
 
 

 

 
 

Δελτίο Τύπου 
 

Superbrands 2016: Κορυφαία επωνυμία στις υπηρεσίες υγείας  

ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017 – Την ανώτατη διάκριση απέσπασε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στη 

διοργάνωση των Corporate Superbrands Greece 2016, όπου αναδείχθηκε ως o κορυφαίος και 

πιο αναγνωρίσιμος Όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας για το 2016. Η 

συγκεκριμένη διάκριση σηματοδοτεί την ανάδειξη της εταιρείας ανάμεσα στις πλέον 

αναγνωρίσιμες εταιρείες/μάρκες της ελληνικής αγοράς. 
 

Η βράβευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών προέκυψε μέσα από έρευνα, που υλοποιήθηκε 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, στα Corporate Superbrands Greece 2016 αναδείχτηκαν 273 

κορυφαίες εταιρείες, μετά από ψηφοφορία της Κριτικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσο 

και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια Έρευνας 

Κοινής Γνώμης από την εταιρεία ερευνών Marc. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια για τη 

βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής και του κοινού ήταν η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας 

και η δύναμη της φήμης, η αξιοπιστία και μακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική 

υπευθυνότητα στους άξονες αγορά, εργασιακές σχέσεις, κοινωνία και περιβάλλον. 
 

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης 

Αποστολόπουλος, ο οποίος σημείωσε: «Για εμάς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα σε ένα 

δύσκολο οικονομικό περιβάλλον αλλά και στο ασαφές και συνεχόμενα μεταβαλλόμενο 

πλαίσιο πολιτικής υγείας, να μπορούμε να παραμένουμε προσηλωμένοι σε στόχους όπως 

είναι η προαγωγή της γνώσης και της πρωτοπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη 

διάκριση αποτελεί πραγματική επιβράβευση των προσπαθειών μας. Θα συνεχίσουμε να 

αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών επιδιώκοντας να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα 

μπροστά, προσφέροντας στους ασθενείς μας τη δυνατότητα να απολαμβάνουν καινοτόμες 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, ενώ παράλληλα εντείνουμε τις 

προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό brand name για τη χώρα μας στον Ιατρικό 

Τουρισμό». 
 

 

Το Δελτίο Τύπου συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. 

 

Λεζάντα: Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης 

Αποστολόπουλος (δεξιά). 
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