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1οΘέμα 

Ποιο από τα παραπάνω EINAI αληθή: 

 
Ι. Το ποσοστό συμμετοχής στην εργασία ισούται με το εργατικό δυναμικό ως προς το   

συνολικό πληθυσμό 

ΙΙ. Μια μητέρα που ασχολείται με οικιακά ανήκει αυστηρά εκτός του εργατικού 

δυναμικού 

ΙΙΙ. Το εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο του πληθυσμού που είτε έχει εργασία ή όχι   

ΙV. Το ποσοστό ανεργίας συμπεριλαμβάνει και τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού 

 

Α. Το I και IV 

Β. Το ΙV 

Γ. Το Ι και ΙΙI 

 

Δ. Κανένα 

 

Ε. Το ΙΙ και ΙΙΙ 
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2οΘέμα 

Ασφαλισμένος ηλικίας 63 ετών με 17 έτη ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές 1200€ 

και μηναίο μισθό 1500€ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πρόκειται να 

συνταξιοδοτηθεί.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον ακόλουθο πίνακα, 

Έτη Ασφάλισης 
Ποσοστό 

Αναπλήρωσης 

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 20 1,21% 

30,01 33 1,98% 

33,01 36 2,50% 

36,01 40 2,55% 

40,01 Περισσότερα 0,50% 

 

την κλιμακωτή φορολογία εισοδήματος να είναι 10% για εισοδήματα κάτω των 

15.000€, 20% για εισοδήματα άνω των 15.000€ και ότι στη διάρκεια του έτους 

καταβάλλονται 12 συντάξεις και 12 μισθοί, το Καθαρό Ποσοστό Αναπλήρωσης 

είναι: 

 
(Α) 29,4%       (Β) 28,9%      (Γ) 30,5%       (Δ) 31,1%      (Ε) 30,3% 
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3οΘέμα 

Σε ένα Ταμείο κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται ανάλυση ευαισθησίας για κάθε 

ένα από τα παρακάτω τρία σενάρια ανεξάρτητα.  

Ι. Χαμηλότερη υπόθεση απόδοσης επενδύσεων 

ΙΙ. Αύξηση ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 

ΙΙΙ. Αύξηση του ορίου ασφαλιστέου μισθού 

Το General Average Premium (GAP) μεταβάλλεται. 

Ποιο από τα παραπάνω ΔΕΝ αληθεύει: 

Α. I και II μικραίνει, ΙΙΙ μεγαλώνει 

Β. I και IΙΙ μικραίνει, ΙΙ μεγαλώνει 

Γ. ΙΙ και ΙΙΙ μικραίνει, I μεγαλώνει 

Δ. ΙΙ και ΙΙΙ μεγαλώνει, I μικραίνει 

Ε. I και II μεγαλώνει, ΙΙΙ μικραίνει 
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4ο Θέμα 

 

5οΘέμα 

Κατά την εξέταση ενός συνταξιοδοτικού σχήματος και υπό την παραδοχή ενός 

ανοιχτού πληθυσμού γνωρίζουμε ότι Ret(65,5)=750, Act(65,5)=4000, 

Act(66,5)=1800  N(66,6)=0,   𝑞65
𝑎 =0.015,   𝑖65=0.0025,   𝑞65

𝑝
=0.12 και 𝑟66=60%. Το 

Ret(66,6) είναι: 

 

(Α) 2232    (Β) 3018     (Γ) 2625    (Δ) 1721     (Ε) 1544 

 

  

 
 

Εργαζόμενος με πυκνότητα εισφορών σύμφωνα με την παρακάτω συνάρτηση 

d(t)= 0,5 +0,005*(t-1) για t<=25 και d(t)= 0,62+ 0,01*(t-25) για t>25 

συνταξιοδοτείται το 1/1/2040 σε ηλικία 67 ετών. 

