
 

 

Ο Μάνος Κοτρωνάκης νέος Partner στον τομέα υπηρεσιών 
Turnaround & Restructuring και Υπεύθυνος υπηρεσιών Value Creation 

Services & Operational Improvement στην Deloitte 

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021: Τη θέση του Partner στον τομέα Χρηματοοικονομικών 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Advisory) και του Υπευθύνου των υπηρεσιών Value 
Creation Services & Operational Improvement της Deloitte αναλαμβάνει από τις αρχές 
Οκτωβρίου ο Μάνος Κοτρωνάκης.  

Ο κ. Κοτρωνάκης έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέματα εταιρικών 
αναδιαρθρώσεων και διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και τα τελευταία 7 
χρόνια κατείχε την θέση του Managing Director, στον τομέα αναδιάρθρωσης εταιρειών, σε 
άλλη διεθνή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έχει επίσης εργαστεί για 11 
χρόνια στην Global Finance, εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Private Equity ), 
ως Partner και Chief Operating Officer, ενώ ήταν μέλος του ΔΣ και της επιτροπής 
επενδύσεων της εταιρείας. Πριν από την Global Finance, ο κ. Μάνος Κοτρωνάκης εργάστηκε 
για 10 χρόνια στη Diageo, με τελευταία θέση αυτή του Οικονομικού Διευθυντή της Diageo 
Business Services, με έδρα το Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη.  

Ο κ. Κοτρωνάκης διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το 
London Business School, μεταπτυχιακό τίτλο στις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(MSc) από το Cranfield Institute of Technology, ενώ είναι απόφοιτος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc). 

Ο Αλέξης Χατζηπαύλου, Partner, Επικεφαλής του τμήματος Turnaround & Restructuring 
της Deloitte Ελλάδος με αφορμή την προσθήκη του Μάνου Κοτρωνάκη στη Διοικητική 
Ομάδα του Financial Advisory της Deloitte ανέφερε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και 
καλωσορίζουμε τον Μάνο στην ομάδα του Turnaround & Restructuring της Deloitte. Η 
παρουσία του θα ενισχύσει περαιτέρω την δυναμική μας σε έργα επιχειρησιακής 
αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης (Value Creation and Operational Improvements) των 
ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς οι συνθήκες αβεβαιότητας τις οποίες βιώνουμε σήμερα 
καθιστούν το κομμάτι της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης αναπόσπαστο μέρος στην 
ευρύτερη στρατηγική μίας εταιρείας, προκειμένου να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια της πανδημίας». 

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως Partner του τομέα του Financial 
Advisory & Restructuring team ο κ. Μάνος Κοτρωνάκης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα 
υπερήφανος για τον ρόλο που αναλαμβάνω στην Deloitte, μία από τις κορυφαίες 
συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος μου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων μας στο τομέα του Financial Advisory & Restructuring ώστε να τους 
βοηθήσουμε τόσο να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους και να δημιουργήσουμε αξία για 
αυτούς την επόμενη μέρα». 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Deloitte, Αθηνά Γκούζια, Assistant Manager, Brand & Communications 

email: agkouzia@deloitte.gr  

mailto:agkouzia@deloitte.gr


This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified 
Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business 
Consultants.  
Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered 
number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified 
Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its 
registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single 
Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 
144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis 
Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. (“DCM”) countries. DCM, a company 
limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 
20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member 
firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.  
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their 
related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member 
firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of 
third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of 
any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/ about to learn more.  
DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.  
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. 
Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five 
Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at 
www.deloitte.com. 

 


