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1οΘέμα 

 

Σε ένα κλειστό πληθυσμό όπου υπάρχει διαχωρισμός ανάλογα με την ηλικία και τα έτη 

προϋπηρεσίας, δίνεται ότι το πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων ηλικίας 65, με 32 έτη 

προϋπηρεσίας κατά το 9ο έτος ανέρχεται σε 401 άτομα ( ( )65, 32, 9 401Act = ). 

Το πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων ηλικίας 63 ετών κατά το 7ο έτος δίνεται από τη σχέση: 

( )63, , 7 *Act s s y= , όπου 30, 31, 32s = τα έτη προϋπηρεσίας. 

Η προσδόκιμη πυκνότητα προϋπηρεσίας ανά έτος ανέρχεται σε 70%. 

Εάν ισχύουν οι εξής πιθανότητες: 

x 
* a

x
q  *

x
i  

x
r  

63 0,016 0,014 0,15 

64 0,017 0,018 0,3 

65 0,019 0,02 0,6 

 

να βρείτε ποιο είναι το πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων ηλικίας 63 ετών κατά το 7ο έτος. 

 

Α) 1.513 Β) 2.188 Γ) 3.687  Δ) 4.650  Ε) 5.015 
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2οΘέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο με κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 και δικαίωμα πρόωρης 

συνταξιοδότησης από τα 55, η κανονική συνταξιοδοτική παροχή είναι το2% του μέσου όρου 

των τελευταίων 3 ετήσιων μισθών για κάθε έτος υπηρεσίας, με πρόωρη συνταξιοδοτική παροχή 

να ορίζεται η κεκτημένη παροχή στην ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης μειωμένη κατά 3% 

για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, ετήσια αύξηση μισθού 5%,δεν υπάρχουν Προ 

συνταξιοδοτικά απαυξήματα και οι πιθανότητες συνταξιοδότησης πριν το 2020 είναι 100% 

στην ηλικία των 65 και μετά το 2019 είναι 50% στην ηλικία των 62, 0% στις ηλικίες των 63 

και 64 . 

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

1/1/2000 με μισθό €50.000 για το 2020. 

Επιλεχθείσες τιμές ράντας: 
(12 )

62
9, 394a = και 

(12 )

65
8, 736a = . 

Με βάση τη μέθοδο ProjectedUnitCreditη αλλαγή στην αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2020 

λόγω της αλλαγής στην ηλικία συνταξιοδότησης είναι: 

Α. Μικρότερη του €2.150 

Β. Μεταξύ €2.150 και €2.200 

Γ.    Μεταξύ €2.200 και €2.250 

Δ.    Μεταξύ €2.250 και €2.300 

Ε.    Μεγαλύτερη του €2.300 
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3οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal(LevelPercent), με 

κανονική συνταξιοδοτική παροχή 25% του τελευταίου ετήσιου μισθού, με κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης τα 65 έτη, ετήσιο επιτόκιο 6%, αύξηση μισθών για όλα τα έτη υπηρεσίας 3% 

ανά έτος και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα.Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα: 

ημερομηνία γέννησης: 1/1/1970, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/2003.Η παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών την 1/1/2020 είναι €110.000.  

Τότε η αναλογιστική υποχρέωση για το 2020 την 1/1/2020 είναι 

Α. Μικρότερη του €65.000 

Β. Μεταξύ €65.000 και €75.000 

Γ.    Μεταξύ €75.000 και €85.000 

Δ.    Μεταξύ €85.000 και €95.000 

Ε.    Μεγαλύτερη του €95.000 
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4ο Θέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal(LevelPercent), με 

συνταξιοδοτική παροχή: 50% του τελικού μισθού, ετήσιο επιτόκιο: 7,5%, αύξηση μισθών 

υπηρεσίας: 6% ανά έτος. Επιλεγμένα αποτελέσματα αποτίμησης: 