Τα έτη υπηρεσίας εάν ασφαλίστηκε για πρώτη φορά το 1/1/1990 και έμεινε άνεργος   

τις χρονιές t= 21, 25, 38 και 41 είναι: 

 

 

(Α) 32,5    (Β) 30     (Γ) 46     (Δ) 17,5     (Ε) 20 
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6ο Θέμα 

Δίνονται τα εξής : 

Act(63,30,5)=2000, Act(63,31,5)=1800, db=82%, 𝑞63
𝑎 =0.002, 𝑖63=0.003, 𝑟63=25% 

και𝑟64=34%. Το Act(64,31,6) είναι: 

 

(Α) 1465,6     (Β) 1205,7      (Γ) 1370,1      (Δ) 1289,8      (Ε) 664,4 

 

7οΘέμα 

Δίνεται ότι το ποσοστό των νεογέννητων γυναικών είναι 49% και 51% των αντρών 

και ο παρακάτω πίνακας: 

Ηλικία Αριθμός 

Γυναικών 

Γεννήσεις 

15-19 59815 2072 

20-24 62453 7008 

25-29 54039 5898 

30-34 46243 3191 

35-39 34961 1287 

40-44 27020 251 

45-49 23375 69 

Το Ακαθάριστο Ποσοστό Αναπαραγωγής (GrossReproductionRate) ανά γυναίκα 

κατά τη διάρκεια της  ζωής   της είναι: 

(Α) 1,87     (Β) 0,92      (Γ) 0,95    (Δ) 0,37     (Ε) 0,18 
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8ο Θέμα 

Τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για ένα Ταμείο, το έτος 2045 έδειξαν 

ότι: 

Μέση Σύνταξη 7.777 

Σύνολο Δαπανών 18.588.000 

Αριθμός Ασφαλισμένων 4.670 

Σύνολο Ασφαλιστέων Αποδοχών 76.633.000 

Μέσος Ασφαλιστέος Μισθός 16.410 

Αριθμός Συνταξιούχων 2.390 

Σύνολο Εισφορών 18.945.000 

 

Ι. Ποσοστό Αναπλήρωσης 47,4% 

ΙΙ. PAYGO rate 24,7% 

ΙΙΙ. Δείκτης εξάρτησης Συνταξιοδοτικού Συστήματος 1,95 

 

Ποιο από τα παραπάνω  ΔΕΝ αληθεύει: 

 

  Α. Κανένα 

 

 Β. Το ΙΙΙ 

 

 Γ. Το Ι και ΙΙ 

 

 Δ. Όλα 

 

 Ε. Το ΙΙ και ΙΙΙ 
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9ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal(LevelPercent), 

με κανονική συνταξιοδοτική παροχή 50% του μέσου μισθού των 3 τελευταίων ετών, 

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

ανά έτος και η τιμή της ράντας (12)

65 8,74a  . Η ημερομηνία έναρξης του πλάνου 

είναι η 1/1/2020.  

Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1975, ημερομηνία 

πρόσληψης: 1/1/2010, μισθοδοσία του 2019: €28.571. Επιλεχθείσες συναρτήσεις 

μετατροπής: 

ηλικία x 
xD  

x

sD  xN  s

xN  

35 894 4.931 12.365 138.500 

45 445 3.998 5.691 93.473 

55 214 3.132 2.405 57.407 

65 94 2.241 868 30.014 

Τότε η αναμενόμενη αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2021 είναι: 

Α. Μικρότερη του €32.000 

Β. Μεταξύ €32.000 και €33.000 

Γ. Μεταξύ €33.000 και €34.000 

Δ. Μεταξύ €34.000 και €35.000 

Ε. Μεγαλύτερη του €35.000 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                   
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

 

F3W2.PR09 

 

 

10οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος FrozenInitialLiability, με ετήσιο 

επιτόκιο 7%.Αποτελέσματα αποτίμησης για όλους τους συμμετέχοντες: 

 

 1/1/2019 1/1/2020 

Παρούσα αξία μελλοντικών παροχών €850.000 €901.000 

Παρούσα αξία μελλοντικών κανονικών κοστών €420.000  

Αξία περιουσιακών στοιχείων €125.000  

Κανονικό κόστος την 1/1 €23.000  

 

Η εισφορά για το 2019 είναι €50.000 πληρωτέα σε 2 δόσεις των €25.000, την 

1/1/2019 και την 31/12/2019. Δεν υπήρξαν παροχές στο 2019.Το πραγματικό 

κέρδος στην περιουσία το 2019 ξεπέρασε το αναμενόμενο αντίστοιχο κέρδος κατά 

€3.000. 

