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1ο Θέμα 

(A)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal 

(LevelPercent), με κανονική συνταξιοδοτική παροχή 10% του τελευταίου ετήσιου 

μισθού, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, επιτόκιο 7%, ετήσια αύξηση 

μισθών 4% και τιμή της ράντας (12)

65 10,5a  . 

Δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα. 

Η ημερομηνία αποτίμησης είναι η 1/1/2016.  

Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα: ηλικίας 55 με 8 έτη υπηρεσίας.  

Βρείτε το ποσοστιαίο (το σταθερό ποσοστό επί του μισθού) κανονικό κόστος.  

(4 μονάδες) 

(B)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος 

EntryAgeNormal(LevelPercent), με κανονική συνταξιοδοτική παροχή 50% του 

τελευταίου ετήσιου μισθού, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 60 έτη και 

μοναδικό προσυνταξιοδοτικό απαύξημα τη θνησιμότητα. Δεδομένα αποτίμησης και 

αναλογιστικές συναρτήσεις, την 1/1/2020, για 2 συμμετέχοντες: 

 Ηλικία 

Πρόσληψης (e) 

Τρέχουσα  

ηλικία (x) 

Μηνιαίος μισθός 

την 1/1/2020 

Γεωργίου 35 40 €3.000 

Δημητρίου 25 35 €1.000 

 

 
59 / es s  59 / xs s  

s

eD  60

s s

eN N  60

s s

xN N  (12)60
60

e

D
a

D

 
 

 
 

Γεωργίου 2,5 2 125 3.000 2.500 1 

Δημητρίου 3,5 2,5 100  4.500 3.000 0,5 

όπου xs  δηλώνει την μισθολογική κλίμακα στην ηλικίαx, με 59 60s s . 

Να υπολογιστεί το συνολικό κανονικό κόστος για το 2020 την 1/1/2020. 

(6  μονάδες) 
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2ο Θέμα 

Σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης με παροχή επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται 

το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση 

(NotionalDefinedContribution – NDC) από 1/10/2017.Το σύστημα NDC 

εφαρμόζεται για διανυθέντα χρόνο ασφάλισης από την ανωτέρω ημερομηνία 

εφαρμογής στο Ταμείο ενώ για χρόνο μέχρι 30/9/2017 εφαρμόζεται διανεμητικό 

σύστημα προκαθορισμένων παροχών (DefinedBenefit). Σύμφωνα με την αρχή της 

ισοδυναμίας το τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αφορά στο σύστημα NDC 

προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

𝑃𝑥
𝑁𝐷𝐶 = 𝐴𝐹𝑥 ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑗 ∏(1 + 𝑔𝑘)

𝑎

𝑘=𝑗

𝑎

𝑗=1

 

όπου: 

 𝐴𝐹𝑥: Ο αντίστροφος της κατά περίπτωση ράντας για άτομο ηλικίας (x) 

 𝐶𝑜𝑛𝑗: οι συνολικές εισφορές του έτους k 

 𝛼: πλήθος συμπληρωμένων οικονομικών ετών (μέχρι και 31/12)στα οποία 

καταβλήθηκαν εισφορές 

 𝑔𝑘: η ετήσια μεταβολή του συνολικού αθροίσματος των εισφορίσιμων μισθών 

για επικουρική σύνταξη όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου για το έτος k. 

Η παράμετρος𝑔𝑘 δίνεται από την ακόλουθη φόρμουλα: 

𝑔𝑘 =
𝛴𝑊𝑘+1 − 𝛴𝑊𝑘

𝛴𝑊𝑘
, 𝛾𝜄𝛼 𝑘 = 1, 2, … , 𝑎 − 1 

όπου o δείκτης 𝑘 = 1 αντιστοιχεί στο έτος 2017 και 𝛴𝑊𝑘 είναι το συνολικό 

άθροισμα των εισφορίσιμων μισθών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου για το 

έτος 𝑘. 