 1/1/1984  1/1/1985  

Παρούσα αξία μελλοντικών παροχών €1.000.000 €1.115.566 

Περιουσία €300.000 €400.000 

Ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση €300.000 €330.696 

Κανονικό κόστος  €55.000  

Οι εισφορές για το 1984 πληρωτέες την 31/12/1984 είναι €90.000. Κάθε ενεργός συμμετέχον 

στο πλάνο είχε μια αύξηση μισθού 10% μέσα στο 1984. Η εμπειρία του 1984, έδειξε, ότι δεν 

προέκυψε κέρδος, εκτός του κέρδους της αύξησης μισθού και του επενδυτικού κέρδους, καθώς 

και ότι δεν είχαμε νέο-εισερχόμενους ούτε αποχωρήσεις με παροχές ή συνταξιοδοτήσεις.  Τότε 

η αναλογιστική ζημία την 1/1/1985 λόγω της μη αναμενόμενης αύξησης μισθού στο 1984 είναι 

Α. Μικρότερη του €15.000 

Β. Μεταξύ €15.000 και €20.000 

Γ.    Μεταξύ €20.000 και €25.000 

Δ.    Μεταξύ €25.000 και €30.000 

Ε.    Μεγαλύτερη του €30.000 
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5οΘέμα 

Αν σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με συνταξιοδοτική παροχή μια μονάδα στην ηλικία65, δεν 

υπάρχει προ-συνταξιοδοτικό απαύξημα, το ετήσιο επιτόκιο είναι 3%, τότε ο λόγος της 

αναλογιστικής υποχρέωσης της TraditionalUnitCredit μεθόδου προς την αναλογιστική 

υποχρέωση της EntryAgeNormal (leveldollar) μεθόδου, για συμμετέχοντα ηλικίας 45, με 

ηλικία πρόσληψης τα25 έτη, είναι 

Α. Μικρότερo του 60% 

Β. Μεταξύ 60% και 65% 

Γ.          Μεταξύ 65%και 70% 

Δ.          Μεταξύ 70%και 75% 

Ε.          Μεγαλύτερo του 75% 
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6ο Θέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνοεφαρμόζεται η μέθοδος FrozenInitialLiability, με κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή το 50% του μέσου όρου των τελευταίων 5 μισθών. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, ετήσια αύξηση μισθού 5%, δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικοί τερματισμοί, ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 αλλά όχι πριν την 1/1/2024. 

Αποτελέσματα αποτίμησης την 1/1/2019 για όλους τους συμμετέχοντες: 
Παρούσα αξία προβαλλόμενης 

συνταξιοδοτικής  παροχής 

€500.000 

Ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση €100.000 

Αξία περιουσιακών στοιχείων  €100.000 

Παρούσα αξία μελλοντικών μισθών €3.000.000 

Μισθοδοσία την ημερομηνία αποτίμησης €200.000 

Η εισφορά για το 2019 είναι €30.000 πληρωτέα την 1/1/2019. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος ή 

ζημιά μέσα στο 2019. Δεν έχουμε αποχωρήσεις, θανάτους ή συνταξιοδοτήσεις μέσα στο 

2019και ούτε νεοεισερχόμενους μέχρι την 1/1/2020.Τότε το κανονικό κόστος για το 2020, την 

1/1/2020, είναι 

Α. Μικρότερη του €20.940 

Β. Μεταξύ €20.940 και €20.980 

Γ.   Μεταξύ €20.980 και €21.020 

Δ.   Μεταξύ €21.020 και €21.060 

Ε.   Μεγαλύτερη του €21.060 
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7οΘέμα 

 
Σε συνταξιοδοτικό πλάνομε ημερομηνία έναρξης την 1/1/2019, εφαρμόζεται η 

FrozenInitialLiability (EntryAgeNormal)μέθοδος, με κανονική συνταξιοδοτική παροχή:  €50 

ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης τα 65, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα και η τιμή της 

ράντας 
(12 )

65
9, 24a = .Τα δεδομένα για έναν ενεργό συμμετέχοντα την 1/1/2020: ημερομηνία 

γέννησης 1/1/1970, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/1990 και η αξία της περιουσίας την 1/1/2020: 

€6.000. Η ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2020 είναι: 

