
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΟΑΗ ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

 
Σπούδασε στο ΑΠΘ μηχανολόγος μηχανικός από το 1985- 1990. 
Από 1985 έως 1988 ήταν αποθηκάριος σε κατάστημα χονδρικής στην οδό 

Σοφοκλέους 38 στην Αθήνα. 
Το 1989 -1992 ήταν διευθυντής του καταστήματος σούπερ μάρκετ «ΞΥΝΟΣ» στο 

Ψυχικό. 
Τον Μάρτιο 1992 έως το Δεκέμβριο 1994 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία.  
Τον Ιανουάριο του 1995 έγινε διευθυντής στο σούπερ μάρκετ «ΞΥΝΟΣ» στο Παγκράτι 

έως τον Δεκέμβριο του 1995 και τον Ιανουάριο του 1996 έγινε αντιπρόεδρος της εταιρείας 
«ΞΥΝΟΣ ΑΕ» και υπεύθυνος εμπορικής διεύθυνσης. 
Το 1997 εγινε μέλος του Δ.Σ. της συνεταιριστικής προμηθευτικής εταιρίας αγορών «ΚΥΨΕΛΗ» 
με έδρα τον Άλιμο. 
Το Σεπτέμβριο του 1998 η «ΚΥΨΕΛΗ» προχώρησε σε σχήμα συνεργασίας με την ΕΛΟΜΑΣ που 
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Στη νέα μορφή διετέλεσε σαν εκπρόσωπος της 
«ΚΥΨΕΛΗ»  στο τμήμα αγορών για δύο χρόνια εν τω μεταξύ είχε ήδη λάβει τη θέση του 
αντιπρόεδρου στην «ΚΥΨΕΛΗ». 

Το 1998 από την εταιρεία «ΞΥΝΟΣ ΑΕ» αποχωρήσε ο ιδρυτής- πρόεδρος Ξυνός 
Ιωάννης και τη θέση του ανέλαβε ο κ. Ξυνός Δημήτριος σαν Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος 
και υπεύθυνος εμπορικής διεύθυνσης ως και το 2004. 

Το 2002 ιδρύει μαζί με την αδελφή του κ. Δέσποινα Ξυνού, την «Δημήτριος και 
Δέσποινα Ξυνού ΟΕ» συμβουλευτική εταιρία σε θέματα αποθήκευσης και διακίνησης, η 
οποία τον Απρίλιο του 2013 μετατρέπεται σε  «Δημήτριος και Δέσποινα Ξυνού Ε.Π.Ε.» 

Το 2003 μαζί με την αδελφή του Δέσποινα  Ξυνού και το γαμπρό του κ. Κορκιδάκη 
Κώστα ιδρύουν καινούργιο κανάλι διανομής καταναλωτικών προϊόντων μίνι μάρκετ με την 
επωνυμία “OK ANYTIME MARKET” και 1ο κατάστημα στην πλατεία Πλυτά στο Παγκράτι. 

Το 2006 ιδρύει την εταιρεία «Γαιοδομή ανώνυμη τεχνική κατασκευαστική 
ξενοδοχειακή εταιρεία» με αντικείμενο την ανέγερση πολυτελών κατοικιών και λοιπόν 
κατασκευών με άποψη, αισθητική και ποιότητα, στην οποία τελεί έως τώρα χρέη 
αντιπρόεδρου. 

Το 2011 ιδρύει την εταιρία Δ.Ξ. ΙΖΙ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΙΑ Ε.Ε. σαν ομόρρυθμος εταίρος, με 
κύρια δραστηριότητα λιανική πώληση ειδών κρέατος.  

Το 2013 -2015 ιδρύει την «Enjoyment ΑΕ» εταιρεία ψυχαγωγίας και εστίασης. 
Οι εταιρείες Δ.Ξ. ΙΖΙ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΙΑ Ε.Ε.  Και ΓΑΙΟΔΟΜΗ ΑΤΚΞΕ, μέλη του ομίλου Ξυνού, και 
κάτω από την ομπρέλα της OK ANYTIME MARKET ΑΕ, στην οποία ο κ. Ξυνός προσφέρει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανοίγουν 3 franchise  υποκαταστήματα σούπερ μαρκετ σε 
Γλυφάδα Αρτέμιδος 51, Χολαργό Στρ. Κοκκόλα 18,  και Χαλάνδρι Αγίας Παρασκευής 63.  
 
 
Διετέλεσε ως Γενικός Γραμματέας στον ΑΟΑ « Ηλιούπολη» από το 2009-2016 και από τον  
Μάιο του 2018 εκλέγεται σαν πρόεδρος του ομίλου. 
 