i) Αν το συνολικό άθροισμα των εισφορίσιμων μισθών όλων των ασφαλισμένων του 

Ταμείου) για τα έτη 2017 έως 2020 δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα: 

k Έτος 𝜮𝑾𝒌 

1 2017 452.300.000,00€ 

2 2018 459.084.500,00€ 

3 2019 456.789.077,50€ 

4 2020 462.270.546,40€ 
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να υπολογιστεί η παράμετρος 𝑔𝑘για κάθε έτος k. (Υπόδειξη: Ειδικά για το έτος 

2017 να ληφθεί υπόψη ότι οι εισφορές του συστήματος NDC αφορούν μόνο το 

τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι εισφορές του ανωτέρω πίνακα αφορούν σε όλο το 2017). 

(2 μονάδες) 

ii) Να υπολογιστεί το ετήσιο ποσό της ισόβιας επικουρικής σύνταξης γήρατος 

ασφαλισμένου στο Ταμείο με ημερομηνία γέννησης την 1/10/1953, για το χρόνο 

ασφάλισης από 1/10/2017 (δηλαδή για το σύστημα NDC), δεδομένου ότι η 

τελευταία μέρα ασφάλισης ήταν η 31/3/2020 και η ημερομηνία συνταξιοδότησης η 

1/4/2020. Οι εισφορές του ασφαλισμένου για επικουρική σύνταξη του συστήματος 

NDCδίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Έτος 2017 2018 2019 2020 

Εισφορές 650,00€ 2.639,00€ 2.652,20€ 680,25 

ενώ η εφαρμοζόμενη ράντα για τις ηλικίες 63 έως 68 δίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Ηλικία 63 64 65 66 67 68 

Ράντα 19,827 19,197 18,565 17,931 17,297 16,665 

Σημειώνεται επιπροσθέτως ότι για συγκεκριμένο ασφαλισμένο: α) οι εισφορές του 

τελευταίου πλήρους οικονομικού έτους παραμονής του στην ασφάλιση (α), 

λαμβάνονται υπόψη χωρίς την εφαρμογή 𝑔𝑘 (𝑔𝑘 = 0 για 𝑘 = 𝑎) και β) οι εισφορές 

που καταβλήθηκαν μετά το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος λαμβάνονται υπόψη, 

επίσης, χωρίς την εφαρμογή 𝑔𝑘 

(6 μονάδες) 

iii)Αναφέρετε πιθανά πλεονεκτήματα του διανεμητικού συστήματος NDC 

(Notional Defined Contribution)έναντι ενός διανεμητικού συστήματος 

προκαθορισμένων παροχών (Defined Benefit). 

(2μονάδες) 
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3ο Θέμα 

Ένας αναλογιστής λειτουργεί ως  σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας σχετικά με 

την χρηματοοικονομική κατάσταση δυο ταμείων καθώς  και την πιθανή 

αναδιάρθρωσή  τους. Τα δεδομένα των δύο ταμείων έχουν ως εξής: 

 Ταμείο Α Ταμείο  Β 

Ποσοστό 

Εισφοράς 
4% 5% 

Συντάξιμος 

Μισθός 
Τελευταίος Μισθός - 

Περιουσία 10.000.000 9.125.897 

Τρόπος 

Υπολογισμού 

Σύνταξης 

P= 2%* Έτη*Συντάξιμο 

Μισθό 

Ατομικός Λογαριασμός(t)= 

[Ατομικός Λογαριασμός(t-

1)+Εισφορές(t-1)- 

Έξοδα(t-1)]* 

(1+Απόδοση Επενδύσεων) 

Προτεινόμενη 

Αύξηση Μισθών 
4% κάθε έτος 2,5% κάθε έτος 

Ηλικία 

Συνταξιοδότησης 
62 66 

Πληθωρισμός 2% 2% 

Απόδοση 

Επενδύσεων  
1% 4% 

Αριθμός 

Ασφαλισμένων 
1000 650 

Αριθμός 

Συνταξιούχων 
150 0 

Μέση ηλικία 

Νεοεισερχομένω

ν 

25 25 

Μέση ηλικία 

Ασφαλισμένων 
55 35 

Πυκνότητα 

Εισφορών 
100% 65% 

Μέσος Ετήσιος 

Μισθός 
25.000 15.000 

Έξοδα Δεν υπάρχουν 1%επί του μηνιαίου μισθού 
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Επίσης, δίνονται τα Αναλογιστικά Ισοζύγια που αφορούν τα ταμεία Α και Β (ποσά 

