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Θέμα 1 
 

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης έχει 3 κλάδους : Κύρια σύνταξη, Επικουρική Σύνταξη και 

Εφάπαξ και το αναλογιστικό του ισοζύγιο απεικονίζεται στον  

πίνακα που ακολουθεί. 

 

 
α) Να υπολογιστεί ο δείκτης ελλείματος και ο δείκτης αποθεματοποίησης  

 

β) Ποιο από τα στοιχεία του ενεργητικού δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό του 

αναλογιστικού ελλείματος? Αν ενσωματωθεί, πως διαμορφώνεται το αναλογιστικό έλλειμμα, το 

ενεργητικό, το παθητικό, ο δείκτης ελλείματος και ο δείκτης αποθεματοποίησης? 

 

γ) Αν υποτεθεί ότι το Ταμείο είναι Σχήμα Στοχευμένης Παροχής, τότε 

i) Nα υπολογιστεί το Contribution Asset (CAt) κατά κλάδο και να σχολιαστούν τα αποτελέσματα 

αναφορικά με την πολιτική εισόδου νέων ασφαλισμένων στο Ταμείο, αν το καθεστώς εισφορών 

και παροχών (ύψος, τρόπος υπολογισμού, προϋποθέσεις καταβολής κλπ) παραμείνει αμετάβλητο. 

 

ii) Να υπολογιστεί ο δείκτης ισορροπίας και να σχολιαστεί η τιμή του, αναφορικά με την 

προοπτική βιωσιμότητας του Ταμείου. 

 

δ) Αποφασίζεται ανάληψη της υποχρέωσης από το κράτος για τους συνταξιούχους (και τις 

εκκρεμείς συντάξεις) του Ταμείου, σε αντάλλαγμα διαγραφής του κρατικού χρέους προς το 

Ταμείο. 

Να υπολογιστούν το αναλογιστικό έλλειμα, το ενεργητικό, το παθητικό, ο δείκτης ελλείματος και 

ο δείκτης κεφαλαιοποίησης, μετά την διαγραφή των υποχρεώσεων προς συνταξιούχους (και των 

εκκρεμών συντάξεων) και του κρατικού χρέους. 

Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά 

ΠΑ Εισφορών παρούσας Γενιάς Ασφαλισμένων Κύρια Σύνταξη 6.787.839 ΠΑ παροχών παρούσας Γενιάς Ασφαλισμένων Κύρια Σύνταξη 13.096.122

ΠΑ Εισφορών Μέλλουσας  Γενιάς Ασφαλισμένων Κύρια Σύνταξη 6.628.120 ΠΑ παροχών Μέλλουσας  Γενιάς Ασφαλισμένων Κύρια Σύνταξη 3.565.239

ΠΑ Εισφορών παρούσας Γενιάς Ασφαλισμένων Επικουρική 1.838.003 ΠΑ παροχών παρούσας Γενιάς Ασφαλισμένων Επικουρική 2.973.263

ΠΑ Εισφορών μέλλουσας Γενιάς Ασφαλισμένων Επικουρική 1.417.888 ΠΑ παροχών μέλλουσας Γενιάς Ασφαλισμένων Επικουρική 1.853.314

ΠΑ Εισφορών παρούσας Γενιάς Ασφαλισμένων Εφάπαξ 1.243.010 ΠΑ παροχών παρούσας Γενιάς Ασφαλισμένων Εφάπαξ 2.614.905

ΠΑ Εισφορών μέλλουσας Γενιάς Ασφαλισμένων Εφάπαξ 1.698.160 ΠΑ παροχών μέλλουσας Γενιάς Ασφαλισμένων Εφάπαξ 2.270.405

ΠΑ λοιπών εσόδων 709.058 ΠΑ παροχών Συνταξιούχων 3.531.105

Περιουσία 2.464.337 ΠΑ  εκκρεμών Συντάξεων 8.195

Οφειλόμενη Κρατική Χρηματοδότηση 2.860.000 ΠΑ λοιπών εξόδων 508.787

Αναλογιστικό Ελλειμμα 7.634.922

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.281.337 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 30.421.337

ΠΑ Παροχών παρούσας γενιάς Ασφαλισμένων με βάση την 

προϋπηρεσία έως 31/12/2016 8.407.931

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΝ 1/1/2017 ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
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Θέμα 2 

 
α. Χρησιμοποιώντας τη διαφορική εξίσωση του Zelenka δείξτε ότι αν  

[C(t)S(t)–B(t)] = (2t2-1)e2t   τότε τα αποθεματικά ενός σχήματος σε χρόνο n και χρόνο m, όπου m˃n,  

