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Νέοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τεχνικής 
υποστήριξης για το τμήμα Engines της MAN 
Ελλάς 

Το νεοσύστατο business unit των κινητήρων υποστηρίζεται 
ήδη από δύο συνεργάτες στο νομό Αττικής, με πλάνο 
σταδιακής επέκτασης.  

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για την ανάληψη από τη 
ΜΑΝ Ελλάς της αποκλειστικής διανομής των ταχύστροφων 
κινητήρων MAN για Ελλάδα και Κύπρο, η ΜΑΝ Ελλάς ανακοινώνει 
το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών που υποστηρίζουν 
τεχνικά τους κινητήρες για Marine και Power Generation. 

Στην Αττική τη λειτουργία του νέου business unit υποστηρίζουν 
εδώ και λίγο καιρό οι εταιρείες ANAΞΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. (σε marine και power generation κινητήρες) και BK 
MARINE - ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (σε marine 
κινητήρες). 

Η εταιρία ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, με έδρα το Βιομηχανικό 
Πάρκο Σχιστού στο Πέραμα, ιδρύθηκε το 1989 από τον κ. Ακτύπη 
Ευθύμιο αποτελώντας συνέχεια της 15ετούς καριέρας του 
ιδιοκτήτη της ως μηχανικού και εργοδηγού μηχανών θαλάσσης σε 
αναγνωρισμένες επιχειρήσεις του κλάδου. Από τον Φεβρουάριο 
του 2011 είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 από τον φορέα 
πιστοποίησης Bureau Veritas και  πλέον αποτελεί και επίσημο 
μέλος του δικτύου ΜΑΝ Engines της MAN Ελλάς. «Οι πελάτες του 
τμήματος Engines της ΜΑΝ Ελλάς μπορούν να είναι σίγουροι ότι 
το προσωπικό της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο, 
πρόθυμο να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα αυστηρά 
πρότυπα της ΜΑΝ ως κατασκευαστή.», δήλωσε ο κ. Ακτύπης μετά 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η εταιρία BK MARINE - ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, 
με έδρα τον Πειραιά, ιδρύθηκε το 2016 από τους κ.κ. Δημήτρη 
Μπέσσα, Εμμανουήλ Καραγιάννη, Ευστάθιο Δημάκη και 
Εμμανουήλ Κάρπο. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στο 
αντικείμενό της, καθώς και τα τέσσερα ιδρυτικά της μέλη κατέχουν 
15ετή εμπειρία στους ναυτικούς κινητήρες, αποκλειστικά της ΜΑΝ. 
«Είμαστε μια ομάδα με μεγάλη παράδοση στους κινητήρες της 
ΜΑΝ. Έχουμε αγάπη για το αντικείμενό μας και είμαστε διαθέσιμοι 
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα προκειμένου να 
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εξυπηρετήσουμε τους πελάτες της ΜΑΝ, με επαγγελματισμό και 
συνέπεια, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται.», δήλωσε με τη 
σειρά του ο κ. Μπέσσας. 

Σε κοινή τους δήλωση, οι κ.κ. Λουκάς Δρούκαλης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΜΑΝ Ελλάς και Νίκος Βουτσινάς, Engines 
Manager, ανέφεραν ότι: «Με γνώμονα την τεχνολογία και 
αξιοπιστία των κινητήρων MAN και την εξαιρετική τους θέση στην 
αγορά τόσα χρόνια, ο στόχος μας εξ’αρχής όταν αναλάβαμε τον 
τομέα των Engines ως MAN Ελλάς ήταν να επιλέξουμε συνεργάτες 
με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι για τη συνεργασία με τους δυο μας συνεργάτες και 
είμαστε σίγουροι ότι οι πελάτες μας θα μείνουν απολύτως 
ικανοποιημένοι στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης.» 

Στόχος της ΜΑΝ Ελλάς για το προσεχές διάστημα είναι η 
προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πελάτες της και η διεύρυνση των σημείων τεχνικής υποστήριξης 
στην ελληνική και κυπριακή επικράτεια. 

 

 

 

 

 