σε Ευρώ),  

Ταμείο Α 

Ενεργητικό Παθητικό 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών 

Εισφορών για τους 

Ενεργούς 

16.570.573 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους Ενεργούς 

19.649.969 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών 

Εισφορών για τους 

Νεοεισερχόμενους 

14.663.159 

Μελλοντική Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους Ενεργούς 

15.509.838 

Περιουσία 10.000.000 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους 

Νεοεισερχόμενους 

18.309.501 

Λοιπά Έσοδα 0 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους Συνταξιούχους 

2.619.030 

  
Λοιπά έξοδα 0 

Ταμείο Β 

Ενεργητικό Παθητικό 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών 

Εισφορών για τους 

Ενεργούς 

9.980.814 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους Ενεργούς 

9.125.897 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών 

Εισφορών για τους 

Νεοεισερχόμενους 

25.126.864 

Μελλοντική Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους Ενεργούς 

9.432.300 

Περιουσία 9.125.897 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους 

Νεοεισερχόμενους 

24.127.512 

Λοιπά Έσοδα 0 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων για 

τους Συνταξιούχους 

0 

  
Λοιπά έξοδα 6.869.415 

 

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα τεκμηριωμένα: 

i) Κατηγοριοποιείστε τα παραπάνω ταμεία με βάση το μοντέλο χρηματοδότησης και 

το μοντέλο συντάξεων. Το ταμείο Α ενδέχεται να έχει πρόβλημα στις μελλοντικές 
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του υποχρεώσεις. Αναφέρετε τρείς πιθανούς λόγους και προτείνετε λύσεις για την 

αποκατάσταση της βιωσιμότητας του. 

(2 μονάδες) 

ii) Να υπολογιστεί το ποσοστό εισφοράς ενός ασφαλισμένου στο ταμείο Β, ηλικίας 

61 ετών, με ετήσιο μισθό20.000€ και με συσσωρευμένο κεφάλαιο αξίας 30.000€τη 

χρονική στιγμή t=0, ώστε το Ποσοστό Αναπλήρωσης τη στιγμή της 

συνταξιοδότησης να είναι 20%. Η μετατροπή του συσσωρευμένου κεφαλαίου σε 

σύνταξη γίνεται με βάση τη ράντα ηλικίας 66 η οποία είναι ίση με 14.  

(2μονάδες) 

iii) Nα υπολογισθούν οι δείκτες Ποσοστό Ελλείματος και Ποσοστό Κάλυψης των 

Υποχρεώσεων για τα Ταμεία Α και Β και να σχολιαστεί η βιωσιμότητα τους. 

(2 μονάδες) 

iv) Αν τα δύο ταμεία συγχωνευτούν σε ένα ενιαίο με το όνομα ΑΒ, αρχικά 

διατηρώντας το καθεστώς παροχών-εισφορών αμετάβλητο, να υπολογισθεί το 

Αναλογιστικό Ισοζύγιο του ΑΒ, οι δείκτες Ποσοστό Ελλείματος και Ποσοστό 

Κάλυψης των Υποχρεώσεων και να σχολιαστεί η βιωσιμότητά του. 

(2 μονάδες) 

v) Καταθέτετε την τελική σας πρόταση προς το Υπουργείο και προτείνετε το ταμείο 

Α να ακολουθήσει το καθεστώς του ταμείου Β, υιοθετώντας όλους τους κανόνες 

εισφορών, παροχών και τρόπο χρηματοδότησης. Να υπολογιστεί η υποχρέωση του 

Ενιαίου ταμείου που δημιουργείται για τη χρηματοδότηση αυτής της πρότασης.  