συνδέονται με τη σχέση 

V(m)+em+n(2n2-4n+3)=V(n)em-n +e2m(2m2-4m+3) , αν δ=1 

 

 

β. Αν η κίνηση του λογαριασμού των αποθεματικών ενός συνταξιοδοτικού πλάνου απεικονίζεται 

στον παρακάτω πίνακα σε χιλιάδες, να βρεθεί το χρονοσταθμισμένο επιτόκιο απόδοσης i (time 

weighted average rate of return) για την τριετία  

2014 – 2016. 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κίνηση 

Λογαριασμός ΜΕΤΑ την 

κίνηση 

1/1/2014 1.000 1.000 

1/7/2014 500 1.525 

1/4/2015 -1.000 550 

1/5/2015 1.500 1.800 

15/5/2015 6.500 8.500 

1/6/2015 -8.300 1.000 

1/7/2015 2.000 3.200 

1/1/2016 -500 1.200 

1/4/2016 1.000 2.950 

1/9/2016 3.000 6.050 

1/10/2016 -2.000 4.100 

1/12/2016 1.000 5.200 

15/12/2016 -1.800 2.700 

31/12/2016 -4.600 0 

 

 

 

 

ii. Αν την 1/7/2014 έγινε πίστωση 200.000 όπως και την 1/7/2015, την 1/4/2016 πίστωση 300.000 

και την 1/9/2016 χρέωση 700.000, ενώ το ύψος του λογαριασμού μετά την κάθε κίνηση δεν 

άλλαξε (εξακολουθεί δηλαδή να δίνεται από τον παραπάνω πίνακα) να αποδειχθεί ότι αν j είναι το 

χρονοσταθμισμένο επιτόκιο απόδοσης (time weighted average rate of return) του λογαριασμού για 

την 3ετία 2014-2016, τότε ισχύει 3i+j=4,47% 
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iii. Συνταξιοδοτικό σχήμα έχει στο χαρτοφυλάκιο του μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Την 

1/1/2015 τα 10.000 μερίδια που έχει στην κατοχή του το Ταμείο αποτιμώνται σε 106€. Την  

1/4/2015 το Ταμείο διαθέτει επιπλέον 200.000 € για αγορά 1.800 μεριδίων του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου. Αν το χρονοσταθμισμένο επιτόκιο απόδοσης (time weighted average rate of return) 

ήταν (70/59)1/2-1 τι αξία είχαν τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είχε στην κατοχή του το 

Ταμείο στις 31/12/2016? 

 

 

γ. Αν για 15 έτη υπηρεσίας η πλήρης προσωρινή μηνιαία σύνταξη είναι ίση με 521 €, και με την 

οριστική μηνιαία σύνταξη και το ποσοστό αναπλήρωσης 0,77% κατ΄έτος, ποιος ήταν ο συντάξιμος 

μισθός, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν4387/2016? 
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Θέμα 3 
(Α) 

  Κανονική συνταξιοδοτική παροχή: 10€ το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας 

Αναλογιστική κοστολογική μέθοδος: Unit Credit 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Επιτόκιο: 6% 

Προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι πέραν του θανάτου: όχι 

Ηλικία συνταξιοδότησης: 65 

Συμμετέχοντες από 1/1/2015: 100 ενεργοί συμμετέχοντες, όλοι ηλικίας 60 

Κανονικό κόστος για το 2015 την 1/1/2015: 100.000€ 

Επιλεχθείσα αξία θνησιμότητας: 60 0,04q   

Υπολογίστε το κανονικό κόστος για το 2016 στις 1/1/2016 (α) για έναν επιβιώσαντα, (β) για το 

σύνολο των συμμετεχόντων αν 92 συμμετέχοντες είναι ζωντανοί στις 1/1/2016, (γ) αν 96 

συμμετέχοντες είναι ζωντανοί στις 1/1/2016και (δ) αν όλοι οι συμμετέχοντες είναι ζωντανοί στις 

1/1/2016. 
 

