
Ενημέρωση των μετόχων  
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ»  

σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε 
συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι το 
άρθρ. 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας, όπως στην 
επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας την 
01.07.2021 εκλεγούν τα κάτωθι υποψήφια πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.   

- Ο κος Αστέριος Δάιος του Δημητρίου  

Ο κος.  Αστέριος Δάιος του Δημητρίου γεννήθηκε στο Αρκοχώρι Νάουσας την 11/08/1956 και 

είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρίας, διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1977. Ασχολείται με τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρίας, 

εποπτεύει δε όλων των θεμάτων της.    Ο κος.    Αστέριος   Δάιος     διαθέτει  αποδεδειγμένα 

μακρά εμπειρία σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τις 

απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις για τη χάραξη της επιχειρηματικής πολιτικής της 

Εταιρείας και εκτιμάται ότι η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμβάλει 

καθοριστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας και στην υλοποίηση 

του επιχειρηματικού της σχεδίου.  

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κου. Αστέριου 

Δάιου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπιστώνεται ότι ο κ. 

Αστέριος Δάιος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται στην Πολιτική 

Καταλληλόλητας της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να εγκριθεί στην επερχόμενη Τακτική 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια 

γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη 

σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

 

- Ο κος Δημήτριος Δάιος του Αστέριου 

Ο κος Δημήτριος Δάιος του Αστέριου γεννήθηκε στη Νάουσα την 21/02/1980. Είναι 

Υπεύθυνος εξαγωγών, ανάπτυξης αγορών και νέων προϊόντων.  Είναι κάτοχος  ΜEng από το 

Imperial College και ΜSc στα πολυμερή και σύνθετα υλικά από το KU Leuven και RWTH 

Aachen. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το 1999. Ο κος Δημήτριος 

Δάιος διαθέτει  αποδεδειγμένα σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλα 

τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η Εταιρείας και εκτιμάται ότι 

η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδώσει σημαντική αξία στην επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας και στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.  

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κου. Δημήτριου 

Δάιου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαπιστώνεται ότι ο κ. 

Δημήτριος Δάιος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται στην Πολιτική 

Καταλληλόλητας της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να εγκριθεί στην επερχόμενη Τακτική 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια 

γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη 

σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

 



- Η κα Ευαγγελία Γεωργαλή  του Στέργιου 

Η κα Ευαγγελία Γεωργαλή  του Στέργιου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/01/1992. 

Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην 

Αρχιτεκτονική, την Πολεοδομία και τις Επιστήμες Κτηρίων στο TU Deft στην Ολλανδία. Ζει και 

εργάζεται στο Λονδίνο όπου συμμετείχε σε ποικιλία έργων αστικού σχεδιασμού και 

περιφερειακής ανάπτυξης.  

Με βάση τα ανωτέρω η κα Ευαγγελία Γεωργαλή  διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία που 

προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να εγκριθεί 

στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, 

εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, 

έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

- Γεώργιος Φλωρίδης  του Διαμαντή   

Ο κ. Γεώργιος Φλωρίδης γεννήθηκε το 1956 στο Σταυροχώρι Κιλκίς. Σπούδασε νομικά στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έκανε την πτυχιακή του εργασία υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή Αριστόβουλου Μάνεση: «ο αντιμονοπωλιακός νόμος 703/77 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 116 του Συντάγματος περί εξαγοράς επιχειρήσεων από το κράτος». 

Από το 1982 Δικηγόρος σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Το 1993 εξελέγη Πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς. Το 1994 εξελέγη Νομάρχης Κιλκίς, στις πρώτες νομαρχιακές 

εκλογές. Το 1996 εκλέγεται Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Κιλκίς. Επανεξελέγη το 2000, το 

2004, το 2007 και το 2009. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Υφυπουργός Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών  και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το 2011 παραιτήθηκε από 

Βουλευτής, παραδίδοντας τη Βουλευτική του Έδρα και επανήλθε στην ενεργό Δικηγορία, 

δραστηριοποιούμενος κυρίως στην Αθήνα.  

Η μακρά εμπειρία και συνεργασία του κου Φλωρίδη με κοινωνικοοικονομικούς φορείς 

καθώς και οι γνώσεις του εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματική και ωφέλιμη 

αξιολόγηση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας ως προς το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.  

Με βάση τα ανωτέρω ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία που 

προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να εγκριθεί 

στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, 

εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, 

έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι ο κος Φλωρίδης πληροί τις  προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του 

άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

- 5. Ο κος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου    

Γεννήθηκε στην Αθήνα  την 07/06/1968, είναι κάτοικος Αθηνών και είναι Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων.  Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το 2011. O κος. 

Γραφιαδέλλης  διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Επίσης  διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. 



  Ο κ. Γραφιαδέλλης ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος στον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ανασυγκρότησης (IRO) το 1989 ως οικονομικός αναλυτής και ως σύνδεσμος σε ξένες 

επενδυτικές τράπεζες (Rothchilds ', Bank of America κ.λπ.). Μύλοι κ.λπ. Υπήρξε λέκτορας 

σεμιναρίων Εταιρικής Χρηματοδότησης για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Τράπεζες και 

ΜΜΕ.  

Έλαβε πτυχίο μάρκετινγκ από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθηνών στην Ελλάδα και είναι 

κάτοχος MBA στο International Banking and finance από το Birmingham Business School (UK). 

Από το 1998 έως το 2004 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της Piraeus και της Xios Securities 

(και οι δύο θυγατρικές τράπεζες), οι οποίες συγχωνεύτηκαν ουσιαστικά και έγιναν μία από 

τις τρεις κορυφαίες χρηματιστηριακές υπηρεσίες στο εμπόριο διεθνών και εγχώριων αγορών 

μετοχών, ομολόγων και παραγώγων. Απέκτησε τραπεζική εμπειρία την περίοδο 1994-1998, 

έχοντας την ευθύνη του Corporate Finance Manager στη Xiosbank. Συμβούλεψε τις ελληνικές 

εταιρείες να εισέλθουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω αρχικών δημόσιων ή 

δευτερευόντων προσφορών (μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή της ίδιας της 

Τράπεζας) και συνέβαλε στις συναλλαγές M&A στην Ελλάδα.   

Από το 2009, ο Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης έχει ενεργήσει ως σύμβουλος 

χρηματοοικονομικών και διοίκησης σε πολλές ελληνικές εταιρείες και ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες (Attica Department Stores SA, 

Attica Publications, LT Apparel, Daios Plastics, A&G Paper κ.λπ.) Από το 2005 έως το 2008 ήταν 

συνεργάτης και μέλος της ομάδας διαχείρισης της Notos Associates. Εκείνη την εποχή, η 

Notos Associates ήταν μέλος της EVCA (Venture Capital Association) και σύμβουλος του Eikon 

Mezznine Fund, ενός Ταμείου που προσέφερε χρηματοδότηση μεσαίων και ιδίων κεφαλαίων 

σε ΜΜΕ κυρίως στην Ελλάδα.  

Κατά τα ανωτέρω εκτιμάται ότι η θέση του κου. Γραφιαδέλλη στο Διοικητικό Συμβούλιο θα 

προσδώσει σημαντική αξία στις εργασίες του.  

Με βάση τα ανωτέρω ο κος. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία 

που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να 

εγκριθεί στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική 

κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, 

ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης 

επαρκούς χρόνου. 

Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι ο κος Γραφιαδέλλης πληροί τις  προϋποθέσεις ανεξαρτησίας 

του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

 

 

 