Α. Μικρότερη του €76.000 

Β. Μεταξύ €76.000 και €77.000 

Γ.   Μεταξύ €77.000 και €78.000 

Δ.   Μεταξύ €78.000 και €79.000 

E. Μεγαλύτερη του €79.000 
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8ο Θέμα 

 

Ένα Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών προσφέρει εφάπαξ παροχή που 

ισούται με το σύνολο του ατομικού λογαριασμού όπως έχει διαμορφωθεί κατά την χρονική 

στιγμή της πληρωμής από τις τακτικές και έκτακτες εισφορές που καταβλήθηκαν , καθώς και 

από τις τυχόν αποδόσεις επενδύσεων, τόσο των εισφορών, όσο και του ήδη σχηματισμένου 

λογαριασμού.  

 

Κάθε μέλος δικαιούται την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέξει στο πρόσωπό του οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Συνταξιοδότηση (πλήρης ή μειωμένη) από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. 

(β) Ανικανότητα για εργασία και δικαίωμα σύνταξη αναπηρίας από το φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

(γ) Θάνατος του ασφαλισμένου, οπότε η παροχή καταβάλλεται στους δικαιούχους και σε 

περίπτωση που δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι στους νόμιμους κληρονόμους του. 

 

Το ταμείο λειτουργεί 3 έτη. Τα μαθηματικά αποθέματα του ταμείου κατά την 31/12/2019 

ανέρχονται σε 257 εκ. ευρώ. 

 

Ποιο είναι το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας την 31/12/2019; 

 

Α) Μηδέν Β) 0,13 εκ. € Γ) 0,26 εκ. € Δ) 8,74 εκ. €  Ε) 10,28εκ. € 
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9ο Θέμα 

 

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

ενεργών ασφαλισμένων θα αποφέρει R(35)=500.000 συνταξιούχους μετά από 35 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 r=65 έτη και ότι οι 

μελλοντικές αποδοχές y=S(64) ακολουθούν την λογαριθμοκανονική κατανομή με 

30.000
y

 =  και 6.000
y

 = , να υπολογίσετε το μελλοντικό έξοδο του ταμείου εξαιτίας των 

παροχών προς αυτούς τους συνταξιούχους λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

• Θεωρούμε δύο μισθολογικές βαθμίδες που ορίζονται από το 50οποσοστημόριο. 

• Τα ποσοστά βάσει τον οποίων καθορίζεται η ετήσια σύνταξη είναι: 

o 
1

75%b =  για την 1η  βαθμίδα 

o 
2

65%b = για την 2η  βαθμίδα 

Οι συνταξιούχοι κατανέμονται αναλογικά στις παραπάνω βαθμίδες. 

Δίνεται επίσης ότιΦ( -0,1980 ) = 0,4215. 

 

 

Α  9,75δισ. ευρώ 

Β  14,41δισ. ευρώ  

Γ  12,72δισ. ευρώ  

Δ  9,26δισ. ευρώ  

Ε  10,38δισ. ευρώ 
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10οΘέμα 

 

Οι παροχές του συνταξιοδοτικού προγράμματος που προσφέρεται από μια εταιρία  

βελτιώνονται  όπως παρακάτω 

• Πριν το 2020  προσφέρει ετήσια σύνταξη ύψους € 150 για κάθε έτος υπηρεσίας 

• Μετά το 2019προσφέρει ετήσια σύνταξη ύψους € 200 για κάθε έτος υπηρεσίας 

Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η “IndividualEntryAgeNormal” 

Οι αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ετήσιο επιτόκιο: 7% 

• Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών: 0% 

• Δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης (ΚΗΣ) 

• ΚΗΣ = 65 

Δίνονται τα στοιχεία δυο εργαζομένων της εταιρίας, που είναι σε υπηρεσία την 

1/1/2020 

 

 

Ποιο είναι η αύξηση στην δεδουλευμένη υποχρέωση (accruedliability) την 1/1/2020, 

εξ’ αιτίας της αλλαγής του πλάνου ; 

 

