Υγειονομικής Περίθαλψης, εφεξής «Κλάδος Υγείας»)  του 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής «Ταμείο») 
κατά την 31/12/2020 (ημερομηνία αναφοράς). Πρόκειται για την 4ηαναλογιστική 
μελέτη μετά την αντίστοιχη ιδρυτική του Κλάδου (βλ. «Αρχική Αναλογιστική Μελέτη 
Βιωσιμότητας πριν τη λειτουργία του Ταμείου κατά την 30/06/2017», Ιούλιος 2017) 
και των αντίστοιχων με σημείο αναφοράς 31/12/2018 & 2019. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσης, αναλύεται η ιστορική εμπειρία του 
Κλάδου για την περίοδο αναφοράς από την ίδρυση έως την ημερομηνία αναφοράς 
(σημειώνεται ότι η προ του 2018 περίοδος θεωρείται πρώιμη και μη 
αντιπροσωπευτική). Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη την βραχυχρόνια φύση 
των εισροών και παροχών του Ταμείου (ετήσιο ασφάλιστρο για ετήσια κάλυψη), 
πραγματοποιούνται αναλογιστικές προβολές σε μηνιαία βάση και συνοψίζονται σε 
ετήσια βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Ταμείου.  

Η παρούσα δεν αποτελεί παρά μία συνοπτική εκδοχή της αναλογιστικής έκθεσης 
(fullversion) που υποβλήθηκε στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Παροχές / Εισφορές Κλάδου 
 
Οι παροχές αναλύονται στον ισχύοντα Οδηγό Μέλους του Ταμείου και 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. Όσον αφορά τις εισφορές, οι 
ασφαλισμένοι του Κλάδου Υγείας (κυρίως και εξαρτώμενα μέλη) οφείλουν να 
καταβάλλουν μηνιαία τακτική εισφορά. Ειδικότερα, η εισφορά αυτή ορίζεται στο 
ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε κυρίως μέλος, 7,00 ευρώ για το εξαρτώμενο μέλος, 
ήτοι τον ή την σύζυγο και 7,00 ευρώ για τα τέκνα (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών 
θα καταβάλλεται το ποσό των 7,00 ευρώ συνολικά για όλα τα τέκνα). Το ποσό της 
ανωτέρω εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται (αυξανόμενο ή μειούμενο) με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής. 

Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής των νέων μελών που θα εγγραφούν για πρώτη φορά 
στο Ταμείο μετά την επαναλειτουργία του ορίζεται στα 25€.  

Για την εγγραφή στο Ταμείο, κάθε κυρίως ασφαλισμένο μέλος οφείλει να καταβάλει 
ως εισφορά εγγραφής25 ευρώ(εφάπαξ ποσό). Με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η εισφορά εγγραφής των ασφαλισμένων μελών που 
εγγράφονται και στους δύο Κλάδους παροχών του Ταμείου, κατανέμεται σε 
ποσοστό 20% στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών και σε ποσοστό 80% στον 
Κλάδο Υγείας, ως αποθεματικά κεφάλαια των δύο κλάδων παροχών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου 
 

(α) Ασφαλισμένου Πληθυσμού 
Παρατίθενται στη συνέχεια βασικά στατιστικά στοιχεία των ενεργών ασφαλισμένων 
του Ταμείου κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020 (πηγή: μηχανογράφηση 
Ταμείου). Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή των παρακάτω στατιστικών 
στοιχείων του ενεργού ασφαλισμένου πληθυσμού έχει χρησιμοποιηθεί πλέον 
επικαιροποιημένο αρχείο ενεργών ασφαλισμένων, συνόλου 12.253 ασφαλισμένων 
μελών. Το πλήθος αυτό διαφέρει ελαφρώς από το πλήθος των 12.298 
ασφαλισμένων μελών που είχε σταλεί νωρίτερα στον αναλογιστή σε συγκεντρωτική 
μορφή. 

