
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος: 
Γεννήθηκε στην Κόρινθο. Είναι ο ιδρυτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (1984). Είναι Οικονομολόγος. 
Σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και είναι 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου MIDDLESEX UNIVERSITY του Λονδίνου. Έχει γράψει σειρά βιβλίων με 
αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων, τα οποία και δίδαξε ως επισκέπτης 
Καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Για την επιχειρηματική του δράση έχει τιμηθεί από την Ελληνική 
Πολιτεία με σημαντικότερες βραβεύσεις όπως εκείνες από το «Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο» ως του πιο Επιτυχημένου Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία. Το 2003 έλαβε το βραβείο 
«Leaders of the Year με σταθερή παρουσία του ονόματός του στη λίστα με τους «20 Επιχειρηματίες 
με την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα». 
 
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος: 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Eίναι οικονομολόγος. Σπούδασε Business and Economics στο Λονδίνο και 
έκανε μεταπτυχιακά στα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία. Είναι Αντιπρόεδρος του 
Ομίλου από το 2002. 
 
Αθανάσιος Ασκητής, Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: 
πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διδάκτορας της ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
στον τομέα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, έχει εξειδικευτεί στην ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά 
και στην θεραπευτική ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2000 εξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην 
Β' Περιφέρεια Αθηνών, με ενεργή συμμετοχή στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Ελλήνων, ενώ ανέπτυξε πλήθος πρωτοβουλιών στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής με στόχο την 
αναβάθμιση της ψυχικής υγείας της ελληνικής οικογένειας. 
 
Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος: 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διδάκτωρ Οικονομίας. Αριστούχος πτυχιούχος του London School of 
Economics (ΒSc Management) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. 
Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και management του Πανεπιστημίου του 
Cambridge (CIBAM) καθώς και μέλος του Γενικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Το 2008 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο “Giuseppe Sciacca” για ανθρωπιστικό 
έργο και τη συμβολή του στην κοινωνία ενώ έχει τιμηθεί με το βραβείο καλύτερου Manager για την 
χρονιά του 2002 – 2003. 
 
Γεώργιος Ζέρδιλας, Μέλος, εκτελεστικό: 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του LSE και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα οικονομικά. Ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού μέλους με 
απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 31/8/2020. 
 
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό: 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Βασιλική Μέγγου, Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό: 
Γεννήθηκε στην Αρκαδία. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος, 
εξειδικευμένη σε θέματα εμπορικού, αστικού, δημοσίου και εργατικού δικαίου. 
 
Νικόλαος Κορίτσας, Μέλος, μη εκτελεστικό: 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές επιχειρηματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι 
νομικός και στέλεχος δικηγορικής εταιρείας. 

 