Α.   Λιγότερη από € 4.500 

Β.   Μεταξύ € 4.500 και € 5.000 

Γ. Μεταξύ € 5.000 και € 5.500 

Δ.   Μεταξύ € 5.500 και € 6.000 

Ε.   Μεγαλύτερη  ή ίση των € 6.000 

Α Β

Ημ/νια γέννησης 1/1/1990 1/1/1965

Ημ/νια πρόσληψης 1/1/2015 1/1/2005

Normal cost ανα € 

1.000 ετήσιας 
43,04 135,85
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11οΘέμα 

Στα πλαίσια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, δίνονται τα παρακάτω: 

• Παροχή κανονικής συνταξιοδότησης: 2% των ετήσιων αποδοχών του τελευταίου 

έτους, για κάθε έτος υπηρεσίας 

• Δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης: από την ηλικία 55 και μετά 

• Παροχή πρόωρης συνταξιοδότησης: δεδουλευμένη παροχή μειούμενη κατά 1/15 

για κάθε   ένα από τα 5 πρώτα χρόνια και κατά 1/30 για κάθε ένα από τα επόμενα 

5 χρόνια που προηγούνται της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η “ProjectedUnitCredit” 

Οι αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ετήσιο επιτόκιο:9% 

• Ετήσια αύξηση αποδοχών:3% 

• Δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης (ΚΗΣ) 

• ΚΗΣ = 65 

Για τρείς εργαζόμενους της εταιρίας, που ήταν στην υπηρεσία την 31/12/2019 

δίνονται τα παρακάτω: 

  Παναγιώτου Ανδρεάδης Γεωργίου 

Ημ/νια γέννησης 1/1/1964 1/1/1960 1/1/1957 

 

Και οι τρεις συνταξιοδοτούνται και ξεκινούν να εισπράττουν την παροχή την 

1/1/2020. 

Δίνονται: 

�̈�56
(12)

= 9,84 �̈�60
(12)

= 9,25 �̈�63
(12)

= 8,71 �̈�65
(12)

= 8,39  

Ποιος από τους ακόλουθους εργαζομένους δημιουργεί κέρδη λόγω εμπειρίας την 

1/1/2020 λόγω της συνταξιοδότησής του; 

Α.   Μόνο ο Παναγιώτου 

Β.   Μόνο ο Ανδρεάδης 

Γ. Ο Παναγιώτου και ο Ανδρεάδης 

Δ.   Ο Ανδρεάδης και ο Γεωργίου 

Ε.   Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις  
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12οΘέμα 

 

Δίνονται τα παρακάτω: 

• Παροχή κανονικής συνταξιοδότησης: € 20 τον μήνα, για κάθε έτος υπηρεσίας 

• Αναβαλλόμενη παροχή συνταξιοδότησης:αναλογιστικά ισοδύναμη της παροχής 

κανονικής συνταξιοδότησης, βασιζόμενη σε αναλογιστικές υποθέσεις που 

αναφέρονται στην περίοδο μετά την συνταξιοδότηση. 

Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η “UnitCredit” 

Οι αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ετήσιο επιτόκιο:7% 

• Δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης (ΚΗΣ)  

Οι πιθανότητες συνταξιοδότησης (οι συνταξιοδοτήσεις γίνονται την 1η Ιανουαρίου 

του κάθε χρόνου) δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ηλικία 
 

65 60% 

66 80% 

67 100% 

Για έναν εργαζόμενο Α, που ήταν σε υπηρεσία την 1/1/2020 δίνονται τα ακόλουθα: 

  Α 

Ημ/νια γέννησης 1/1/1955 

Ημ/νια πρόσληψης 1/1/1996 

Οι παρακάτω συναρτήσεις μετατροπής βασίζονται στις αναλογιστικές υποθέσεις που 

αναφέρονται στην περίοδο μετά την συνταξιοδότηση:  

x 𝐷𝑥 𝑁𝑥
(12)

  

---------------------------- 

65 94 825 

66 86 734 

67 79 651 
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Ποια  είναι  η  δεδουλευμένη υποχρέωση (accruedliability) την 1/1/2020; 

