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1οΘέμα 

 

Ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται το 2017 με 36 έτη υπηρεσίας και με συνολικές αποδοχές 

καριέρας σε τιμές 2017 €2.276χιλιάδες. Εάν το ποσοστό αναπλήρωσης  του Ν4387/16 

είναι 35,4%, η ηλικία της το 2017 είναι ίση με 67 και η αναλογιστική μείωση ισούται με 

6% τον χρόνο, να βρείτε το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης της ασφαλισμένης. 

Α. 1.947,00 € 

B. 2.000,00€ 

Γ. 2.331,12 € 

Δ. 2.249,06 € 

E. 1.865,00 € 
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2οΘέμα 

 

Σε μια αναλογιστική μελέτη για ένα Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης που παρέχει συντάξεις 

με βάση το διανεμητικό σύστημα εμφανίζονται τα εξής : 

ι) Τα τρέχοντα έσοδα υπερκαλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα για τα πρώτα πέντε έτη της 

αναλογιστικής προβολής 

ιι) Η παρούσα αξία των συνολικών εξόδων όλων των ετών προβολής είναι μεγαλύτερη από 

το άθροισμα της παρούσας αξίας των εσόδων και της περιουσίας του Ταμείου 

(αναλογιστικό έλλειμμα). 

 

 

Ποια  ενέργεια από τις παρακάτω πρέπει να γίνει ? 

 

 

 

              Α.  Με βάση το σύστημα χρηματοδότησης του Ταμείου δεν απαιτείται παρέμβαση   

στις    εισφορές ή/και τις παροχές. 

 

              Β. Πρέπει να εξεταστεί το ύψος του αναλογιστικού ελλείμματος,  καθώς και οι 

παράγοντες που το δημιουργούν ανά έτος προβολής, για να αποφασιστεί η 

λήψη μέτρων σχετικά με τις εισφορές ή/και τις παροχές 

 

             Γ. Το σύστημα χρηματοδότησης του Ταμείου δεν απαιτεί παρέμβαση στις 

εισφορές ή/και τις παροχές, κάθε πιθανό ετήσιο έλλειμμα ανεξαρτήτως ύψους 

και συνθηκών καλύπτεται από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 

 

            Δ.  Πρέπει να εξεταστεί το ύψος του αναλογιστικού ελλείμματος,  οι παράγοντες 

που το δημιουργούν ανά έτος προβολής, καθώς και η νομοθεσία ώστε να 

αποφασιστεί αν πιθανά ετήσια ελλείμματα  θα χρηματοδοτούνται από τον 

Κρατικό προϋπολογισμό ή αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα     σχετικά με τις 

εισφορές ή/και τις παροχές. 

 

            Ε.  Απαιτείται άμεση παρέμβαση για τις εισφορές ή/και τις παροχές στα έτη εκείνα 

που το  αποτέλεσμά τους συμβάλλει στη δημιουργία αναλογιστικού 

ελλείμματος. 
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3ο Θέμα 

Σύμφωνα με την τεχνική βάση συστήματος Νοητής Κεφαλαιοποίησης οι νέες συντάξεις 

υπολογίζονται με ισόβιες ράντες λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής, ενώ εφαρμόζεται μηχανισμός εξισορρόπησης του ετησίου συνολικού αποτελέσματος 

του συστήματος όταν απαιτείται. Το έτος t το προσδόκιμο ζωής που λαμβάνεται υπόψη 

στις ισόβιες ράντες αυξάνεται και για τα δύο φύλα κατά 3 έτη οπότε και γίνεται η ανάλογη 

προσαρμογή τους. 

 Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει για το ποσό της σύνταξης ενός νέου συνταξιούχου του 

έτους t σε σχέση με το ποσό της σύνταξης ενός ήδη συνταξιούχου κατά το έτος t (οι δυο 

συνταξιούχοι έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά); 

 

 

Α. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να εξαχθεί συμπέρασμα 

            

            B. Tο ποσό της σύνταξης του νέου συνταξιούχου του έτους t θα είναι μικρότερο    

από εκείνο του ήδη συνταξιούχου κατά το έτος t 

          

            Γ. Tο ποσό της σύνταξης του ήδη συνταξιούχου κατά το έτος t  θα είναι μικρότερο 

από εκείνο του νέου συνταξιούχου κατά το έτος t. 

