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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο, τις
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό του Χ.Α, σας
γνωστοποιούμε ότι προσελήφθησαν:
•

Στη θέση του Διοικητικού Διευθυντή ο κ. Αnthony Rapp. Ο κ. Rapp τα τελευταία
6 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης
Ποιότητας στον Όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Έχει εμπειρία περισσότερο από
20 χρόνια στη Διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Αμερικανικής Στρατιωτικής
Αεροπορίας καθώς επίσης κατείχε Διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα στο Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στον Όμιλο Ιnteramerican Insurance.

•

Στη θέση του Διευθυντή Marketing ο κ. Αντώνης Βουκλαρής. Ο κ. Βουκλαρής τα
τελευταία 5,5 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ στον Όμιλο του
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διαθέτει 14χρονη επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα
Μάρκετινγκ και πωλήσεων εταιριών υπηρεσιών Υγείας και πολυεθνικών εταιριών
προϊόντων υγείας. Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθήνας, έχει μετεκπαιδευτεί στην κοινωνική ψυχολογία και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

•

Στη θέση του Υπευθύνου Ασφαλείας και Υπηρεσιών υποστήριξης ο κ. Αναστάσιος
Ντίνος. Ο κ. Ντίνος την τελευταία δεκαετία κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου
Ασφαλείας στον Όμιλο ΙΑΣΩ. Στον τομέα της ασφάλειας έχει εργαστεί κατά το
παρελθόν σε θέση Προϊσταμένου στο Υγεία για εννέα χρόνια και στο ξενοδοχείο
ΙΝΤΕRCONTINENTAL επί τριετία.

Σας γνωρίζουμε ακόμα ότι αποχώρησαν από την εταιρία μας ο Κος Κωνσταντίνος
Κιτσιώνας ο οποίος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και ο Κος Φραγκίσκος
Μαυρογενάκης ο οποίος κατείχε τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ενοικιάστηκε από την εταιρεία μας κτίριο τεσσάρων
ορόφων, ευρισκόμενο απέναντι από την κεντρική είσοδο του «ΥΓΕΙΑ» συνολικού
εμβαδού 1080 τμ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για γραφεία ιατρών.
Το κτίριο αυτό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να δημιουργηθούν σύγχρονα
γραφεία ιατρών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού
ιατρών που ξεκινούν την συνεργασία τους με το «ΥΓΕΙΑ» και να διατηρηθεί το υψηλό
επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πελάτες του θεραπευτηρίου.