Α.   Λιγότερη από € 50.000 

Β.   Μεταξύ € 50.000 και € 51.000 

Γ. Μεταξύ € 51.000 και € 52.000 

Δ.   Μεταξύ € 52.000 και € 53.000 

Ε.   Μεγαλύτερη ή ίση των € 53.000 
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13οΘέμα 

Στα πλαίσια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, δίνονται τα παρακάτω: 

• Παροχή κανονικής συνταξιοδότησης: 75% των ετήσιων αποδοχών του τελευταίου 

έτους, Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η “Aggregate” 

Οι αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ετήσιο επιτόκιο:7% 

• Ετήσια αύξηση αποδοχών:5% 

• Δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης (ΚΗΣ)  

• ΚΗΣ = 65 

 

Αποτελέσματα Αποτίμησης την 1/1/2019 

NormalCost 178.328 

Μη χρηματοδοτούμενη Υποχρέωση 

(Unfundedliability) 
45.000 

Αξία Περιουσιακών Στοιχείων 500.000 

Ετήσια  Μισθοδοσία 1.000.000 

 

Αποτελέσματα Αποτίμησης την 1/1/2019 

Παρ. Αξια  παροχών   

Εν  ενεργεία  εργαζομένων 4.087.881 

Συνταξιουχων 0 

 

Εμπερικά δεδομένα για  το 2019 

Αυξηση Μισθοδοσίας 4,0% 

Απόδ. Επενδύσεων 9,0% 

Δεν υπάρχουν νεοι εργαζόμενοι, θάνατοι , 

συνταξιοδοτήσεις ή άλλοι λόγοι διακοπής 

της  εργασίας 

 

Το  Normalcost  πληρώθηκε την 2/1/2019.Και  δεν υπάρχουν άλλες συνεισφορές κατά  την 

διάρκεια του 2019. 
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Να  βρεθεί  το Normalcost  την  1/1/2020. 

Α. Μικρότερο  από  178.500                                      Δ. Μεταξύ 184.500 και  187.500 

Β. Μεταξύ 178.500  και 181.500                                Ε. Μεγαλύτερο  από 187.500 

Γ. Μεταξύ 181.500 και 184.500 
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14οΘέμα 

Στα πλαίσια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, δίνονται τα παρακάτω: 

Ημ.Εναρξης του προγράμματος: 1/1/2018 

• Παροχή κανονικής συνταξιοδότησης: 2% των ετήσιων αποδοχών του τελευταίου έτους, για κάθε 

έτος υπηρεσίας 

Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η “AttainedAgeNormal” 

Οι αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ετήσιο επιτόκιο:7% 

• Ετήσια αύξηση αποδοχών:4% 

• Δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης (ΚΗΣ)  

• ΚΗΣ = 65 

Δίνονται τα στοιχεία ενός εργαζομένου: 

Ημ/νια γέννησης 1/1/1974 

Ημ/νια πρόσληψης 1/1/2008 

Αποδοχές έτους 2020 52.000    

 

Αποτελέσματα Αποτίμησης την 1/1/2019 

NormalCost 1 Ιαν. 6.300 

Μη χρηματοδοτούμενη Υποχρέωση 
(Unfundedliability) 

45.000 

Αξία Περιουσιακών Στοιχείων 5.000 

 

• Οι συνταξιοδοτικές εισφορές για το 2019 ισούται με € 7.000 πληρωτέες στην 31/12/2019, 

• Παροχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2019 ισούται με μηδέν, 

• Δεν υπάρχουν κέρδη ή ζημιές λόγω εμπειρίας κατά το 2019, από οποιαδήποτε αιτία, εκτός 

από κέρδη λόγω επενδύσεων € 900. 