 

(όπου κατηγορία ασφαλισμένου 1 = κυρίως μέλος, 2= σύζυγος, 3=τέκνο) 

 

 

 

 

Κατηγορία 
Ασφαλισμένων 

(1=άμεσος, 
2=σύζυγος, 3=τέκνο) Πλήθος Κατανομή

Σύνολο 
Εισφορών ανά 

μήνα

Κατανομή 
Εισφορών 
ανά μήνα

Μέση εισφορά 
ανά μήνα

Μέση 
Ηλικία

Μέση 
μελλοντική 
ασφάλιση

1 5.321 43% 53.210 60% 10,0 53,2 11,9

2 2.743 22% 19.201 22% 7,0 52,5 12,6

3 4.189 34% 16.667 19% 4,0 14,6 11,4

Σύνολα 12.253 100% 89.078 100% 7,3 39,86 11,9

Ασφαλισμένοι Πλήθος Κατανομή

Άντρες 5.632 46%

Γυναίκες 6.621 54%

Σύνολο 12.253 100%
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(β) Αποζημιώσεων 
Παρατίθενται στη συνέχεια βασικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν ασφαλισμένο πληθυσμό, αποζημιώσεις, εισφορές, κόστους capitationκαι 
διαχειριστικών εξόδων ανά περίοδο έως την ημερομηνία αναφοράς (πηγή: 
μηχανογράφηση και λογιστήριο Ταμείου, δεν συμπεριλαμβάνονται αναλογιστικές 
εκτιμήσεις). Επισημαίνεται ότι στην παρακάτω συγκεντρωτική ανάλυση, έχει 
χρησιμοποιηθεί ως πλήθος ασφαλισμένων μελών 12.164 το οποίο διαφέρει 
ελαφρώς από το επικαιροποιημένο πλήθος του αρχείου των ανά ενεργών 
ασφαλισμένων μελών (12.253):  

 

 

 

 

Πληρωθείσες 
Αποζημιώσεις 

(Πλήθος)

Πληρωθείσες 
Αποζημιώσεις 

(Ποσά)

Έναρξη 
Περιόδου

Λήξη 
Περιόδου

Έναρξη 
Περιόδου

Λήξη 
Περιόδου

Περιόδου Περιόδου
Έναρξη 

Περιόδου
Λήξη 

Περιόδου
Έναρξη 

Περιόδου
Λήξη 

Περιόδου

1/10/2017 31/12/2017 0 10.307 0 0,00 0 15 0,00 13.650,85
1/1/2018 31/3/2018 10.361 10.505 0 0,00 15 43 13.650,85 50.517,15
1/1/2018 30/6/2018 10.361 10.805 57 52.711,56 15 85 13.650,85 24.296,87
1/1/2018 30/9/2018 10.361 10.896 126 123.503,14 15 79 13.650,85 66.611,75
1/1/2018 31/12/2018 10.361 11.234 258 259.874,72 15 94 13.650,85 79.550,62
1/1/2019 31/3/2019 11.379 11.574 149 126.836,91 94 102 79.550,62 74.257,75
1/1/2019 30/6/2019 11.379 11.840 227 193.685,52 94 152 79.550,62 95.853,32
1/1/2019 30/9/2019 11.379 12.022 389 305.363,52 94 94 79.550,62 56.921,97
1/1/2019 31/12/2019 11.379 12.164 529 394.907,07 94 65 79.550,62 48.290,99
1/1/2020 31/3/2020 12.156 12.231 108 82.985,67 65 63 48.290,99 51.785,60
1/1/2020 30/6/2020 12.156 12.228 206 158.309,11 65 45 48.290,99 34.326,53
1/1/2020 30/9/2020 12.156 12.220 303 221.959,13 65 57 48.290,99 36.603,18
1/1/2020 31/12/2020 12.156 12.298 456 326.156,04 65 16 48.290,99 6.435,51

Περίοδος
Πλήθος 

Ασφαλισμένων 
Ατόμων

Εκκρεμείς 
Αποζημιώσεις (Πλήθος)

Εκκρεμείς Αποζημιώσεις 
(Ποσά)

Σύνολο Ταμείου Σύνολο ΤαμείουΣύνολο Ταμείου

Εισφορές 
Ασφαλισμένων

Κόστος 
Capitation

Διαχειριστικά 
Έξοδα

Έναρξη 
Περιόδου

Λήξη 
Περιόδου

Περιόδου Περιόδου Περιόδου

1/10/2017 31/12/2017 238.081,00 87.499,98 22.777,24
1/1/2018 31/3/2018 229.614,00 87.499,98 19.286,11
1/1/2018 30/6/2018 467.609,00 174.999,96 45.335,11
1/1/2018 30/9/2018 708.142,00 262.499,94 70.447,00
1/1/2018 31/12/2018 948.702,00 374.999,94 98.297,01
1/1/2019 31/3/2019 254.672,00 112.500,00 22.577,31
1/1/2019 30/6/2019 514.022,00 225.000,00 52.285,46
1/1/2019 30/9/2019 776.587,00 337.500,00 81.659,64
1/1/2019 31/12/2019 1.040.251,00 450.000,00 100.505,92
1/1/2020 31/3/2020 266.205,00 112.500,00 19.674,61
1/1/2020 30/6/2020 532.150,00 225.000,00 49.999,41
1/1/2020 30/9/2020 798.144,00 337.500,00 96.565,33
1/1/2020 31/12/2020 1.064.975,00 446.539,51 112.731,85

