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.
Είναι οικονομολόγος. Σπούδασε Business and Economics στο Λονδίνο και έκανε
μεταπτυχιακά στα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία.
Είναι Αντιπρόεδρος του Ομίλου από το 2002.

Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος:
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αποφοίτησε το 1990 από τη Σχολή Μωραΐτη. Είναι αριστούχος πτυχιούχος του London School
of Economics (ΒSc Management), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που αποτελεί την ηγετική
επιχείρηση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα,
είναι Διευθύνων Σύμβουλος της οικογενειακής Holding (G. Apostolopoulos Holdings S.A.).
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) από το 2012, μέλος του Γενικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), μέλος του Ελληνικού
Συμβουλίου Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ) και μέλος του επιχειρηματικού συμβουλίου
Ελλάδας – Κατάρ. Επιπλέον, είναι μέλος του Advisory Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
του London School of Economics, του Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου και Management
του Πανεπιστημίου Cambridge (CIBAM) και του Chatham House στο Λονδίνο.
Είναι, παράλληλα, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE (HAALSE) και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αθηναϊκής Λέσχης», της πιο ιστορικής λέσχης της Ελλάδος
και επιπροσθέτως, Επίτιμος Πρόξενος του Μαυροβουνίου στη Θεσσαλονίκη.
Ιδρυτικό μέλος του σωματείου «ΔΙΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΝΩΝ» που έχει στόχο την προώθηση του
μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα, καθώς και ιδρυτικό μέλος και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Cyber Security International Institute (CSIi), που έχει σαν στόχο
να εκπαιδεύει και να ενημερώνει, ιδιαίτερα τα παιδιά, για την ορθή χρήση και τις απειλές
του κυβερνοχώρου.
Για το κοινωφελές του έργο, επιχειρηματική πορεία και πολυδιάστατη προσφορά, του έχουν
απονεμηθεί σειρά βραβείων και διακρίσεων. Το 2008 του απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο
“Giuseppe Sciacca” για την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση. Παράλληλα, έχει
βραβευθεί από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για την προσφορά του στο Σώμα καθώς
και από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την προσφορά του στους
Αστυνομικούς της Αττικής. Επίσης, έχει βραβευθεί από την Ομοσπονδία Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης για την προσφορά του στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης.
Το 2020 του απονεμήθηκε το «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς» (Lifetime Achievement
Award) του Βρετανικού Συμβουλίου, που δόθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα.
Το Μάιο του 2021, του απονεμήθηκε το βραβείο «Leadership in Healthcare & Corporate
Social Responsibility», στο πλαίσιο του Maria Callas Monaco Gala & Awards, υπό την αιγίδα
του Πρίγκιπα Αλβέρτου, για την ηγεσία που επέδειξε στον κρίσιμο κλάδο της υγείας στην
μάχη κατά της πανδημίας και την κοινωνική του προσφορά.
Τον Οκτώβριο του 2021, βραβεύτηκε ως «World Eminent Man of Leadership in Health &
Entrepreneurship» από τον Διεθνή Οργανισμό Who is Who International Awards για την

προσφορά του στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας ως
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αλλά και Πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Επιχειρηματιών.
Για την επιχειρηματική του δράση διακρίθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού της EY
«Επιχειρηματίας της Χρονιάς» τον Φεβρουάριο του 2022 ως Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας της
χρονιάς 2021.

Δρ. 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 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.

Γεώργιος Ζέρδιλας, Μέλος, εκτελεστικό:
Είναι πτυχιούχος του London School of Economics (BSc in economics), κάτοχος δύο
μεταπτυχιακών τίτλων MSc in Computing από το Imperial College και MSc in Finance από το
Birkbeck College.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της υγείας, καθώς έχει συνεργαστεί με τον Όμιλο για
περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του θητείας έχει
αναλάβει ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις και σε άλλους κλάδους όπως αυτός της
ναυτιλίας, των επενδύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α.
Από τον Ιανουάριο του 2020 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου.

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.

Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρείας
‘Μικρουλέα-Σταϊκούρας και Συνεργάτες’ .
Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1991-1994).
Έχει υπηρετήσει ως Ειδική Εμπειρογνώμονας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (19972000) και στη συνέχεια ως Μέλος της (2000-2003).
Από το 2007 έως το 2009, εκπροσώπησε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο EPC Legal
Support Group (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών), ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών και την Εθνική Τράπεζα σε εγχώρια και διεθνή fora.
Έχει διατελέσει Επιστημονική Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Max- Planck του Μονάχου, για την
Καινοτομία και τον Ανταγωνισμό και Επισκέπτης Καθηγητής/Ερευνητής στο UPenn
(Πανεπιστήμιο Νομική Σχολή, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ) το 2010, στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Mainz, στη ΝομικήΣχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (2010-2011),
στο UCL, Λονδίνο (2018), στο NYU, Νέα Υόρκη (2018) και στη Νομική Σχολή του Humboldt στο
Βερολίνο (2020-2021).
Έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και
έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, στους τομείς του δικαίου του
ανταγωνισμού, του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του δικαίου των
σημάτων και του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα ως Εθνική Εισηγήτρια στη FIDE (Federation International de Droit
Européen), σε θέματα που αφορούν το δίκαιο ανταγωνισμού (2010 και 2016) και συμμετείχε
σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με την συλλογική έννομη προστασία και το δίκαιο του

ανταγωνισμού, υπό την αιγίδα του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
(BIICL), για λογαριασμό της ΕΕ (2017).
Είναι μέλος της Steering Committee του European Law School Network. Έχει διδάξει στην
Εθνική Σχολή Δικαστών σχετικά με θέματα ανταγωνισμού και τραπεζικού δικαίου
(Θεσσαλονίκη, Αθήνα). Έχει συμμετάσχει ως διοργανώτρια και ομιλήτρια σε πολυάριθμα
συνέδρια και εκδηλώσεις και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και βιβλία στους τομείς της
ειδικότητάς της.

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.

Γεώργιος Μπουτσιούκος,
Γεννήθηκε στο Κεφαλάρι Κορινθίας.
Είναι απόφοιτος του Athens Metropolitan College από το οποίο έχει λάβει τα μεταπτυχιακά
διπλώματα, Master of International Business (MIB) καθώς και Master of Business
Administration (MBA). Έχει πλέον των 43 ετών εμπειρία στο χώρο της υγείας σε θέματα
διαχείρισης

Ανθρώπινου

Δυναμικού,

Μισθοδοσίας,

Εργατικής

και

Ασφαλιστικής

Νομοθεσίας. Από την 1-9-1984 έως τις 16-2-2022 κατείχε την θέση του Διευθυντή
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Διαθέτει άριστη γνώση
σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης, ανάπτυξης, παρακίνησης, αύξησης παραγωγικότητας,
καθώς και σε θέματα πολιτικών αμοιβών και παροχών.