Τότε η παρούσα αξία των μελλοντικών κανονικών κοστών την 1/1/2020 είναι: 

Α.Μικρότερη του €413.000 

Β.Μεταξύ €413.000 και €416.000 

Γ.Μεταξύ €416.000 και €419.000 

Δ.Μεταξύ €419.000 και €422.000 

Ε.Μεγαλύτερη του €422.000 
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11οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η Aggregate (LevelDollar) αναλογιστική 

μέθοδος κοστολόγησης με κανονική συνταξιοδοτική παροχή  €25 ανά μήνα για 

κάθε έτος υπηρεσίας, χωρίς μείωση σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης.   

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά 

απαυξήματα και την 1/1/2012 η αξία της περιουσίας είναι €5.000.  

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης πριν το 2012 είναι τα 60 έτη και μετά το 2011 

είναι τα 65 έτη. 

Δεδομένα για μοναδικό συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1960, 

ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/2000. 

 

Επιλεχθείσες τιμές ραντών: (12)

60 9,82a    και  (12)

65 8,74a  . 

Τότε η μείωση του κανονικού κόστους την 1/1/2012, λόγω της αλλαγής στην 

κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, είναι: 

Α.  Μικρότερη του €1.700  

Β.  Μεταξύ €1.700 και €1.850  

Γ.  Μεταξύ €1.850 και €2.000  

Δ.  Μεταξύ €2.000 και €2.150  

Ε.  Μεγαλύτερη του €2.150  
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12οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2013, εφαρμόζεται η 

FrozenInitialLiability μέθοδος (AttainedAgeNormal), με κανονική συνταξιοδοτική 

παροχή:  €20 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο 

επιτόκιο 7%, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 και δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα εκτός της θνησιμότητας. Δεδομένα για μοναδικό 

συμμετέχοντα (ενεργός την 1/1/2014): ημερομηνία γέννησης 1/1/1964 ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/2012.Εισφορές για το 2013: €1.125 πληρωτέα την 

31/12/2013.Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

Ηλικίαx 
xD
 xN  

49 101.241 1.238.268 

50 94.135 1.137.027 

65 28.610 263.044 

Τότε η ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2014 είναι: 

Α.  Μικρότερη του €550 

Β.  Μεταξύ €550 και €565 

Γ.  Μεταξύ €565 και €580 

Δ.  Μεταξύ €580 και €595 

Ε.  Μεγαλύτερη του €595 
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13οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UnitCredit. Οι συνταξιοδοτικές 

παροχές είναι €10τον μήνα, για κάθε έτος υπηρεσίας. Η ελάχιστη ηλικία 

συνταξιοδότησης είναι στα 63 έτη και η μέγιστη (κανονική) ηλικία στα 65 και 

υποθέτουμε ότι οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης συμβαίνουν στην αρχή του 

έτους. Οι αναλογιστικές υποθέσεις είναι οι εξής: ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν 

άλλα απαυξήματα εκτός την συνταξιοδότηση και δίνονται οι παρακάτω 

πιθανότητες συνταξιοδότησης: 

Ηλικία χ Πιθανότητα συνταξιοδότησης  

63 20% 

64 50% 

65 100% 

Τα δεδομένα για έναν ενεργό εργαζόμενο την 1/1/2021 είναι τα εξής: ημερομηνία 

γέννησης 1/1/1961, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/2001. Οι τιμές των ραντών: 

(12)

61 10,8  , (12)

62 10,6  , (12)

63 10,4  (12)

64 10,2   και (12)

65 10  . 

Τότε η αναλογιστική υποχρέωση, την 1/1/2021, λόγω συνταξιοδότησης, είναι: 

 

Α.  Μικρότερη του €17.500 

Β.  Μεταξύ €17.500 και €18.500   

Γ.  Μεταξύ €18.500 και €19.500   

Δ.  Μεταξύ €19.500 και €20.500  

Ε.  Μεγαλύτερη του €20.500 
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14οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2020, εφαρμόζεται η 

FrozenInitialLiability μέθοδος, με κανονική συνταξιοδοτική παροχή  €10 ανά 

μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Αναλογιστικές υποθέσεις: κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης τα 65 και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα εκτός 

της θνησιμότητας. Η τιμή της ράντας (12)

