ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σταύρος Βαρδαλάς
Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω - Οικονομολόγος - Νομικός
Σύμβουλος του ΕΒΕΑ.
Γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής. Παντρεύτηκε την Αγάπη
Βαγγελάτου (Πολιτικό Μηχανικό) Παιδιά: Νικόλαος,
Αργυρώ. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, σπούδασε
Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
αποφοιτήσας το 1966, και Οικονομικά στο Οικονομικό
Τμήμα του ίδιου Πανεπιστημίου, αποφοιτήσας το 1970. Από το 1970 έως το 1974
παρακολούθησε μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετά το πέρας των σπουδών του στην Ελλάδα, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Ναυτικό Δίκαιο, στο University College London (1974-76) και στο Ευρωπαϊκό
Συγκριτικό Δίκαιο στο Brunel University (1975-76) (Middlesex, Αγγλία) από όπου
έλαβε το πτυχίο Μάστερ ( LL.M. ) με διάκριση (Distinction).
Από το 1962 έως το 1968 εργάστηκε ως Διοικητικός Υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος. Το 1970 διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και από το 1978
είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από το 1979
διετέλεσε νομικός συνεργάτης και από το 1991 είναι Νομικός Σύμβουλος στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ενώ από το 1980 έως το
2003 εκπροσωπούσε την Ελλάδα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του
Ευρωεπιμελητηρίου στις Βρυξέλλες.
Ως Νομικός Σύμβουλος του ΕΒΕΑ συμμετέσχε σε περισσότερες των 15 Επιτροπές
Διενέργειας Διαγωνισμών τόσο στο ΕΒΕΑ όσο και σε διάφορα άλλα περιφερειακά
Επιμελητήρια κατά την τελευταία 15ετία, ενώ διετέλεσε και μέλος της Επιτροπής
Ενστάσεων σε διάφορους επιμελητηριακούς διαγωνισμούς εθνικού και ευρωπαϊκού
περιεχομένου (μηχανοργάνωση επιμελητηρίων, προγραμμάτων ανταλλαγών και
διμερούς συνεργασίας και ψηφιακής σύγκλισης). Ως εκ της θέσης του εκπόνησε
διοικητικές (δημόσιες) συμβάσεις για την υλοποίηση των παραπάνω διαγωνισμών.
Αποτελεί μόνιμο στέλεχος του καταλόγου διαιτητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών για την εξωδικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών, έχει δε
προεδρεύσει ως επιδιαιτητής σε τουλάχιστον τριάντα (εθνικές και διεθνείς) υποθέσεις
διαιτησίας ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Επιμελητηρίου.
Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών των Υπουργείων
Ανάπτυξης (για την μεταρρύθμιση του επιμελητηριακού δικαίου), Εσωτερικών (για
την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την απλούστευση των διοικητικών

διαδικασιών) και Δικαιοσύνης (για την σύνταξη του νέου πτωχευτικού κώδικα).
Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Σωματείου "ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ", που ιδρύθηκε το 1978, του οποίου διετέλεσε αιρετός Γενικός
Γραμματέας μέχρι το 1991, ενώ την ίδια χρονιά εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού. Τον Ιούνιο του 1993 ίδρυσε ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΥΡΩΝ"
με στόχο την εκτεταμένη ενημέρωση επί ευρωπαϊκών θεμάτων της περιφέρειας και την
ενίσχυση των ελληνοευρωπαϊκών πολιτιστικών ανταλλαγών. Από την ημερομηνία
αυτή παραμένει αιρετός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 1994 (για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών)
υπέβαλε υποψηφιότητα ευρωβουλευτού σε παράταξη που δημιουργήθηκε από όλα τα
ευρωπαϊκά πολιτιστικά σωματεία της Ελλάδος.
Επιπλέον, έχει διδάξει Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο του Ανταγωνισμού
κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως μετακλητός καθηγητής σε διάφορες
σχολές του ιδιωτικού τομέα, στο ΕΛΚΕΠΑ και σε σεμινάρια επιμόρφωσης δημοσίων
υπαλλήλων.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στο περιοδικό του ΕΒΕΑ, πάνω σε ευρωπαϊκά
θέματα, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές ημερίδες της Ελλάδος και του εξωτερικού ως
ομιλητής ή συντονιστής επί ευρωπαϊκών πάντοτε θεμάτων (κυρίως διαιτησίας).
Έχει συγγράψει δύο βιβλία με τίτλους: "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η άμεση
εκπροσώπηση του" και "Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως κατά το ευρωπαϊκό και
το αμερικανικό δίκαιο".
Ομιλεί άπταιστα την αγγλική γλώσσα και πολύ καλά την γαλλική γλώσσα. Είναι μέλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, του
Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Μεγάλης Βρετανίας και της Εταιρείας Αποφοίτων
Πανεπιστημίου Βrunel που εδρεύει στο Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει λάβει
μέρος σε διάφορα επιστημονικά (νομικά και ιστορικά) συνέδρια του εσωτερικού και
του εξωτερικού ως ομιλητής και έχει παρακολουθήσει αντίστοιχα συνέδρια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρίως επί εμπορικών, νομικών και πολιτιστικών θεμάτων.