 

• Δίνεται �̈�65
(12)

= 8,740 

 

Ποιο είναι το  του NormalCost για το 2020 την 1/1/2020; 

Α.   Λιγότερο από € 6.500                                  Δ.  Μεταξύ € 7.500 και € 8.000 

Β.   Μεταξύ € 6.500 και € 7.000                       Ε.  Μεγαλύτερο ή  ίσο  από  €8.000 

Γ.   Μεταξύ € 7.000 και € 7.500  
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15οΘέμα 
 

Δεδομένα την 1/1/1990 για όλους τους συνταξιούχους: 
 Γεωργίου Ιωάννου 

Ηλικία x 60 70 

Ετήσια παροχή €54.000 €24.000 

κατάσταση την31/12/1990 Εν ζωή Αποθανών 

Οι παροχές πληρώνονται την 1/1 κάθε έτους και οι θάνατοι υποθέτουμε ότι συμβαίνουν στο 

τέλος κάθε έτους. 

Επιλεγμένες πιθανότητες αποβίωσης και τιμές ραντώνανα  ηλικία  : 

 
Ηλικία x 

x
q  

x
a  

60 0,020 9,52 

61 0,022 9,30 

70 0,040 7,28 

71 0,044 7,00 

Τότε το κέρδος λόγω θνησιμότητας για το 1990 από τους παραπάνω συνταξιούχους είναι: 

Α. Μικρότερο του €130.000 

Β. Μεταξύ €130.000 και €135.000 

Γ.   Μεταξύ €135.000 και €140.000 

Δ.   Μεταξύ €140.000 και €145.000 

Ε.   Μεγαλύτερο του €145.000 
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16ο Θέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η Aggregate(LevelDollar) αναλογιστική μέθοδος 

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

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65, το 

μοναδικό προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα είναι η θνησιμότητα και την 1/1/2020 η αξία της 

περιουσίας είναι €300.000. Δεδομένα για όλους τους συμμετέχοντες την 1/1/2020:  
Ηλικία x Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Έτη  

υπηρεσίας 

κατάσταση 

45 15 20 Ενεργός 

55 10 30 Ενεργός 

65 5 40 Συνταξιούχος 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

Η x χ 
x

D  
x

N  

45 4.528 58.163 

55 2.187 24.581 

65 965 8.872 

Τότε το νέο κανονικό κόστος για το 2020την 1/1/2020 είναι 

Α. Μικρότερο του €22.250 

Β. Μεταξύ €22.250 και €24.250 

Γ.   Μεταξύ €24.250 και €26.250 

Δ.   Μεταξύ €26.250 και €28.250 

Ε.   Μεγαλύτερο του €28.250 
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17ο Θέμα 

 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η Aggregate(LevelPercent) αναλογιστική μέθοδος 

κοστολόγησης με κανονική συνταξιοδοτική παροχή το50% των τελευταίων 5 ετήσιων μισθών. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65, 

ετήσια αύξηση μισθού πριν το 2020:5% και μετά το 2019: 6%, δεν υπάρχει κανένα 

προσυνταξιοδοτικό απαύξημα και την 1/1/2020 η αξία της περιουσίας είναι 

€200.000.Δεδομένα για μοναδικό συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1960, ημερομηνία 

πρόσληψης: 1/1/1995, μισθοδοσία του 2020: €100.000.Αν το κανονικό κόστος για το 2020 

πριν την αλλαγή στην μισθολογική κλίμακα την 1/1/2020 είναι €38.120, τότε το νέο κανονικό 

κόστος για το 2020 την 1/1/2020μετά από την αλλαγή στην μισθολογική κλίμακα είναι 

Α. Μικρότερο του €38.800 

Β. Μεταξύ €38.800 και €39.200 

Γ.   Μεταξύ €39.200 και €39.600 

Δ.   Μεταξύ €39.600 και €40.000 

Ε.   Μεγαλύτερο του €40.000 
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18ο Θέμα 

 
Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Entryagenormal (LevelDollar). Η κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή είναι €25 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας, η κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης είναι στα 65 και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα εκτός των 

θανάτων. Οι πρόωρες συνταξιοδοτικές παροχές στην ηλικία r΄<65ορίζονται ως οι 

συνταξιοδοτικές παροχές στην ηλικία r=65 μειωμένες κατά %a  για κάθε έτος πρόωρης 

συνταξιοδότησης. Τα δεδομένα για έναν συμμετέχοντα του πλάνου είναι: ημερομηνία 

γέννησης: 1/1/1961, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/1996, ημερομηνία συνταξιοδότησης: 