65 10a  .Δεδομένα συμμετεχόντων την 

1/1/2020 και επιλεχθείσες υπολογιστικές συναρτήσεις: 

 Ηλικία 

πρόσληψης 

Τρέχουσα  

ηλικία x 

xD
 65xN N

 

Γεωργάκης 35 35 92 1190 

Κωστάκης 35 45 46  500 

 - 55 22  160 

 - 65 10     0 

Τότε η διαφορά την 1/1/2020 ανάμεσα στην αναλογιστική υποχρέωση βάσει της 

Entry Age Normal  και βάσει της Attained Age Normal μεθόδου είναι: 

Α.Μικρότερη του €1.500 

Β.Μεταξύ €1.500 και €1.600 

Γ.Μεταξύ €1.600 και €1.700 

Δ.Μεταξύ €1.700 και €1.800 

Ε.Μεγαλύτερη του €1.800 
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15οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2010, εφαρμόζεται η 

Individual Level Premium μέθοδος. Η συνταξιοδοτική παροχή είναι το 50% του 

μέσου όρου των υψηλότερων3 ετήσιων μισθών.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, ο μισθός δεν αυξάνεται, η κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης τα 65, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα και 

η τιμή της ράντας (12)

65 8,786a  . 

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

1/1/1950, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/2010. 

Μισθοδοσία την1/1/2010: €60.000, μισθοδοσία την 1/1/2011: €60.000, μισθοδοσία 

την 1/1/2012: €80.000,μισθοδοσία την 1/1/2013: €80.000, 

μισθοδοσία την 1/1/2014: €65.000.  

Τότε, το κανονικό κόστος για το 2014 την 1/1/2014 είναι: 

Α.  Μικρότερο του €45.000 

Β.  Μεταξύ €45.000 και €47.500 

Γ.  Μεταξύ €47.500 και €50.000 

Δ.  Μεταξύ €50.000 και €52.500 

Ε.  Μεγαλύτερο του €52.500 
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16οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2011, εφαρμόζεται η 

Individual Level Premium μέθοδος. Η συνταξιοδοτική παροχή είναι το 50% του 

μέσου όρου των τελευταίων 5 ετήσιων μισθών.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, ο μισθός δεν αυξάνεται, η κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης τα 65, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά απαυξήματα και 

η τιμή της ράντας (12)

65 8,74a  . 

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

1/1/1960, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/2011. 

Μισθοδοσία την1/1/2011: €100.000, η μισθοδοσία του την 1/1/2012 άλλαξε σε: 

€92.000.  

Τότε, η αναλογιστική υποχρέωση την 1/1/2013 είναι: 

Α.  Μικρότερη του €37.700 

Β.  Μεταξύ €37.700 και €38.100 

Γ.  Μεταξύ €38.100 και €38.500 

Δ.  Μεταξύ €38.500 και €38.900 

Ε.  Μεγαλύτερη του €38.900 
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17ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο η κανονική συνταξιοδοτική παροχή είναι €500 ανά μήνα. 

Σε συνταξιούχο δίνονται οι παρακάτω 3 εναλλακτικές, αναλογιστικά ισοδύναμες, 

μορφές συνταξιοδοτικών παροχών:  

1. Εφάπαξ πληρωμή ύψους €60.000 

2. €400 το μήνα ισόβια στην σύζυγο, συν €500  το μήνα ισόβια στον 

συνταξιούχο αν η σύζυγος αποβιώσει πρώτη 

3. €Κ/12  το μήνα ισόβια στον συνταξιούχο, συν €Κ/24  το μήνα ισόβια στην 

σύζυγο αν ο συνταξιούχος αποβιώσει πρώτος 

Θεωρούμε ότι ο συνταξιούχος και η σύζυγος έχουν την ίδια ηλικία, καθώς και ότι 

οι ο πίνακας θνησιμότητας είναι ο ίδιος και για τα δυο φύλα.  

