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1ο Θέμα 

Α) (6 μονάδες) 

Με βάση την αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης: ProjectedUnitCredit δίνονται: Κανονική 

ετήσια συνταξιοδοτική παροχή: 2% του τελικού ετήσιου μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας. 

Κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 και επιλέξιμη πρόωρη ηλικία συνταξιοδότησης από 

τα 55. Υπάρχει συντελεστής μείωσης 1/15 για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης για τα 5 

πρώτα έτη πρόωρης συνταξιοδότησης και 1/30 για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης για 

τα επόμενα 5 έτη πρόωρης συνταξιοδότησης, βάση της κεκτημένης παροχής στην ηλικία της 

πρόωρης συνταξιοδότησης. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 9%, δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα, αύξηση μισθού: 3% ανά έτος, επιλεχθείσες τιμές ράντας: 
(12)

56 9,84a  , 
(12)

60 9,25a  ,  
(12)

63 8,71a  , 
(12)

65 8,39a   

Ημερομηνία γέννησης για επιλεγμένους συμμετέχοντες (ενεργοί την 31/12/2018): 

1ος συμμετέχοντας: 1/1/1963, 2ος συμμετέχοντας: 1/1/1959, 3ος συμμετέχοντας: 1/1/1956. 

Και οι 3 συμμετέχοντες συνταξιοδοτούνται και λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές από την 

1/1/2019. Ποιοι, αν υπάρχουν, από τους συμμετέχοντες δημιουργεί κέρδος λόγω πρόωρης 

συνταξιοδότησης την 1/1/2019 

Β) (4 μονάδες) 

Δίνονται: 

Ημερομηνία εφαρμογής πλάνου: 1/1/2000.  

Κανονική ηλικία συνταξιοδότησης: 65. 

Κανονικές συνταξιοδοτικές παροχές:  

Σε ισχύ την 1/1/2000: 100 ανά μήνα  

Σε ισχύ την 1/1/2010: 150 ανά μήνα 

Δεδομένα για μοναδικό συμμετέχοντα:  

Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1965, Ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/2000 

Το μόνο προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα είναι η θνησιμότητα και η ράντα 
(12)

65 8,673a   

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

ηλικία x 
xD  xN  

35 921 12.791 

45 460 5.909 

65 99 904 

Να βρείτε την 1/1/2010, την διαφορά, του κανονικού κόστους σύμφωνα με τη ΙLP μέθοδο 

κοστολόγησης από το κανονικό κόστος σύμφωνα με την ΕΑΝ μέθοδο. 
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2ο Θέμα 

Α) (4 μονάδες) 

Σε μία αναλογιστική μελέτη ενός συνταξιοδοτικού ταμείου προβλέπεται ότι η παρούσα γενεά 

ενεργών ασφαλισμένων θα αποφέρει  30 20000R   συνταξιούχους μετά από 30 έτη 

λειτουργίας του ταμείου. Η παροχή που θα λαμβάνει ως ετήσια σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος 

θα ισούται με ένα σταθερό ποσοστό επί των τελευταίων ετήσιων αποδοχών του πριν την 

συνταξιοδότηση. Θεωρώντας ότι η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 65r   έτη και ότι η 

μελλοντικές ετήσιες αποδοχές  64y S  ακολουθούν την λογαριθμοκανονική κατανομή με 

μέση τιμή 15000y   και τυπική απόκλιση 5000y  , να υπολογίσετε το μελλοντικό 

έξοδο του ταμείου προς αυτούς τους ασφαλισμένους λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 Θεωρούμε τρείς μισθολογικές βαθμίδες οι οποίες καθορίζονται από τ0 30ο και το 

80οποσοστημόριο. 

 Τα ποσοστά βάσει τον οποίων καθορίζεται η ετήσια σύνταξη είναι: 

 1 70%b  για την 1η  βαθμίδα 

 2 67%b  για την 2η  βαθμίδα 

 3 65%b  για την 3η  βαθμίδα 

Δίνονται  0.8490 19.79%   ,  0.5244 30%   ,  0.5170 69.74%   και

 0.8416 80%  . 

