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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΛΛΑΣ 

 

 

Ο κ. Μιχάλης Σάλλας είναι Πρόεδρος 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. 

Ο κ. Σάλλας είναι επίτιμος Πρόεδρος της “Τράπεζας Πειραιώς” την οποία δημιούργησε και 

διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής για 25 χρόνια, μέχρι την παραίτησή του τον Ιούλιο του 

2016. 

Από το 1984 έως το 1991 είχε ενεργό ρόλο στις διαδικασίες απελευθέρωσης, 

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Ελληνικής αγοράς και ειδικότερα του χρηματοπιστωτικού 

τομέα, από διάφορες θέσεις. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου, 

Διοικητής της Ε.Τ.Β.Α., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, καθώς και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών τα έτη 1987-1988 και 1998-2007. 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1950. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της 

Χαϊδελβέργης. Στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο 

Διεθνούς Συγκριτικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Από το 1983 έως το 

1997 δίδαξε Οικονομετρία και Ποσοτική Ανάλυση ως καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.  
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CURRICULUM VITAE 

MICHALIS G. SALLAS 

 

 

Mr. Michalis Sallas is the Chairman of “LYKTOS GROUP”, an investment group of companies 

with activities in the energy field and in real estate. “Lyktos Group” has also invested in 

“SEMELI ESTATE” one of the top Greek winemaking units. 

 

Mr. Sallas holds the title of Honorary Chairman of “PIRAEUS BANK” that he established and 

served as Chairman of the BOD for 25 years until his resignation on July 2016.  

From 1984 to 1991, Mr. Sallas played an active role in the process of deregulation, 

modernization and development of the Greek market, particularly those of the financial 

sector, through his service in various positions. He served as Secretary General of the Ministry 

of Commerce, Governor of the Hellenic Industrial Development Bank, Chairman of the Capital 

Markets Committee and Chairman of the first Committee for the Modernization of the 

Hellenic Banking System, as well as member of the BOD of the Hellenic Bank Association for 

the years 1987-1988 and 1998-2007. 

Mr. Sallas was born in Heraklion, Crete, in 1950. He studied Economic Science at the Athens 

University and obtained his PhD from the University of Heidelberg. Following that, he worked 

as scientific associate in the Institute for International Comparative Statistics at the University 

of Heidelberg. From 1983 to 1997, he was a professor of Econometrics at the Panteion 

University in Athens. 

 

 