Τότε, το Κ είναι: 

Α.  Μικρότερο του €4.200 

Β.  Μεταξύ €4.200 και €4.600 

Γ.  Μεταξύ €4.600 και €5.000 

Δ.  Μεταξύ €5.000 και €5.400 

Ε.  Μεγαλύτερο του €5.400 
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18ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο δίνονται οι παρακάτω 2 εναλλακτικές, αναλογιστικά 

ισοδύναμες, μορφές συνταξιοδοτικών παροχών:  

1. Μηνιαία παροχή €1.000+€Χ  για τα πρώτα 5 έτη του συνταξιούχου, συν 

μηνιαία παροχή  €Χ  για τα υπόλοιπα έτη ζωής του συνταξιούχου. 

2. Μηνιαία παροχή €1.000στην από κοινού επιβίωση του συνταξιούχου και 

της συζύγου, συν ισόβια μηνιαία παροχή  €1.000+€Χ  στον επιβιώσαντα  

μετά τον πρώτο θάνατο. 

Θεωρούμε ότι ο συνταξιούχος και ο/η σύζυγος έχουν ηλικία 60 ετών την 

ημερομηνία της συνταξιοδότησης, καθώς και ότι οι ο πίνακας θνησιμότητας είναι ο 

ίδιος και για τα δυο φύλα.  

Επιλεχθείσες αναλογιστικές συναρτήσεις: 

(12)

60 9,815a  ,  (12)

65 8,736a  ,  (12)

60:60 8,094a  ,  
60 144.405D  ,  

65 94.414D   

Τότε, το Χ είναι: 

Α.  Μικρότερο του €500 

Β.  Μεταξύ €500 και €600 

Γ.  Μεταξύ €600 και €700 

Δ.  Μεταξύ €700 και €800 

Ε.  Μεγαλύτερο του €800 
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19οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, το  ετήσιο επιτόκιο είναι 7%.  

Δεδομένα για συμμετέχων συνταξιούχο: η ηλικία του συνταξιούχου είναι x, η 

ηλικία της συζύγου είναι y και η ετήσια ισόβια συνταξιοδοτική παροχή του xείναι 

€10.000 (στην αρχή κάθε έτους), συν €5.000 ετησίως για μια ισόβια κληροδοτική 

ράντα στην y μετά τον x. 

Επιλεχθείσες αναλογιστικές συναρτήσεις: 

8,157xa  , 10,301ya  ,  : 7,281x ya  ,  
1 7,915xa   ,  1 10,059ya   ,  

1: 1 7,0208x ya     

Τότε, η ζημία λόγω θνησιμότητας εάν και ο xκαι ο  y επιβιώσουν στο τέλος του 

πρώτου έτους είναι: 

Α. Μικρότερη του €1.350 

Β. Μεταξύ €1.350 και €1.425 

Γ.  Μεταξύ €1.425 και €1.500 

Δ.  Μεταξύ €1.500 και €1.575 

Ε.  Μεγαλύτερη του €1.575 
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20οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UnitCredit.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά 

απαυξήματα, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη και οι πιθανότητες 

συνταξιοδότησης για τις ηλικίες 64 και 65 είναι αντίστοιχα 20% και 100%. 

Θεωρούμε ότι οι συνταξιοδοτήσεις συμβαίνουν στην αρχή του έτους.  

Κανονικές συνταξιοδοτικές παροχές: €10 τον μήνα, για κάθε έτος υπηρεσίας.  

Πρόωρες συνταξιοδοτικές παροχές: κεκτημένες, αναλογιστικά ισοδύναμες παροχές, 

μειωμένες κατά α% για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης από την κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης. 

Τα δεδομένα για έναν ενεργό εργαζόμενο την 1/1/2013 είναι τα εξής: ημερομηνία 

γέννησης 1/1/1953, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/1993.  

Επιλεχθείσες αναλογιστικές συναρτήσεις: (12)

64 10  , (12)

65 9,8  . 

Τότε η αναλογιστική υποχρέωση, την 1/1/2013, είναι: 

Α.  Μικρότερη του €16.500 

Β.Μεταξύ €16.500 και €17.500   

Γ.Μεταξύ €17.500 και €18.500   

Δ.Μεταξύ €18.500 και €19.500  

Ε.Μεγαλύτερη του €19.500 
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21οΘέμα 

Αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης: UnitCredit.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%. 