 

            Δ. Εξ αιτίας του  μηχανισμού εξισορρόπησης το ποσό της σύνταξης του ήδη  

συνταξιούχου κατά το έτος t  θα παραμείνει υψηλότερο από εκείνο του νέου 

συνταξιούχου κατά το έτος t. 

 

Ε. Τα ποσά θα μειωθούν για όλους τους συνταξιούχους. 
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4ο Θέμα 

 

Σε μια κλειστή οικονομία με κεφαλαιοποιητικό σύστημα συντάξεων σε ισορροπία, 

εξαφανίζεται ξαφνικά μετά από μια περίοδο εργασίας (π.χ. λόγω μετανάστευσης), ο μισός 

εργάσιμος πληθυσμός. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν; 

 

A. Τίποτε. Η δημογραφία επηρεάζει μόνο τα διανεμητικά συστήματα. Το απαιτούμενο 

ποσό έχει ήδη τοποθετηθεί σε αποθεματικά.Oι συνταξιούχοι συνεχίζουν όπως πριν.  

B. Αν τα αποθεματικά είναι τοποθετημένα σε ομόλογα, θα δημιουργηθεί πληθωρισμός 

όταν οι συνταξιούχοι προσπαθήσουν να ξοδέψουν τις συντάξεις τους. Αν είναι 

τοποθετημένα σε μετοχές θα μειωθούν οι τιμές μετοχών. Σε κάθε περίπτωση η 

αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων θα μειωθεί στο μισό. 

Γ. Μειώνονται οι συντάξεις μόνο στο μέτρο που τα αποθεματικά είναι επενδεδυμένα 

σε εγχώριους τίτλους. Οι τίτλοι εξωτερικού δεν επηρεάζονται.  

Δ.  Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πού είναι τοποθετημένα τα κεφάλαια του  

συνταξιοδοτικού συστήματος. Αν είναι σε κρατικά ομόλογα, θα υπάρχει επίπτωση 

στο ύψος των συντάξεων μεγαλύτερη από το αν είναι σε αμοιβαία κεφάλαια. 

Ε. Απαιτείται για μακροοικονομική ισορροπία να διπλασιαστεί η παραγωγικότητα 

προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις με το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης. 
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5ο  Θέμα 

Δύο χώρες αποφασίζουν να ιδρύσουν νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και προσπαθούν 

να αποφασίσουν αν θα διαλέξουν διανεμητικό ή κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Με βάση τα 

στοιχεία που παραθέτει ο πίνακας, ποιο είναι το πιο κατάλληλο σύστημα για κάθε χώρα;   

 

 Χώρα Α Χώρα Β Χώρα Γ 

Ρυθμός αύξησης εργατικού 

δυναμικού  

3% 2% 1% 

Εισφορά κοινωνικής 

ασφάλισης 

10% 12% 6% 

Πληθωρισμός  1,5% 2% 10% 

Παραγωγικότητα 2% 1% 3% 

Ονομαστικό Επιτόκιο 

δεκαετούς ομολόγου 

6% 2% 8% 

Απόδοση κεφαλαίου 4% 3,5% 3% 

 

A. Στην χώρα Α και Β κεφαλαιοποιητικό και στη χώρα Γ διανεμητικό 

B. Στην χώρα Α και Γ διανεμητικό και στη χώρα Β κεφαλαιοποιητικό 

Γ. Στην χώρα Α διανεμητικό, στην χώρα Β κεφαλαιοποιητικό και στην χώρα Γ 

δεν έχει σημασία. 

Δ. Στην χώρα Α και Γ κεφαλαιοποιητικό και στην χώρα Β διανεμητικό  

Ε. Ο πίνακας στερείται λογικής αφού δεν μπορεί μια χώρα να έχει αρνητικό 

πραγματικό επιτόκιο.  
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6ο Θέμα 

 

Στοιχεία του ΟΟΣΑ αναφέρουν την κάτωθι εικόνα ως προς τα ποσοστά εισφοράς στις 

χώρες Α, Β και Γ, ενώ για την χώρα Δ αναφέρει ότι διαθέτει ισοδύναμο/ομοιόμορφο 

σύστημα πολλαπλών πυλώνων, με τον 1ο πυλώνα να χρηματοδοτείται από την γενική 

φορολογία και τον 2ο πυλώνα με επαγγελματικές συντάξεις ανά επιχείρηση, με τον ίδιο 

