
Προσωπικές πληροφορίες 

• Έτος γέννησης: 28/12/1970 

• Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδία 

• Διεύθυνση γραφείου: Βασιλέως Παύλου 76 (1ος Όροφος), Βούλα Τ.Κ 16673, 

Αττική 

• Σταθερό: 210-8990385 

• Fax: 210-8990332 

• Κινητό: 6936-506080 

• Email: andreas@amoukios.gr 

 

Πτυχία – Διακρίσεις – Μέλος σε οργανισμούς 

• 1988-1990: Πτυχίο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

• 1994: Έναρξη Ασφαλιστικών Εργασιών 

• 1998: Πιστοποίηση Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

• 2010: Member of MDRT 

• 2010: LIMRA International Quality Award 

• 2011: Πιστοποίηση Πράκτορα (Broker) από το Υπουργείο Οικονομίας 

• 2011: Μέλος της HFPA (Hellenic Financial Planners Association) 

• 2011-2012: Πιστοποίηση Financial Planner από ACHMEA ACADEMY 

• 2014: Πανευρωπαϊκή Πιστοποίηση Financial Planner από EFICERT 

• 2018: Πιστοποίηση SQF3 από τον πανευρωπαϊκό οργανισμό ΕFICERT 

• 2019: Πιστοποίηση Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων από την 

Τράπεζα της Ελλάδος 

Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων που αφορούν την επαγγελματική μου 

εκπαίδευση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών ΕΙΑΣ και 

άλλους φορείς.  

     

Δραστηριοποιούμαι από το 1994 στο χώρο των ασφαλίσεων και μέχρι το 2013 ήμουν 

συνεργάτης της Interamerican όπου διακρίθηκα ως κορυφαίος ασφαλιστής, μέλος του 

Star Club, που είναι η μεγαλύτερη διάκριση για ασφαλιστικό σύμβουλο. 

Από τις αρχές του 2014 στεγάζομαι σε ιδιόκτητο χώρο στη περιοχή της Βούλας με 

αντικείμενο την ανεξάρτητη ασφαλιστική διαμεσολάβηση αξιόπιστων και φερέγγυων 

εταιριών.  

Η μεγαλύτερη διάκριση μου είναι ότι εδώ και 27 χρόνια οι πελάτες μου με 

εμπιστεύονται με αποτέλεσμα να διατηρώ μαζί τους 750 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 

Η μοναδική μου “απαίτηση” είναι να είμαι το πρώτο τηλέφωνο που θα κάνουν όταν 

βρεθούν στην ανάγκη ή στην δύσκολη στιγμή. 

Βασικές επαγγελματικές αρχές μου είναι: 

mailto:andreas@amoukios.gr


Αξιοπιστία – Τεχνογνωσία – Εξειδίκευση – Εξυπηρέτηση 

 

Μεγάλη μου αγάπη το άθλημα της Χειροσφαίρισης (Handball) έχοντας κατακτήσει 

Ευρωπαϊκό Κύπελλο το 2012 (ως team manager με την ομάδα του Διομήδη Άργους)  

Πρωτάθλημα και Κύπελλο το 1998 (ως αθλητής με την ομάδα του Α.Σ.Ε.Δούκα) και έχοντας 

συμμετάσχει ως υπεύθυνους αγωνιστικού χώρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 και στα 

Special Olympics 2011.     

 

 

 

 

 

 


