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Ευαγγελία Γαβουνέλη
του Δημητρίου και της Μαρίας

Εργασιακή Εμπειρία - Σταδιοδρομία



1990-2000: Στις αρχές της δεκαετίας, ως φοιτήτρια στο Λονδίνο εργάστηκα σε κατάστημα
ρούχων, σερβιτόρα σε εστιατόριο και άλλες παρόμοιες εργασίες. Αποκόμισα πολύτιμη
επαγγελματική εμπειρία για την μετέπειτα σταδιοδρομία μου.
Αύγουστος 1999 έως σήμερα: ασκώ ελεύθερη δικηγορία με έδρα το γραφείο μου, το
οποίο, από το 2009 βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Ακαδημίας, αριθμός 15. Είμαι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με αριθμό ΔΣΠ ΑΜ
2688 από το έτος 1999 και από το έτος 2008 είμαι Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω. Όπως
προκύπτει από τα σχετικά αρχεία των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς
(προεισπράξεις δικαστηρίων) έχω χειριστεί πολλές εκατοντάδες υποθέσεων σε όλες τις
βαθμίδες των δικαστηρίων της Επικράτειας, αστικής και ποινικής φύσης αλλά και διοικητικής.

Εκπαίδευση




Νηπιαγωγείο - Δημοτικό – Γυμνάσιο στο Αρσάκειο Παλαιού Ψυχικού και Λύκειο στη Σχολή Αναβρύτων
1989-1993 Πτυχίο Νομικής LLB (Hons) από το University of Westminster στο Λονδίνο
1993-1994 Diploma of Law (Solicitors’ Finals) από to College of Law του Law Society of
England and Wales στο Λονδίνο (σήμερα University of Law, Λονδίνο)
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1995-1996 Master of Laws στην Νομική Πρακτική από το University of Westminster στο
Λονδίνο
1996 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Νομική Σχολή: εγγράφηκα ως
φοιτήτρια στο 4ο έτος και εξετάστηκα επιτυχώς στα μαθήματα, που μου όρισε το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, ώστε να λάβω την ισοτιμία του πτυχίου μου νομικής με το αντίστοιχο Ελληνικό.
Μετά το πέρας του χρόνου της δικηγορικής μου άσκησης, έδωσα, επιτυχώς, τις εξετάσεις
στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά (ΔΣΠ) και έλαβα την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
1997-1998 ΜΒΑ Monaco Business School στο Μονακό
Ομιλώ και γράφω απταίστως στην Αγγλική γλώσσα
Άλλες δεξιότητες: εκτελώ ταυτόχρονα πολλές ενέργειες

Εκλογική Περιφέρεια
Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Πολιτική Σταδιοδρομία


2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.

Προσωπικά Στοιχεία
Ελεύθερη και χωρίς παιδιά, τυχερή με ανήψια, φίλους και διαρκές ενδιαφέρον για γνώση και
εξέλιξη.
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Συμφωνώ με τις θέσεις που εκφράζει. Πιστεύω ότι ένα ευνομούμενο κράτος συγκροτείται από
ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς, οι οποίοι ελέγχονται 24/7, ώστε να μην εφησυχάζονται και
να μην εκμεταλλεύονται την εξουσία τους προκαλώντας ανισορροπίες. Συμφωνώ ότι ο θεσμός
της Δικαιοσύνης στην χώρα ασθενεί βαρέως και αποτελεί την κερκόπορτα, που εισέρχεται κάθε
είδους εφιάλτης (οικονομικός εγκληματίας κλπ), καθώς και ότι χρειάζεται εκ βάθρων ανασυγκρότηση κατά πρώτη προτεραιότητα όλων και πάντων. Επίσης συμφωνώ ότι το κράτος οφείλει
να περιοριστεί στο ελάχιστο και δη σε εποπτικό και μόνο ρόλο, υιοθετώντας, πλήρως στις λειτουργίες του τις διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Συν Αθηνά και χείρα κίνει
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