κόστος συντάξεων με την χώρα Α. Με τι σειρά θα κατατάσσατε τις χώρες ως προς την 

ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών; 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

(% μισθού) 

ΧΩΡΑ Α ΧΩΡΑ Β ΧΩΡΑ Γ 

Μέσος όρος  10 15 10 

Εισφορές 

μισθωτών στην 

βιομηχανία 

10 7 15 

Εισφορές 

Δημοσίων 

Υπαλλήλων 

10 23 5 

 

Α.   Χώρα Δ  > Χώρα Β  > Χώρα Α  > Χώρα Γ 

Β.  Χώρα Δ >Χώρα Α=Χώρα Γ > Χώρα Β 

Γ. Η χώρα Δ δεν μπορεί να καταταχτεί.  Χώρα Α >Χώρα Γ > Χώρα Β 

Δ. Εξαρτάται από το ύψος και την διάρθρωση των παροχών. Με αυτήν την πληροφόρηση 

δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση. 

Ε.  Χώρα Δ =Χώρα Α=Χώρα Γ > Χώρα Β 
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7ο  Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζονται διαδοχικά η Unit Credit και η Entry Age 

Normal(Level Dollar) σε ασφαλισμένο ηλικίας x ετών, με ηλικία εισαγωγήςe στο πλάνο 

και ηλικία συνταξιοδότησης τα r έτη.Ανär−e|̅̅ ̅̅ ̅̅ = 19,79  και äx−e|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 15,62 , εάν δεν 

υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί τερματισμοί και ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο μέσο της 

καριέρας του μέχρι την συνταξιοδότηση, τότε ο λόγος της αναλογιστικής υποχρέωσης της 

Unit Credit προς την Entry Age Normalείναι: 

 

Α. Μικρότερος του 60% 

 

Β. Μεταξύ 60% και 70% 

 

Γ. Μεταξύ 70% και 80% 

 

Δ. Μεταξύ 80% και 90% 

 

Ε. Μεγαλύτερος του 90% 

 

8ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UC (Unit Credit). Οι κανονικές 

συνταξιοδοτικές παροχές είναι €20 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι αναλογιστικές 

υποθέσεις είναι οι εξής: επιτόκιο 8%, η μόνη έξοδος είναι η συνταξιοδότηση και η 

ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης είναι 63 έτη: 

Ηλικία χ Πιθανότητα συνταξιοδότησης στην ηλικία χ 

63 20% 

64 30% 

65 100% 

Εάν ο συνταξιούχος αποχωρήσει πριν τα 65, δεν υπάρχει συντελεστής μείωσης των 

κεκτημένων παροχών και επίσης υποθέτουμε ότι οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης 

συμβαίνουν στην αρχή του έτους.  

Τα δεδομένα για έναν εργαζόμενο στις 1/1/2017είναι τα εξής: ημερομηνία γέννησης 

1/1/1962, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/2007. 

Αν η τιμές των ραντών: (12)

63 8,56  (12)

64 8,35  (12)

65 8,14  , τότε το κανονικό κόστος για 

το 2017 την 1/1/2017 είναι: 

 

Α. Μικρότερο του €775 

Β. Μεταξύ €775 και €950 

       Γ. Μεταξύ €950 και €1.125 

Δ.  Μεταξύ €1.125 και €1.300 

Ε. Μεγαλύτερο του €1.300 
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9ο Θέμα 

Ένα συνταξιοδοτικό πλάνο παρέχει €50 ανά μήνα στην ηλικία των 65 για κάθε έτος 

υπηρεσίας, με μοναδικό συμμετέχοντα άτομο ηλικίας 38 ετών, με βάση τη μέθοδο Unit 

Credit. Με 5% επιτόκιο το κανονικό κόστος είναι €1.533 και η αξία της ράντας (12)

65 12a  . 

