
Βιογραφικό σημείωμα 

Ο Γεώργιος A. Σαββάκης σπούδασε στο τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων: το 

πρώτο στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη 

Χρηματοοικονομική (MBA in Finance) από το Οικονομικό 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το δεύτερο στην Οικονομική 

Επιστήμη (Master of Philosophy in Economics) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι Διδάκτωρ Θεωρητικής 

και Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής (Άριστα) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 

ΕΚΠΑ. Διδάσκει «Εισαγωγή στα Οικονομικά και τη Χρηματοοικονομική» και 

«Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική» στις κατευθύνσεις Μαθηματική 

Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου, Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική στο Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του ΕΚΠΑ.  

Παράλληλα έχει δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές του επιστημονικού του 

πεδίου και τρείς ακόμα εργασίες του βρίσκονται υπό κρίση σε περιοδικά του επιστημονικού του 

πεδίου. Διαθέτει άνω των 15 ετών επαγγελματική εμπειρία στη θεμελιώδη ανάλυση και 

αποτίμηση χαρτοφυλακίων και στη διαχείριση επενδύσεων με έμφαση στις διαδικασίες 

ανάλυσης των αγορών ως Ανώτερος Διευθυντής για την Ελλάδα στην ανεξάρτητη 

συμβουλευτική εταιρεία Valuation & Research Specialists (VRS) με έδρα το Λουξεμβούργο, 

ως μέλος σέ επενδυτικές επιτροπές private equity και family offices και ως Senior Equity 

Analyst στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή και την Ωμέγα Χρηματιστηριακή.  

Ως υποψήφιος διδάκτορας έχει συνεισφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στο τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα μαθήματα 

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων» και «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι» υπό 

την επίβλεψη του supervisor Αναπληρωτή Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Δημήτρη 

Καινούργιου. Ταυτόχρονα, συμμετείχε στη συγγραφή των κεφαλαίων «Ανάλυση Εταιρειών, 

Αποτίμηση και επιλογή Μετοχών» και «Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών» 

στο βιβλίο και πανεπιστημιακό σύγγραμμα «Αξιολόγηση επενδύσεων, Π. Ε. Πετράκης, 1η 

έκδοση, Αθήνα, 2007». Παράλληλα έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάπτυξη και 

συγγραφή των ενοτήτων «Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος Ι», 

«Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος ΙΙ», «Στρατηγικές Διαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου Μετοχών Μέρος Ι», «Στρατηγικές Κατανομής των Επενδυτικών Πόρων» και 

«Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας ενός Χαρτοφυλακίου». Οι παραπάνω ενότητες συμμετέχουν 

στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης «Financial Analyst» 

και «Financial Management». Ήταν επίσης μέλος του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών 

Ερευνών (Center of Financial Studies) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Ήταν συν-οργανωτής του πρώτου αναλυτικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη 

Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) στην Ελλάδα το 2013. Οι θεματικές 

ενότητες αφορούσαν τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων, την ανάπτυξη οικονομετρικών 

υποδειγμάτων για την κατασκευή χαρτοφυλακίων, στην θεωρητική και εφαρμοσμένη 

διαχείριση χαρτοφυλακίων, στη θεμελιώδη ανάλυση και αποτίμηση μετοχικών τίτλων και στη 

διαχείριση επενδύσεων με έμφαση στις διαδικασίες ανάλυσης των αγορών.  


