
MAN Truck & Bus is one of Europe's leading manufacturers of commercial vehicles and supplier of transport solutions, with revenues of approximately 

€9 billion a year (2015).  The product portfolio includes trucks, buses and diesel engines, as well as services related to passenger and cargo transport. 

MAN Truck & Bus employs more than 35,500 people worldwide.  

 
 

Δελτίο Τύπου  

MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 
 

 

Νέος Οικονομικός Διευθυντής στη ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
 

H MAN  ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη του κ. Δημητρίου 
Παπαδόπουλου στη διοικητική ομάδα της εταιρίας, στη θέση του 
Οικονομικού Διευθυντή, από την 17η Οκτωβρίου 2016.  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λουκάς Δρούκαλης δήλωσε:  
«Με την επιλογή του κ. Παπαδόπουλου καλωσορίζουμε στην ΜΑΝ 
ΕΛΛΑΣ ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία, το οποίο θα μας βοηθήσει να 
βελτιώσουμε σημαντικά τις υπηρεσίες μας, τόσο εσωτερικά όσο και προς 
τους πελάτες και συνεργάτες μας». 
 
Σχετικά με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κος 
Παπαδόπουλος αναφέρει:  
«Ο Κλάδος Επαγγελματικών Οχημάτων αποτελεί μια νέα επαγγελματική 
πρόσκληση για εμένα.  
 
Στόχος και σκοπός μου είναι να συμβάλλω από την θέση μου, στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, σε μια δύσκολη οικονομική 
πραγματικότητα όπως είναι αυτή που όλοι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. 
  
Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η πολυετής εμπειρία μου σε πολυεθνικές και 
εγχώριες εταιρίες σε διάφορους κλάδους της αγοράς, αποτελεί εχέγγυο 
για την ευόδωση των προσδοκιών που έχει η εταιρεία στο πρόσωπο 
μου». 

 
Ο κ. Παπαδόπουλος διαθέτει εργασιακή εμπειρία 25 και πλέον ετών, 
έχοντας διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες διεθνείς και 
εγχώριες εταιρίες Έχει επίσης εργαστεί και ως ανεξάρτητος σύμβουλος 
επιχειρήσεων σε θέματα φορολογίας, λογιστικής οργάνωσης και 
μεθόδων.   
 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στα Χρηματοοικονομικά 
(MScinFinance) από το Athens Laboratory of Business Administration 
(ALBA).  

 
Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πατέρας ενός 
παιδιού. 
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