Το κανονικό κόστος αν υποθέσουμε προσυνταξιοδοτικό επιτόκιο 6% με τον ίδιο πίνακα 

θνησιμότητας είναι: 

 

Α. Μικρότερo του €1.000 

 

Β. Μεταξύ €1.000 και €1.100 

 

Γ. Μεταξύ €1.100 και €1.200 

 

Δ. Μεταξύ €1.200 και €1.300 

 

Ε. Μεγαλύτερo του €1.300 

 

 

 

10οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Unit Credit. Η κανονική συνταξιοδοτική 

παροχή είναι €10 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί 

έξοδοι εκτός των θανάτων, το επιτόκιο είναι 6% και η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης 

τα 65. Υπάρχουν 100 ενεργοί συμμετέχοντες στο πλάνο την 1/1/2017, όλοι ηλικίας 60. Το 

κανονικό κόστος για το 2017 την 1/1/2017 είναι €100.000. Δεν είχαμε κέρδη ή ζημίες μέσα 

στο 2017 ούτε νεοεισερχόμενους. Τιμή θνησιμότητας: 60 0,04q  .  

Το κανονικό κόστος για το 2018 την 1/1/2018 είναι: 

 

Α. Μικρότερο του €95.000 

 

Β. Μεταξύ €95.000 και €100.000 

 

Γ. Μεταξύ €100.000 και €105.000 

 

Δ. Μεταξύ €105.000 και €110.000 

 

E. Μεγαλύτερο του €110.000 
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11οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Unit Credit. Η κανονική συνταξιοδοτική 

παροχή είναι€25 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας, το επιτόκιο είναι 8%, η κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι εκτός 

των θανάτων.  

Πρόωρες συνταξιοδοτικές παροχές: κεκτημένες παροχές μειωμένες κατά 1/15 για κάθε 

έτος πρόωρης αποχώρησης για τα 5 πρώτα έτη πριν τα 65 και κατά 1/30 για κάθε έτος 

πρόωρης αποχώρησης για τα επόμενα έτη.  

Τα δεδομένα για έναν συμμετέχοντα του πλάνου είναι: ημερομηνία γέννησης 1/1/1958, 

ημερομηνία πρόσληψης 1/1/1993 και ημερομηνία συνταξιοδότησης 31/12/2016. 

Δίνονται συναρτήσεις μετατροπής: 

Η x χ 
xD  (12)

xN  

58 440 4.160 

59 400 3.740 

60 365 3.355 

65 230 1.880 

Τότε η ζημία για το 2016λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι: 

 

Α. Μικρότερη του €3.000 

 

Β. Μεταξύ €3.000 και €5.000 

 

Γ. Μεταξύ €5.000 και €7.000 

 

Δ. Μεταξύ €7.000 και €9.000 

 

E. Μεγαλύτερη του €9.000 
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12οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Projected Unit Credit. Η κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή είναι 2,5% του τελικού μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας, το 

επιτόκιο είναι 8%, οι μισθολογικές αυξήσεις είναι 4% ανά έτος, η ηλικία συνταξιοδότησης 

είναι τα 63, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι και η επιλεχθείσα αξία ράντας: 
(12)

63 8,582a  . Η ημερομηνία έναρξης πλάνου είναι η 1/1/2017. 

Τα δεδομένα για έναν συμμετέχοντα του πλάνου είναι:  

Hμερομηνία γέννησης 1/1/1983, 

Hημερομηνία πρόσληψης 1/1/2008, 

Mισθός στο έτος 2016 είναι  €40.000 και ο συμμετέχοντας την 1/1/2018 είναι ενεργός. 

Περιουσία του ταμείου την 1/1/2017: €0, 

Eισφορές για το 2017: €6.000 και πληρώθηκαν την 1/4/2017, 

Kέρδος ή ζημία στην αναλογιστική υποχρέωση για το 2017: €0, 

Aκάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2018: €25.000. 

 

Το κέρδος ή ζημία στην περιουσία για το 2017 είναι: 

 

Α. Κέρδος μεγαλύτερο του €400 

Β. Κέρδος μεταξύ €200 και €400 

Γ. Κέρδος ή ζημία μικρότερο του €200 

Δ. Ζημία μεταξύ €200 και €400 

Ε.  Ζημία μεγαλύτερη του €400 
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13ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Entry Age Normal (Level Dollar), με 

ετήσιο επιτόκιο 7%. 

Δεδομένα αποτίμησης για την 1/1/2017: 

Kανονικό κόστος την 1/1/2017  €50.000, 

Aναλογιστική αξία περιουσίας  €420.000.  

Εισφορές για το 2017: €80.000 και πληρώθηκαν την 1/7/2017.  

Παροχές για το 2017: €15.000 και πληρώθηκαν την 1/7/2017. 

