Ευάγγελος Νισυραίος
Γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και είναι έγγαμος με δυο παιδιά.
Τελείωσε το Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Νομική Σχολή Βόννης Γερμανίας, όπου έλαβε το
διδακτορικό του. Μιλάει Γερμανικά (άπταιστα), Αγγλικά (καλά) και Γαλλικά
(αρκετά).Είναι δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο και από το 1998 είναι
προϊστάμενος-δικηγόρος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Έχει επίσης διατελέσει ειδικός νομικός συνεργάτης της Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ειδικός νομικός συνεργάτης της Υπουργού
Ανάπτυξης, νομικός σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Εταιρία
Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας ΑΕ", νομικός συνεργάτης της Υφυπουργού και
στη συνέχεια Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
νομικός συνεργάτης του Υφυπουργού και στη συνέχεια Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας.
Υπήρξε μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο γνωστικό αντικείμενο "ΔΙΚΑΙΟ με
έμφαση σε θέματα που αφορούν το Δίκαιο των Επιχειρηματικών Μονάδων" (19911996).
Από το 2006 μέχρι σήμερα διδάσκει το μάθημα «Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού
Δικαίου» στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών «Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».
Επίσης έχει διδάξει με συμβάσεις, βάσει του πδ 407/80:
 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών τα μαθήματα
«Δίκαιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών», "Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» και
«Στοιχεία Αστικού Δικαίου",
 στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα «Αστικό Δίκαιο»,
 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών στα μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ» , «Εισαγωγή στο
Δίκαιο των Επιχειρήσεων», "Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο" και "Θεσμικά
Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, «Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ»,
 και πιο παλιά στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου τα μαθήματα «Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο Α΄», «Ευρωπαϊκό
Δίκαιο» και μάθημα «ΔΙΚΑΙΟ», περιλάμβανε εισαγωγή στο δίκαιο και
στοιχεία αστικού, εμπορικού και οικονομικού δικαίου.
Ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και
στο δίκαιο των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό έχει συμμετάσχει στην συγγραφή
βιβλίων για την ανώνυμη εταιρία και την εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Επίσης
έχει συγγράψει μελέτες, εισηγήσεις και πανεπιστημιακές σημειώσεις για διάφορα
θέματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του δικαίου των εταιριών και του
οικονομικού δικαίου.