Περίοδος
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Ανάλυση Εμπειρίας – Υπολογισμός Αποθεμάτων& 
Περιθωρίου Φερεγγυότητας– Ανάλυση Περιουσιακών Στοιχείων 
 

(α) Ανάλυση ζημιών εκτός δικτύου (εκτόςcapitation) – Αποθέματα – 
Περιθώριο Φερεγγυότητας 
Η ανάλυση των συνολικών αποθεμάτων του Κλάδου κατά την ημερομηνία 
αναφοράς 31/12/2020, έχει ως ακολούθως: 

 

Όσον αφορά στο Περιθώριο Φερεγγυότητας,  με βάση το άρθρο 4 της Υ.Α. 9 - 4 – 
2003/ Φ.Επαγ.ασφ./ οικ.16, ο υπολογισμός έχει ως ακολούθως: 

 

(β) Σύγκριση με προβλέψεις προηγούμενης αναλογιστικής έκθεσης 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επάρκεια των εκτιμήσεων του συνολικού 
Αποθέματος Εκκρεμών Ζημιών κατά την 31/12/2019: 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η επάρκεια των επιπρόσθετων 
αναλογιστικών προβλέψεων κατά την 31/12/2019.  

(δ) Περιουσιακά Στοιχεία Κλάδου 
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, το επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο του Κλάδου 
Υγείας του Ταμείου χαρακτηρίζεται από συντηρητικότητα καθώς περιλαμβάνει κατά 
62% ομόλογα Ελληνικού δημοσίου, κατά 17% μερίδια Α/Κ (ΟΣΕΚΑ) διαχείρισης 
διαθεσίμων εσωτερικού και κατά 19% καταθέσεις όψεως σε Ελληνική συστημική 
τράπεζα (πηγή: μητρώο ασφαλιστικής τοποθέτησης κλάδου υγείας). Στην έκθεση 

ΑΜΔΑ ΑΕΖ φ/φ
ΑΕΖ (α/σ) 

(IBNR) ULAE

Συνολικό 
AEZ (α/σ) 

(IBNR + 
ULAE)

Σύνολο 
Αποθεμάτων

0 6.436 91.820 5.350 97.170 103.606

Ανάλυση Αποθεμάτων

ΣΕΕ* λ2 Π.Φ.
1.064.975 1 191.696
*(Σ.Ε.Ε) = Συνολικές ετήσιες  Εισφορές 

Έτος 
Συμβάντος

ΑΕΖ φ/φ 
31/12/2019

ΑΕΖ α/σ 
31/12/2019

ΑΕΖ σύνολο 
31/12/2019

Πληρωμές 
1/1-

31/12/2020

Συνολικό 
ΑΕΖ (φ/φ & 

α/σ) 
31/12/2020

Επάρκεια (+) 
31/12/2020 της 

πρόβλεψης 
31/12/2019

2017 0 0 0 0 0 0
2018 3.588 0 3.588 3.381 0 206
2019 44.703 57.370 102.073 100.981 0 1.092

48.291 57.370 105.661 104.363 0 1.298
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διαχείρισης κινδύνων του Κλάδου κατά την ημερομηνία αναφοράς παρέχονται 
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο υπό την οπτική των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 
2,07 εκ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει το σύνολο των αποθεμάτων του κλάδου 
υγείας κατά την ημερομηνία αναφοράς (=103.606 ευρώ) καθώς και το αναγκαίο 
Π.Φ. (=191.696 ευρώ). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Αποτελέσματα και Σχολιασμός Προβολών 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες προβολές των χρηματοροών μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2029 (ορίζοντας 9ετίας): 

 