 

Δεδομένα αποτίμησης για την 1/1/2018:  

Aναλογιστική αξία περιουσίας€500.000. 

 

Σε ποιο εύρος ανήκει η ζημία στην περιουσία για το 2017; 

 

Α. Μικρότερη του €8.000 

Β. Μεταξύ €8.000 και €16.000 

Γ. Μεταξύ €16.000 και €24.000 

Δ. Μεταξύ €24.000 και €32.000 

Ε. Μεγαλύτερη του €32.000 
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14ο  Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με ημερομηνία έναρξης την1/1/2017, εφαρμόζεται η Individual 

Level Premium μέθοδος. Η κανονική συνταξιοδοτική παροχή είναι το 40% του τελικού 

μισθού. Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 6%, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης 

τα 65,ο μισθός δεν αυξάνεται, η τιμή της ράντας (12)

65 9,333a  και δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι. Τα δεδομένα για έναν εργαζόμενο είναι τα εξής: Hμερομηνία 

γέννησης 1/1/1967,  

Mισθοδοσία για 2017 €100.000 και για το 2018 €120.000.  

Η περιουσία του ταμείου την 1/1/2018 είναι €15.000 

Kαι οι εισφορές στο 2017 είναι ίσες με το κανονικό κόστος και πληρώθηκαν την 1/1/2017. 

Οι εισφορές για το 2018 είναι ίσες με το κανονικό κόστος του 2018, πληρωτέες την 

1/1/2018, συν μια δεκαετή απόσβεση για το κέρδος/ζημία του 2017 πληρωτέα την 

1/1/2018. 

Τότε οι  εισφορές για το έτος 2018,την 1/1/2018, είναι 

 

Α. Μικρότερες του €18.600 

 

Β. Μεταξύ €18.600 και €18.650 

 

Γ. Μεταξύ €18.650 και €18.700 

 

Δ. Μεταξύ €18.700 και €18.750 

 

Ε. Μεγαλύτερες του €18.750 
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15ο Θέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η Aggregate–Entry Age Normal μέθοδος 

κοστολόγησης, με κανονική συνταξιοδοτική παροχή €10 ανά μήνα για κάθε έτος 

υπηρεσίας. Αναλογιστικές υποθέσεις: δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί τερματισμοί 

εκτός θανάτων και ηλικία συνταξιοδότησης τα 65. Η τιμή της ράντας (12)

65 10a  .Δεδομένα 

συμμετεχόντων την 1/1/2017  και  επιλεχθείσες αναλογιστικές συναρτήσεις: 

 

Τρέχουσα  

ηλικία 

Ηλικία 

πρόσληψης 

Αριθμός  

Συμμετεχόντων 
xD
 65xN N  

45 - - 1.000 9.012 

50 45 1 585 4.945 

55 50 1 362 2.522 

65 - - 147 0 

  

Το κανονικό κόστος για το έτος 2017 την 1/1/2017 είναι: 

 

Α. Μικρότερο του €915 

 

Β. Μεταξύ €915 και €920 

 

Γ. Μεταξύ €920 και €925 

 

Δ.  Μεταξύ €925 και €930 

 

Ε.  Μεγαλύτερο του €930 
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16ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο το ετήσιο επιτόκιο είναι 8% με τα παρακάτω δεδομένα: 

 1/1/2016 1/1/2017 

Κανονικό κόστος την 1/1 34.000  

Αναλογιστική παρούσα αξία μελλοντικών παροχών  580.000 640.000 

Αναλογιστική υποχρέωση 435.000 495.000 

Αναλογιστική αξία περιουσίας 300.000 365.000 

 

Οι εισφορές για το 2016 είναι: 42.000 πληρωτέες την 31/12/2016 και δεν υπάρχουν 

παροχές για το 2016. Το αναλογιστικό κέρδος ή ζημία στην αναλογιστική υποχρέωση 

είναι: 

Α. Μικρότερο/η του 10.000 

Β. Μεταξύ 10.000 και 10.500 

Γ. Μεταξύ 10.500 και 11.000 

Δ. Μεταξύ 11.000 και 11.500 

Ε.  Μεγαλύτερο/η του 11.500 

 

17ο Θέμα 

Έστω, ότι για συμμετέχοντα σε συνταξιοδοτικό πλάνο, ηλικίας x, με ηλικία εισόδου στο 

πλάνο τα 25 έτη και ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, ισχύει ότι το κανονικό κόστος 