31/12/2019. 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

 

Η x χ 
x

N  
(12 )

x
N  

35 6.270 6.160 

59 3.923 3.740 

60 1.985 3.355 

65 6.270 1.880 

 

Τότε για μια αναλογιστικά ισοδύναμη σύνταξη λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης το α είναι 

Α. Μικρότερη του 20% 

Β. Μεταξύ 20% και 25% 

Γ. Μεταξύ 25% και 30% 

Δ. Μεταξύ 30% και 35% 

E. Μεγαλύτερη του 35% 
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19οΘέμα 

 
Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η EntryAgeNormal(LevelDollar) μέθοδος, με κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή: €25 το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας, με δικαίωμα πρόωρης 

συνταξιοδότησης τα 55 και παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης: ποσοστό των κεκτημένων 

παροχών στην ηλικία της πρόωρης συνταξιοδότησης (το ποσοστό ορίζεται ως ένας 

προσαρμοσμένος συντελεστής πρόωρης συνταξιοδότησης).  

Προσαρμοσμένος συντελεστής πρόωρης συνταξιοδότησης στην ηλικία των 55: 0,412. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: Ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα 

και κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65. 

Δεδομένα αποτίμησης για μοναδικό συμμετέχοντα (ενεργό την 1/1/2020): Ημερομηνία 

γέννησης 1/1/1965, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/1994, ημερομηνία συνταξιοδότησης 

31/12/2019 και ημερομηνία έναρξης των παροχών 1/1/2020. 

Επιλεγμένες τιμές ραντών:
(12 )

55
10, 78a =  και 

(12 )

65
8, 74a = . 

Τότε το κέρδος την 1/1/2020 λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι: 

Α. Μικρότερο του €9.000 

Β. Μεταξύ €9.000 και €18.000 

Γ.    Μεταξύ €18.000 και €27.000 

Δ.   Μεταξύ €27.000 και €36.000 

Ε.   Μεγαλύτερο του €36.000 

 



 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                   

24ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

 

F3W2.PR09 

 

20οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, μετά το 2019 εφαρμόζεται η EntryAgeNormal(LevelDollar) 

μέθοδος και πριν το 2020 είχαμε την UnitCredit μέθοδο κοστολόγησης. 

Η κανονική συνταξιοδοτική παροχή είναι €20 το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας με μέγιστο 

όριο τα 25 έτη υπηρεσίας. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη καιδεν 

υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα.  

Δεδομένα αποτίμησης για μοναδικό συμμετέχοντα (ενεργός την 1/1/2020): Ημερομηνία 

γέννησης 1/1/1960, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/1980.Επιλεγμένη τιμή ράντας:
(12 )

62
9, 24a =  

Τότε η απόλυτη τιμή της διαφοράς του κανονικού κόστουςγια το 2020, την 1/1/2020, λόγω της 

αλλαγής στην αναλογιστική μέθοδο κοστολόγησης είναι: 

 

Α.    Μικρότερη του €50 

Β.    Μεταξύ €50 και €100 

Γ.    Μεταξύ €100 και €150 

Δ.    Μεταξύ €150 και €200 

Ε.    Μεγαλύτερη του €200 
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21οΘέμα 

 
Στα πλαίσια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, δίνονται τα παρακάτω: 

Ημ.Εναρξης του προγράμματος: 1/1/2020 

Για  την περοχή  της  κανονικής  συνταξιοδότησης προσφέρονται  τα  2  ακόλουθα σχέδια.   