 
Με βάση τις προβολές και τους υπολογισμούς των δεικτών ζημιών και 
λοιπών μεγεθών (δείκτες ζημιών για συμβάντα σε Δημόσιο νοσηλευτικό 
ίδρυμα ή σε ιδιωτικό εκτός δικτύου, κόστος capitation, έσοδα επενδύσεων, 
συνολικός δείκτης Ταμείου), το Ταμείο έχει την δυνατότητα να ελέγχει και 
να αξιολογεί τα θεμελιώδη μεγέθη που καθορίζουν την αναλογιστική και 
χρηματοοικονομική ισορροπία του Κλάδου και να αναλαμβάνει από νωρίς 
κατάλληλες παρεμβάσεις αυτορρύθμισης, είτε στο επίπεδο παροχών του 
(που μπορεί να αφορούν νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, ή σε ιδιωτικό 
εκτός δικτύου ή εντός δικτύου), είτε σε επίπεδο ασφαλίστρων, επενδύσεων 
ή συνδυασμό όλων των ανωτέρω. Η δημιουργία κατ' επέκταση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων με έμφαση στον 
ασφαλιστικό κίνδυνο της ανεπάρκειας των ασφαλίστρων/εισφορών, 
αποτελεί καταστατικό στοιχείο της βιωσιμότητας του Ταμείου. Η παρούσα 
αναλογιστική μελέτη θα πρέπει επομένως να θεωρηθεί ως μέρος ενός 
τέτοιου συστήματος, η οποία συμβάλλει αλλά δεν προκαθορίζει την 
αναλογιστική βιωσιμότητα και ισορροπία. Οι αναλογιστικές προβολές της 
παρούσης, παρότι περιορίζουν στον βαθμό του ευλόγως προβλεπτού, 
αδυνατούν να εξαλείψουν εξολοκλήρου τον κίνδυνο της μοντελοποίησης 
και των παραδοχών – ο κίνδυνος αυτός δύναται να περιοριστεί έτι 
περαιτέρω μόνο στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων το οποίο θα προβλέπει συγκεκριμένα εργαλεία (ως π.χ. θέσπιση 
ορίων ανοχής, χρήση τεχνικών μείωσης κινδύνων όπως αντασφάλιση) και 

Πίνακας ετήσιων χρηματοροών από 31/12/2020 και μετά (σε €) (βάσει αναλογιστικών προβολών)

Έτος Μήνας
Πληρωθείσες 

Παροχές
Εκκρεμείς 
Παροχές

Λειτουργικό 
κόστος

Κόστος 
Capitation

Σύνολο 
Εισφορών

Εισφορές 
Προς Κάλυψη 
Ασφαλιστικών 

Κινδύνων

Εισφορές 
Προς Κάλυψη 
Λειτουργικών 

Εξόδων
Έσοδα 

επενδύσεων
Περιθώριο 

Φερεγγυότητας

Αποτέλεσμα 
Χρήσης 

Ασφαλιστικών 
Κινδύνων

Απόθεμα 
Εξασφάλισης 

Ασφαλιστικών 
Κινδύνων

Αποτέλεσμα 
Χρήσης 

Λειγουργικών 
Εξόδων

Απόθεμα προς 
κάλυψη 

Λειγουργικών 
Εξόδων

Δείκτης 
Ζημιών 
εκτός 

Δικτύου

Κόστος 
Capitation 

ως % 
Εισφορών

Έξοδα ως 
% 

Εισφορών
Συνολικός 

Δείκτης ΤΕΑ

Δείκτης 
Φερεγγυότητας 

Ταμείου

Απόθεμα 
Εξασφάλισης 

άνευ 
Περιθωρίου 

Φερεγγυότητας
103.606 0 2.062.592 9.740 2.072.333

2021 12 427.253 137.424 116.060 450.000 1.065.644 943.095 122.549 44.239 191.816 76.262 2.138.855 6.489 16.229 43,3% 42,2% 10,9% 92,5% 1124% 1.963.268

2022 12 453.834 134.423 118.403 452.250 1.097.108 970.940 126.167 46.573 197.479 114.430 2.253.284 7.765 23.994 41,1% 41,2% 10,8% 89,3% 1153% 2.079.799

2023 12 471.678 143.305 120.793 461.295 1.107.107 979.789 127.317 48.765 199.279 86.699 2.339.984 6.525 30.519 43,4% 41,7% 10,9% 91,9% 1190% 2.171.223

2024 12 498.381 150.905 123.231 468.214 1.125.282 995.874 129.407 50.629 202.551 72.307 2.412.291 6.177 36.696 45,0% 41,6% 11,0% 93,3% 1209% 2.246.436