στην ηλικία x σύμφωνα με την Unit Credit μέθοδο είναι ίσο με το αντίστοιχο κανονικό 

κόστος σύμφωνα με την Entry Age Normal(Level Dollar)μέθοδο. Αν 25 19.000N   και

65 950N  τότε το xD  είναι: 

 

Α. Μικρότερo του 300 

 

Β. Μεταξύ 300 και 350 

 

Γ. Μεταξύ 350 και 400 

 

Δ. Μεταξύ 400 και 450 

 

Ε. Μεγαλύτερo του 450 
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18ο Θέμα 

Ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτικού πλάνου: 1/1/2008.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: το επιτόκιο είναι 5%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι 

και η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη. 

Δεδομένα συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης 1/1/1978, ημερομηνία πρόσληψης 

1/1/2003και είναι ενεργός την 1/1/2018. 

Αν για τον συμμετέχοντα του συνταξιοδοτικού πλάνου, για το 2018,το κανονικό κόστος 

σύμφωνα με την Traditional Unit Credit ισούται με κ% του κανονικού κόστους σύμφωνα 

με την Individual Level  Premium, τότε το κ% είναι:  

 

Α. Μικρότερο του 65% 

 

B. Μεταξύ 65% και 75% 

 

Γ. Μεταξύ 75% και 85% 

 

Δ. Μεταξύ 85% και 95% 

 

Ε. Μεγαλύτερο του 95% 

 

 

19ο  Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Entry Age Normal (Level Percent), με 

κανονική συνταξιοδοτική παροχή 60% του μέσου μισθού των 3 τελευταίων ετών, με 

κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, επιτόκιο 7%, αύξηση μισθών 5% ανά έτος, 

δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι και (12)

65 8,736a  .  

Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης 1/1/1970, ημερομηνία πρόσληψης 

1/1/2000, μισθοδοσία του 2015 την 1/1/2015€50.000 και μισθοδοσία του 2016 την 

1/1/2016 €50.000. Το κέρδος την 1/1/2016 λόγω μισθοδοσίας είναι: 

 

Α. Μικρότερο του €4.000 

 

Β. Μεταξύ €4.000 και €4.700 

 

Γ. Μεταξύ €4.700 και €5.400 

 

Δ.  Μεταξύ €5.400 και €6.100 

 

Ε. Μεγαλύτερο του €6.100 
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20ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Entry Age Normal, με ετήσιο επιτόκιο 

7% και ημερομηνία έναρξης του πλάνου1/1/1995. Η συνταξιοδοτική παροχή ορίζεται ως 

€10 το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι.  

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη από 1/1/2012 και τα 62 για πριν 

την1/1/2012. Για ασφαλισμένο με ημερομηνία γέννησης 1/1/1955 και ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/2000 να υπολογιστεί ποιο είναι το εύρος της μεταβολής στην 

δεδουλευμένη υποχρέωση την 1/1/2012 εξαιτίας της αλλαγής στην ηλικία 

συνταξιοδότησης. 

Δίνονται :�̈�62
(12)

= 9,39,�̈�65
(12)

= 8,74 

 

Α. Μείωση €3.000 ή περισσότερο 

Β. Μείωση μεταξύ €1.500 και €3.000 

Γ. 0 ή μείωση λιγότερο από  €1.500 

Δ. Αύξηση από 0 έως €1.500 

Ε. Αύξηση €1.500 ή περισσότερο 

 

21ο  Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Projected Unit Credit.  

Για  κανονική συνταξιοδοτική παροχή προτείνονται τα ακόλουθα: 

Πρόταση Α: 2% της ετήσιας μισθοδοσίας για κάθε έτος υπηρεσίας 

Πρόταση Β: 1,5% της ετήσιας μισθοδοσίας των τελευταίων 5 ετών. 

Το επιτόκιο είναι 7%,οι μισθολογικές αυξήσεις είναι 3% ανά έτος, η ηλικία 

συνταξιοδότησης είναι στα 65 και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι. 