• Plan A: 2,0% των ετήσιων αποδοχών, για κάθε έτος υπηρεσίας 

• Plan Β: 1,5% των ετήσιων αποδοχών τελευταίων 5  ετών , για κάθε έτος υπηρεσίας 

 

Η μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η “Projected Unit Credit” 

Οι αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Ετήσιο επιτόκιο:7% 

• Ετήσια αύξηση αποδοχών:3% 

• Δεν υπάρχουν θάνατοι και αποχωρήσεις πριν την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης (ΚΗΣ)  

• ΚΗΣ = 65 

Δίνονται τα στοιχεία ενός εργαζομένου: 

Ημ/νια γέννησης 1/1/1990 

Ημ/νια πρόσληψης 1/1/2020 

Αποδοχές έτους 2020 50.000    

 

Δίνονται  επίσης  
Η x χ 

x
D  

x
N  

30 1.261.611 17.887.840 

65 94.414 868.052 

70 32.326 224.369 

 

Ποια  είναι η  απόλυτη  τιμή της  διαφοράς στο  Normal cost την 1/1/2020 κάτω από 

το Plan A  και το Plab B 

 

 
Α.   Λιγότερη από € 100                                  Δ.  Μεταξύ € 300 και € 400 

Β.   Μεταξύ € 100  και € 200                          Ε.  Μεγαλύτερο ή  ίσο  από  €400 

Γ.   Μεταξύ € 200 και € 300  
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22οΘέμα 

Σε ένα αναδιανεμητικό σύστημα και βασιζόμενοι στην διαφορική εξίσωση 

Zelenka,γνωρίζουμε ότι ( )
t

S t e=  και ( )
2

3 2

9 6 3
, 0.

20

t t
B t t

t t t

+ +
= 

+ + −
Αν επίσης δίνεται ότι 

0 =  , να υπολογίσετε το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών επί των μισθών κατά τη 

διάρκεια του 4ου έτους (
4

PAYG ). 
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−
   Γ) 
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  Ε) 
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Ποιο από τα παρακάτω αληθεύειγια τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών 

(ΙΕΣΠ); 

Ι. Τα ΙΕΣΠ ανήκουν στον 3ο πυλώνα ασφάλισης. 

ΙΙ. Τα ΙΕΣΠ εγγυώνται ορισμένη απόδοση των επενδύσεων.  

ΙΙΙ. Τα ΙΕΣΠ λειτουργούν σε κεφαλαιοποιητική βάση. 

IV. Τα ΙΕΣΠ δεν δύνανται να προσφέρουν και πρόσθετες παροχές. 

 

Α) το Ι  

Β) το Ι και το ΙΙ  

Γ) το ΙΙ καιτο ΙΙΙ        

Δ) το ΙΙΙ    

Ε) το ΙΙΙ και το ΙV 
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Δίνονται: 

Παροχή σε περίπτωση κανονικής συνταξιοδότησης: €10 για κάθε μήνα εργασίας. 

Παροχή σε περίπτωση θανάτου πριν την κανονική συνταξιοδότηση: Εφάπαξ κεφάλαιο το 

οποίο ισούται με 50 φορές τη μηνιαία παροχή σε περίπτωση κανονικής συνταξιοδότησης 

για κάθε έτος υπηρεσίας. 

Αναλογιστικές μέθοδοι κοστολόγησης:  

• UnitCredit για την παροχή σε περίπτωση κανονικής συνταξιοδότησης, 

• Κόστος πρόσκαιρης  ασφάλισης θανάτου για  την παροχή σε περίπτωση θανάτου πριν την 

κανονική συνταξιοδότηση. 

Αναλογιστικές Υποθέσεις: 

• Επιτόκιο: 2% ανά έτος 

• Αποχωρήσεις πέραν των θανάτων πριν την συνταξιοδότηση: καμία 

• Κανονική ηλικία συνταξιοδότησης: 65 

Δεδομένα για τον μοναδικό μέλος του πλάνου: 

• Ημ. Γέννησης: 01/01/1975 

• Ημ. Πρόσληψης: 01/01/2000 

Επιλεγμένες συναρτήσεις μετατροπής: 

x Dx Nx 

44 5.862 75.654 

45 5.458 69.796 

46 5.083 64.338 

64 1.265 11.911 

65 1.158 10.646 

66 1.057 9.488 

 

Ζητείται ο υπολογισμός του κανονικού κόστους για το 2020 στην 01/01/2020. 

Α. €11.981 

Β.  €5.991 

Γ. €12.200 

Δ. €1.226 

Ε. €1.202  