Β) (3 μονάδες) 

Κατά την εξέταση ενός συνταξιοδοτικού σχήματος και υπό την παραδοχή ενός ανοιχτού 

πληθυσμού δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 Οι ενεργοί ασφαλισμένοι ηλικίας 65x   την στιγμή 10t   ισούνται: 

 65,10 2000000Ac   

 Οι συνταξιούχοι ηλικίας 65x   την στιγμή 10t   ισούνται:  Re 65,10 500000  

 Οι συνταξιούχοι ηλικίας 66x   την στιγμή 11t   ισούνται:  Re 65,10 1894775  

 *

65 0.015aq  , 
*

65 0.02i  , 
65 0.05pq   και 66 70%r   

Να βρείτε το πλήθος νέων μελών  66,11N  ηλικίας 66x   που εισέρχονται στο διάστημα 

 10,11 . Να λάβετε υπόψη όλες τις απαραίτητες παραδοχές. 

 

Γ) (1 μονάδα) 

Να δώσετε τον ορισμό των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) 

όπως αυτός καθορίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2016/2341. 
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Δ) (2 μονάδες) 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2016/2341, να αναλύσετε τις βασικές αρχές βάσει των 

οποίων θα πρέπει να διενεργείται ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών των Ιδρυμάτων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ). 

 

3ο Θέμα 

Α) (4 μονάδες) 

Θεωρούμε ένα αναδιανεμητικό σύστημα που ξεκινάει σήμερα με αρχικό απόθεμα  0 0V   

και θέτουμε ως στόχο ο δείκτης αποθεματοποίησης σε δέκα χρόνια από σήμερα να μην πέσει 

κάτω από 60%. Η πρόβλεψή μας αναφορικά με την εξέλιξη των μισθών και των παροχών 

περιγράφεται από τις συναρτήσεις: 

  0.104 tS t e  και   0.05tB t e  για κάθε 0t   

Θεωρώντας ότι σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε ένα σταθερό ποσοστό C  ασφαλιστικών 

εισφορών επί των μισθών για την επόμενη δεκαετία, να βρεθεί το ελάχιστο ποσοστό που μας 

επιτρέπει να κρατήσουμε τον δείκτη αποθεματοποίησης σε αποδεκτά επίπεδα. Δίνεται ότι η 

ένταση ανατοκισμού είναι σταθερή και ίση με 0.05  . 

(Ο δείκτης αποθεματοποίησης για την χρονική στιγμή t  ορίζεται ως 
( )

( )

V t
k

B t
 ) 

 

Β) (4 μονάδες) 

Για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του αναδιανεμητικού συστήματος εφαρμόζουμε σταθερό 

ποσοστό C  ασφαλιστικών εισφορών επί των μισθών, ίσο με το ποσοστό που υπολογίστηκε 

στο Α ερώτημα. Για την επόμενη πενταετία σκοπεύουμε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές 

εισφορές κατά 45% και προβλέπουμε ότι η ένταση ανατοκισμού για αυτήν την πενταετία θα 

είναι σταθερή και ίση με 0.1  . Θεωρώντας της λοιπές υποθέσεις αντίστοιχες με αυτές του 

ερωτήματος Α να υπολογίσετε τον δείκτη εξισορρόπησης την χρονική στιγμή 15t  . 

(Ο δείκτης εξισορρόπησης για την χρονική στιγμή t  ορίζεται ως 
   ( )

( )

B t C t S t

V t




 



) 

 

Γ) (2 μονάδες) 

Να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος Β. 
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4ο Θέμα 

Α) (3 μονάδες) 

Η αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης είναι η Entryagenormal (LevelDollar). 

Δίνονται οι αναλογιστικές υποθέσεις: Το ετήσιο επιτόκιο είναι 6%, δεν υπάρχει αύξηση 

μισθού, ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης τα 65, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικές 

παροχές και το μόνο προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα είναι η αποχώρηση για τα πρώτα 3 έτη, με 

τις ακόλουθες πιθανότητες: 

 

Ηλικία χ ( )w

xq  

35 0,3 

36 0,2 

37 0,1 

 

Δεδομένα μοναδικού συμμετέχοντα και αποτελέσματα αποτίμησης την 1/1/2018: 

ημερομηνία γέννησης: 1/1/1980, ημερομηνία πρόσληψης:1/1/2015 

Η παρούσα αξία των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών την 1/1/2015: € 25.000. 