Για ασφαλισμένο με ημερομηνία γέννησης 1/1/1988 και ημερομηνία πρόσληψης 1/1/2018, 

με ετήσια μισθοδοσία το 2018 να ανέρχεται σε €50.000 να υπολογιστεί ποιο είναι το εύρος 

της απόλυτης τιμής της διαφοράς του κανονικού κόστους την 1/1/2018 για τις 2 

εναλλακτικές παροχές; 

Η x χ 
xD  (12)

xN  

30 1.261.611 17.887.840 

65 94.414 868.052 

 

Α. Μικρότερη του €150 

 

Β. Μεταξύ €150  και €300 

 

Γ. Μεταξύ €300 και €450 

 

Δ.  Μεταξύ €450 και €600 

 

Ε. Μεγαλύτερη του €600 
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22ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Frozen Initial Liability. 

Το ετήσιο επιτόκιο είναι ίσο με 7%. Η αρχική δεδουλευμένη υποχρέωση(Initial Accrued 

Liability) είναι ίση με €150.000. 

 

1/1/2015 Δεδομένα 

Παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών €300.000 

Αξία Περιουσιακών Στοιχείων €200.000 

Παρούσα αξία μελλοντικής μισθοδοσίας €600.000 

Ετήσια μισθοδοσία €60.000 

 

Η εισφορά για το 2015 πληρώνεται την 31/12/2015 ως ένα ποσό ίσο με το κανονικό 

κόστος για το 2015 την 31/12/2015,συν μια 10ετή απόσβεση (amortization) στις 

31/12/2015 της αρχικής δεδουλευμένης υποχρέωσης(Initial Accrued Liability). Η εισφορά 

για το 2015 ισούται με €25.000. Σε ποιο εύρος κυμαίνεται η ακάλυπτη υποχρέωση κατά 

την 1/1/2015. 

 

Α. Μικρότερη του €50.000 

 

Β. Μεταξύ €50.000  και €55.000 

 

Γ. Μεταξύ €55.000 και €60.000 

 

Δ.  Μεταξύ €60.000 και €65.000 

 

Ε. Μεγαλύτερη του €65.000 
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23οΘέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η Unit Credit μέθοδος κοστολόγησης, με κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή: €100 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. 

Η ημερομηνία έναρξης του πλάνου είναι η 1/1/2007.  

Το ετήσιο επιτόκιο είναι ίσο με 7%. 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων την 1/1/2011 είναι ίση με €19.000. 

Οι εισφορές για το 2011 είναι €8.000 πληρωτέες την 31/12/2011. 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων την 1/1/2012 είναι ίση με €26.000. 

Δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 

έτη. Για ασφαλισμένο με ημερομηνία γέννησης 1/1/1952 και ημερομηνία πρόσληψης 

1/1/2007 να υπολογιστεί ποιο είναι το εύρος της απόλυτης τιμής του κέρδους/ζημίας 

(experience gain or loss) του 2011 ως προς 31/12/2011; 

 

Δίνονται :�̈�65
(12)

= 8,74 

 

Α. Μικρότερο/η του €2.000 

 

Β. Μεταξύ €2.000 και €2.500 

 

Γ. Μεταξύ €2.500 και €3.000 

 

Δ.  Μεταξύ €3.000 και €3.500 

 

Ε.  Μεγαλύτερο/η του €3.500 
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24ο Θέμα 

 

Η συνταξιοδοτική παροχή ορίζεται ως €15 το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη. 

Η αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης πριν το 2013 είναι η  Aggregate και για μετά το 

2012 η Unit Credit.  

Το ετήσιο επιτόκιο είναι ίσο με 8%. 

Ο ασφαλισμένος έχει ημερομηνία γέννησης 1/1/1962 και ημερομηνία πρόσληψης 

1/1/2007. 

Την 1/1/2012 το κανονικό κόστος είναι €898 και η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι 

€1.000. Η εισφορά για το 2012 ισούται με το κανονικό κόστος του 2012 ως προς την 

1/1/2012 πληρωτέο την 1/1/2012. Δεν υπάρχουν μη-επενδυτικά κέρδη ή ζημιές για το 

2012. Η επιτευχθείσα απόδοση επενδύσεων για το 2012 ισούται με 5%. Σε ποιο εύρος 

κυμαίνεται η ακάλυπτη δεδουλευμένη υποχρέωση την 1/1/2013. 

 

 

Α. Μικρότερη του €700 

 

Β. Μεταξύ €700 και €800 

 

Γ. Μεταξύ €800 και €900 

 

Δ.  Μεταξύ €900 και €1.000 

 

Ε.  Μεγαλύτερη του €1.000 

 

 