(2 μονάδες) 
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4ο Θέμα 

(Α)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος 

EntryAgeNormal(LevelDollar), με κανονική συνταξιοδοτική παροχή €20 ανά μήνα 

για κάθε έτος υπηρεσίας, με κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, επιτόκιο 

6% και η τιμή της ράντας (12)

65 9,35a  . Δεν υπάρχει προσυνταξιοδοτική παροχή 

θανάτου και το μοναδικό προσυνταξιοδοτικό απαύξημα είναι η θνησιμότητα. 

Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα την 1/1/2018: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1958, 

ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/2008 και απεβίωσε το 2018. 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

ηλικία x 
xD  xN  

50 509 6.723 

60 260 2.870 

61 241 2.610 

65 178 1.745 

Nα υπολογίσετε το κέρδος για το 2018, την 1/1/2019, λόγω του θανάτου του 

συμμετέχοντα. 

(4 μονάδες) 

 

(Β)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος 

EntryAgeNormal(LevelPercent), με κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, 

το μοναδικό προσυνταξιοδοτικό απαύξημα είναι η θνησιμότητα, η μισθοδοσία 

αυξάνεται ετήσια 5%και η τιμή της ράντας (12)

65 8,776a  . 

Κανονικές συνταξιοδοτικές παροχές: 

Πριν το 2019: 50% του μέσου όρου των τελευταίων 5 ετήσιων μισθών 

Μετά το 2018: 60% του μέσου όρου των τελευταίων 5 ετήσιων μισθών 

Δεδομένα αποτίμησης για μοναδικό συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης η 

1/1/1985, ημερομηνία πρόσληψης η 1/1/2015 και η μισθοδοσία του το 2019 είναι 

€25.000. 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής:  

Ηλικία  

x xD  
s

xD  xN  
s

xN  

30 1.262 5.454 17.888 164.704 

34 958 5.033 13.323 143.532 

65 94 2.241 868 30.013 

Να  βρεθεί η μεταβολή στην αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2019 εξαιτίας της 

τροποποίησης των συνταξιοδοτικών παροχών.   

(6 μονάδες) 
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5ο Θέμα 

(Α)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η Aggregate – EntryAgeNormal μέθοδος 

κοστολόγησης, με ημερομηνία εφαρμογής την 1/1/2018 και με κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή €10 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Αναλογιστικές 

υποθέσεις: δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί τερματισμοί εκτός θανάτων και η 

κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη. Η τιμή της ράντας (12)

65 9,35a  . 

Δεδομένα ενεργών συμμετεχόντων την 1/1/2018: 

 Ημερομηνία γέννησης Ημερομηνία πρόσληψης 

Ορέστης 1/1/1983 1/1/2008 

Σωκράτης 1/1/1973 1/1/2008 

Επιλεχθείσες αναλογιστικές συναρτήσεις: 

Ηλικία 
xD
 :65x x

a


 

25 2.441 15,62 

35 1.348 14,22 

45 737 11,84 

55 389 7,92 

65 189 0 

Να  βρεθεί  η αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2018. 

(5 μονάδες) 

 

(Β) Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2019, εφαρμόζεται η 

IndividualLevel Premium μέθοδος. Η συνταξιοδοτική παροχή είναι το 50% του 

μέσου όρου των τελευταίων 3 ετήσιων μισθών.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, αξία περιουσιακών στοιχείων την 

1/1/2020:€5.000,  ο μισθός δεν αυξάνεται, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 

έτη και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα. 

Τα δεδομένα για έναν ενεργό εργαζόμενο είναι τα εξής: ημερομηνία γέννησης 

1/1/1969, μισθοδοσία την1/1/2019: €25.000, η μισθοδοσία του την 1/1/2020 άλλαξε 

σε €50.000.  

Το κανονικό κόστος του 2019 πληρωτέο την 1/1/2019 είναι €4.032.  

Να υπολογισθεί  το κανονικό κόστος  του 2020 πληρωτέο την 1/1/2020. 

(5 μονάδες) 

 

 

 