Ποια είναι η αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2018; 

 

Β) (3 μονάδες) 

Η αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης είναι η Entryagenormal (LevelDollar). 

Το ετήσιο επιτόκιο είναι 2%, δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την 

συνταξιοδότηση, η παροχή είναι 10€ το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας, ηλικία κανονικής 

συνταξιοδότησης τα 65. 

 

Δεδομένα 1ου συμμετέχοντα: 

Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1983, ημερομηνία πρόσληψης:1/1/2013 

Δεδομένα 2ου συμμετέχοντα: 

Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1984, ημερομηνία πρόσληψης:1/1/2009 

 

Να βρείτε το NormalCost του Β δεδομένου ότι το NormalCost του Α ισούται με 1000. 

Γ) (4 μονάδες) 

Η αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης είναι η Entryagenormal (LevelDollar). 

Δίνονται τα παρακάτω την 1/1/2018: 

Τρέχουσα 

Ηλικία  
𝑞𝑥
(𝑑)

 Συμμετέχοντες Θάνατοι το 

2018 

AccruedLiability 

την 1/1/2019 

ανα 

συμμετέχοντα 

30 0.004 2.000 4 1.500 

40 0.005 3.000 10 4.800 

50 0.008 1.000 10 18.000 

Ποιο είναι το κέρδος από την θνησιμότητα για την 31/12/2018; 
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5ο Θέμα 

Α) (3 βαθμοί) 

Η αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης είναι η Aggregate. 

Τα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται πρωταρχικά στους μη-ενεργούς συμμετέχοντες και τα 

υπόλοιπα κατανέμονται στους λοιπούς ενεργούς συμμετέχοντες αναλογικά με το άθροισμα 

του normalcost και των ήδη κατανεμημένων περιουσιακών στοιχείων του προηγούμενου 

έτους. 

Δίνονται:  

Το ετήσιο επιτόκιο είναι 7%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα και η ηλικία 

κανονικής συνταξιοδότησης τα 65. 

 1ος συμμετέχοντας 2ος συμμετέχοντας 3ος συμμετέχοντας 

Ημερομηνία 

γέννησης 

1/1/1984 1/1/1979 1/1/1982 

Normal Cost την 

1/1/2018 

12.000 7.500 6.800 

Αξία κατανεμημένων 

περιουσιακών 

στοιχείων την 

1/1/2018 

35.000 41.000 27.000 

Παρούσα αξία 

μελλοντικών 

παροχών την 

1/1/2019 

212.000 136.000 11.000 

Status την 1/1/2019 Ενεργός Ενεργός Μη-ενεργός την 

31/12/2018 

Αξία των περιουσιακών στοιχείων την 1/1/2019: 115.000 

Ποιο είναι το NormalCost για το 2019 την 1/1/2019; 

Β) (7 βαθμοί) 

Η αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης είναι η FrozenInitialLiability. 

Δίνονται: 

Κανονικές συνταξιοδοτικές παροχές: 50% του τελικού μισθού 

Επιτόκιο 7% 

Αύξηση μισθού 5% τον χρόνο. 

Δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα 

Κανονική ηλικία συνταξιοδότησης: 65. 

Για ένα συμμετέχοντα δίνονται: 

 1/1/2018 1/1/2019 

Ηλικία την 1/1 63 64 

Normal Cost την 1/1 12.000 12.000 
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Παρούσα αξία μελλοντικών 

παροχών 

400.000  

Ακάλυπτη υποχρέωση 

(Unfunded Liability) 

80.000  

Αξία περιουσιακών 

στοιχείων προ εισφορών 

200.000  

Ετήσιος μισθός 80.000 83.200 

 

Εισφορά του 2018 είναι ίση με 22.645 που πληρώθηκαν την 1/1/2018 

Το μοναδικό κέρδος ή ζημιά το 2018 προήλθε από τις επενδύσεις και από την αύξηση της 

μισθοδοσίας. 

Να βρεθεί το ποσοστό απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων το 2018. 

 

 