 

(Β) 

 

Ημερομηνία επίδρασης πλάνου: 1/1/2005 

Κανονική συνταξιοδοτική παροχή: 30€ το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι προσελήφθησαν στην ηλικία των 25 

Συνταξιοδοτημένοι ή πρόωρα αποχωρήσαντες συμμετέχοντες: όχι  

Επιλεχθείσα τιμή ράντας: 10)12(

65 a  

Δεδομένα 1/1/2015 και βοηθητικές συναρτήσεις: 
 

ΗΛΙΚΙΑ x ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Dx 

25 8 16 

35 0 8 

45 2 4 

55 0 2 

65 0 1 

 

Με βάση τη μέθοδο Unit Credit ποια είναι η αναλογιστική υποχρέωση και το κανονικό κόστος 

στις 1/1/2015; 
 

(Γ) 

Να ορίσετε την PVFB ( Present Value of Future Benefits) και την TPL ( Termination of Plan 

Liability) για άτομο ηλικίας  x  , που έχει δικαίωμα  να  συνταξιοδοτηθεί  στην ακτιβή  ηλικία r.  

 



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 6/7 

 

 

Θέμα 4 

 
Α) Δείξτε ότι, για έναν εργαζόμενο ηλικίας χ, με UC κοστολογική μέθοδο (χωρίς επικουρικές 

παροχές), η αναλογιστική υποχρέωση  είναι ίση με την αναλογιστική συσσωρευμένη αξία των 

παρελθόντων κανονικών κοστών. 

Β) Δείξτε ότι, για έναν εργαζόμενο ηλικίας χ, με ΕΑΝ(Level Dollar) κοστολογική μέθοδο (χωρίς 

επικουρικές παροχές), η προοπτική (prospectively) αναλογιστική υποχρέωση είναι ίση με την 

αναδρομική (retrospectively) αναλογιστική υποχρέωση. 

Γ) Δείξτε ότι, με ΕΑΝ κοστολογική μέθοδο (χωρίς επικουρικές παροχές) με μια υπόθεση αύξησης 

μισθού, (Level Percent) η αναλογιστική υποχρέωση αναδρομικά (συσσωρευμένη αξία των 

παρελθόντων κανονικών κοστών) ισούται με 

:

s

x x w x w
AL NC s


   

 

 

Δ). Εργαζόμενος συνταξιοδοτείται μετά από 42 έτη εργασίας με πλήρη σύνταξη, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Ν4387/2016 και λαμβάνει κύρια σύνταξη 692 €. Αν θεωρούμε ότι το ετήσιο 

ποσοστό αναπλήρωσης για το τελευταίο τρίτο του χρόνου υπηρεσίας του είναι 1% και ο 

συντάξιμος μισθός 1.400 €, ποιο είναι το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (αν θεωρηθεί σταθερό) 

για τα πρώτα 2/3 του χρόνου εργασίας? 
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Θέμα 5 

 
Α) Σε έναν οργανισμό που απασχολεί εργάτες βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση και δέχεται νέους 

εργαζόμενους κάθε έτος στην ηλικία των 20 ακριβώς και η συνταξιοδότηση γίνεται στην ηλικία 

των 60. Βρείτε πόσα χριστουγεννιάτικα δώρα θα χρειαστεί ο εργοδότης για κάθε εργάτη και πόσα 

δώρα γενεθλίων κατά την διάρκεια ενός έτους (αν εξαιρέσουμε τους νέους και συμπεριλάβουμε 

στους εξερχόμενους λόγω σύνταξης).  

Β) Σε έναν οργανισμό που απασχολεί εργάτες βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση και δέχεται 700 

νέους εργαζόμενους κάθε έτος στην ηλικία των 25 ακριβώς. Δίνονται οι τιμές 25l =95.753, 

0

25e =45,84, 65l =68.490 και 
0

65e =11,95. Αν οι εργάτες συνταξιοδοτούνται στην ακριβή ηλικία των 

65 ετών, τότε βρείτε 

(α) τον συνολικό αριθμό των εργατών 

(β) τον αριθμό των εργατών που συνταξιοδοτούνται κάθε έτος 

(γ) τον αριθμό των συνταξιούχων 

 

Έστω ότι ο εργαζόμενος, ηλικίας x, έχει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί είτε μεταξύ ηλικιών r  και 
r , είτε ακριβώς στην  ηλικία r . 

Γ) Βρείτε μια έκφραση για την αναλογιστική παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών λόγω 

συνταξιοδότησης, εργαζομένου ηλικίας x, για ,..., 1x r r  , δεδομένου ότι έχει κατοχυρώσει 

σωρευμένη συνταξιοδοτική παροχή xB . 

 

Δ) Αν το συνταξιοδοτικό πλάνο κάνει χρήση κοστολογικής μεθόδου κεκτημένων παροχών  (U C), 

τότε βρείτε μια έκφραση για την αναλογιστική υποχρέωση που αναλογεί στην παροχή 

συνταξιοδότησης, εργαζομένου ηλικίας x, για ,..., 1x r r  , με κεκτημένη παροχή xB ,  

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


