
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΣΑΛΛΑΣ 
 

 
 
 
 
Ο κ. Γιώργος Σάλλας, είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών “LYKTOS”. Το LYKTOS 
GROUP δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και της διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας. Στις επενδύσεις επίσης του Ομίλου περιλαμβάνεται και η εταιρία «ΚΤΗΜΑ 
ΣΕΜΕΛΗ», μία από τις κορυφαίες ελληνικές οινοποιητικές μονάδες. 
 
Από τον Δεκέμβριο του 2020 και έως τον Αύγουστο του 2022,  διετέλεσε Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας, έχοντας στην ευθύνη του τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
τράπεζας. 
 
Από το 2007 έως και το 2015 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, στον Τομέα των Μεγάλων 
επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων. Υπήρξε επικεφαλής του τμήματος Group 
Structured Finance, υπεύθυνος για την παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων και λύσεων 
σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες, στους τομείς, ενέργειας, μεταφορών, κοινωνικών 
υποδομών και προγραμμάτων της Ε.Ε. Έχει εργαστεί ως trader στο Fixed Income Desk, στο 
Treasury της Τράπεζας Πειραιώς. 
 
Έχει διατελέσει μέλος στα Δ.Σ. των Piraeus Factoring, Leasing, Real Estate όπως και στο Δ.Σ. 
της Avis. 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στα χρηματοοικονομικά 
(Accounting and Finance) και  διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Msc από το 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις διεθνείς επιχειρήσεις και τις αναδυόμενες αγορές. 
Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. 
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Mr. Giorgos Sallas, is the CEO of the "LYKTOS" Group of Companies. LYKTOS GROUP operates 

in the field of energy and real estate management. The Group's investments also include the 

company "SEMELI ESTATE", one of the leading Greek winemaking units.  

 

From December 2020 until August 2022, he served as Vice Chairman of the Board of Directors 

of Pancreta Bank, being responsible for the bank's strategic planning.  

 

From 2007 to 2015, he worked at Piraeus Bank, in the Division of Large Enterprises and 

Complex Financing. He was the Head of the Group Structured Finance Department, 

responsible for providing financial products and solutions to large corporate clients, in the 

sectors of energy, transport, social infrastructure and EU programs. He has worked also as a 

trader at the Fixed Income Desk, in the Treasury of Piraeus Bank.  

 

He has been a member of the Board of Directors of Piraeus Factoring, Leasing, Real Estate as 

well as in the Board of Directors of Avis.  

 

He was born in Athens in 1982. He studied Accounting and Finance and holds an Msc from the 

University of Edinburgh in International business and Emerging markets.  

He is married and has three children. 

 