2025 12 522.501 157.956 125.718 475.238 1.142.466 1.011.082 131.384 52.187 205.644 58.480 2.470.771 5.666 42.361 46,4% 41,6% 11,0% 94,6% 1222% 2.307.488

2026 12 543.899 164.083 128.256 482.366 1.160.056 1.026.650 133.406 53.477 208.810 47.734 2.518.505 5.151 47.512 47,4% 41,6% 11,1% 95,6% 1229% 2.357.207

2027 12 565.699 171.073 130.844 489.602 1.177.473 1.042.064 135.409 54.516 211.945 34.290 2.552.795 4.565 52.077 48,6% 41,6% 11,1% 96,8% 1229% 2.392.927

2028 12 588.026 178.030 133.485 496.946 1.196.177 1.058.617 137.560 55.297 215.312 21.985 2.574.780 4.075 56.152 49,7% 41,5% 11,2% 97,9% 1222% 2.415.620

2029 12 618.668 188.193 136.180 504.400 1.212.284 1.072.871 139.413 55.712 218.211 -4.648 2.570.132 3.233 59.385 51,9% 41,6% 11,2% 100,1% 1205% 2.411.306
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δράσεις με στόχο τη διαφύλαξη της αναλογιστικής ισορροπίας και 
βιωσιμότητας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η. Έλεγχος Δυσμενούς Σεναρίου & Αντίστροφης 
Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 
 

(α) Δυσμενές Σενάριο 
Θεωρώντας τον ακόλουθο δυσμενή συνδυασμό παραμέτρων τα οποία ισχύουν για 
κάθε ένα από τα επόμενα δύο έτη (2021& 2022): 

 αύξηση των επισυμβασών αποζημιώσεων +30% σε σχέση με το βασικό 
σενάριο των παραδοχών, 

 αύξηση κατά 50% των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου (δηλ. από 115 
χιλ. ευρώ στο βασικό σενάριο παραδοχών σε 172,5 χιλ. ευρώ), 

 τεχνικό επιτόκιο -10% (από 2% σε σχέση με το βασικό σενάριο των 
παραδοχών). 

Παρά τις δυσμενείς παραδοχές, προκύπτει ότι το Ταμείο παραμένει φερέγγυο στο 
τέλος της χρήσης του 2022, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 1,37εκ. 
ευρώ (όταν στο βασικό σενάριο προβλέπεται ποσό 2,28 εκ. ευρώ). 

(β) Αντίστροφη Προσομοίωση Ακραίων Καταστάσεων 
Ενδεχόμενοι καταστροφικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Κλάδος Υγείας του 
Ταμείου, μπορεί να είναι οι ακόλουθοι: 

 Κίνδυνος συγκέντρωσης ατυχήματος, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει μεγάλο 
μέρος ασφαλισμένων μελών λόγω συγκέντρωσής τους σε ένα μέρος, για 
λόγους π.χ. εργασίας. 

 Κίνδυνος πανδημίας, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει ένα σημαντικό μέρος 
του ασφαλισμένου πληθυσμού, αυξάνοντας τις αποζημιώσεις του Ταμείου.  
Επισημαίνεται ότι η πανδημία του έτους 2020 δεν διαφαίνεται να επηρέασε 
τα σχετικά αποτελέσματα στον κλάδο του Ταμείου μέχρι το σημείο 
αναφοράς, λόγω κυρίως της υποχρεωτικής εμπλοκής των δημόσιων 
νοσοκομείων. 

 Κίνδυνος μαζικού ατυχήματος, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλος 
μέρος ασφαλισμένων μελών σε ένα συγκεκριμένο μέρος μία συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή.  

Σημειώνεται ότι το απόθεμα εξασφάλισης των ασφαλιστικών κινδύνων δύναται να 
μηδενιστεί στο τέλος της επόμενης χρήσης (31/12/2020) σε περίπτωση που επέλθει 
δείκτης ζημιών εκτός δικτύου ύψους 242,5%, ήτοι 460% προσαυξημένος σε σχέση 
με τον αντίστοιχο αναμενόμενο του βασικού σεναρίου στο πλαίσιο των παραδοχών 
της παρούσης. Μία τέτοια προσαύξηση καθίσταται δυνατή από μία αντίστοιχη 
προσαύξηση του μέσου κόστους νοσηρότητας του βασικού σεναρίου κατά476%. 