Αποτελέσματα αποτίμησης:  

 1/1/2013 1/1/214 

Κανονικό κόστος 6.000 7.500 

Αναλογιστική υποχρέωση 70.000 75.000 

Περιουσία 45.000  

Εισφορές για το 2013: €9.000 πληρωτέα την 31/12/2013, κέρδος για το 2013: 

€4.500, παροχές πληρωτέες την 1/7/2013: €2.000. 

Τότε η περιουσία την 1/1/2014 είναι: 

Α.  Μικρότερη του €52.000 

Β.  Μεταξύ €52.000 και €53.500   

Γ.Μεταξύ €53.500 και €55.000   

Δ.Μεταξύ €55.000 και €56.500  

Ε.Μεγαλύτερη του €56.500 
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22οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal (LevelPercent), 

με κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη και ετήσιο επιτόκιο 7%. 

Επιλεχθέντα αποτελέσματα αποτίμησης: 

 1/1/2013 1/1/2014 

Αναλογιστική υποχρέωση €304.300 - 

Περιουσία €235.000 €275.000 

Εισφορές για το 2013: το κανονικό κόστος συν ο αντίστοιχος τόκος του 2013 

πληρωτέα την 31/12/2013, συν €21.000 πληρωτέα την 31/12/2013. 

Δεδομένα συμμετεχόντων, την 1/1/2014: 

 

Τρέχουσα  

ηλικία x 

Αριθμός  

συμμετεχόντων 

Ετήσια 

Μισθοδοσία 

Κανονικό 

Κόστος 

Παρούσα αξία 

Μελλοντικών 

Μισθών 

Παρούσα αξία 

Μελλοντικών 

παροχών 

50 1 €15.500 €800 €250.000 €45.000 

55 1 €18.000 €1.025 €180.000 €105.000 

65 1 €35.000 - - €200.000 

Τότε το κέρδος/ζημία για το 2013 είναι: 

Α.  Ζημία μεγαλύτερη από €600 

Β.  Ζημία μικρότερη από €600ή μηδενικό κέρδος/ζημία 

Γ.  Κέρδος μικρότερo από €600 

Δ.  Κέρδος μεταξύ €600 και €1.200  

Ε.  Κέρδος μεγαλύτερο από €1.200 
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23οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UnitCredit. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 8%. 

Αποτελέσματα αποτίμησης για όλους τους συμμετέχοντες: 

 1/1/2016 1/1/2017 

Αναλογιστική υποχρέωση €800.000 €1.000.000 

Αξία περιουσιακών στοιχείων €400.000 €600.000 

Κανονικό κόστος την 1/1 €100.000  

Η εισφορά για το 2016 είναι €100.000 πληρωτέα την 1/7/2016 και €50.000 

πληρωτέα την 31/12/2016. Οι παροχές για το 2016 ήταν ίσες με τις αναμενόμενες 

παροχές, ύψους €13.000, πληρωτέες την 31/12/2016. 

Τότε η ζημία στην αναλογιστική υποχρέωση για το 2016 είναι: 

Α.  Μικρότερη του €4.000 

Β.  Μεταξύ €4.000 και €14.000   

Γ.Μεταξύ €14.000 και €24.000   

Δ.Μεταξύ €24.000 και €34.000  

Ε.Μεγαλύτερη του €34.000 

 
 

 

  



 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                   
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

 

F3W2.PR09 

 

 

24οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UnitCredit, με ημερομηνία 

εφαρμογής την 1/1/2002. Οι κανονικές συνταξιοδοτικές παροχές είναι €25 τον 

μήνα για το πρώτο έτος, με αύξηση κατά 2% για κάθε επόμενο έτος υπηρεσίας. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικά 

απαυξήματα και κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη. 

Η περιουσία την 1/1/2017 είναι €17.810. 

Τα δεδομένα για έναν ενεργό εργαζόμενο την 1/1/2017  είναι τα εξής: ημερομηνία 

γέννησης 1/1/1967, ημερομηνία πρόσληψης 1/1/2002.  

Επιλεχθείσα ράντα: (12)

65 9,815   

Τότε η ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση, την 1/1/2017, είναι: 

Α.  Μικρότερη του €500 

Β.  Μεταξύ €500 και €1.000   

Γ.Μεταξύ €1.000 και €1.500   

Δ.Μεταξύ €1.500 και €2.000  

Ε.Μεγαλύτερη του €2.000 

 


