Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019

Ανδρονίκη (Νίκη) Ευγενίδου
Εργασιακή Εμπειρία – Σταδιοδρομία





1987 - 1988: Ιδιωτική υπάλληλος
1988 - 1991: Υπάλληλος – βοηθός υπεύθυνου πωλήσεων.
1994 - 1998: Υπεύθυνη πωλήσεων και μέτοχος ΟΕ
1998 – Σήμερα: Διευθύντρια πωλήσεων, μέτοχος ΑΕ

Εκπαίδευση



Ανώτερη εκπαίδευση (τμήμα Η/Υ, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ και τεχνικές εκπαιδεύσεις στην Αγγλία) .
Αγγλικά

Εκλογική Περιφέρεια
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πολιτική Σταδιοδρομία





2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2012 και 2015: Υποψήφια Βουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Α’ Πειραιά.
2014: Υποψήφια Ευρωβουλευτής με τις ΓΕΦΥΡΕΣ
2019: Υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
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Μέλος της Ε.Ε.

Προσωπικά Στοιχεία
Γεννήθηκα το 1968 στον Πειραιά όπου μεγάλωσα και κατοικώ. Οι γονείς μου άνθρωποι καθημερινοί με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.
Είμαι μητέρα μιας κόρης 28 ετών που σπουδάζει στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
e-mail: n.evgenidou@dimiourgiaxana.gr
facebook: https://www.facebook.com/evgenidouniki/
linkedin: Niki Evgenidou http://www.linkedin.com/pub/niki-evgenidou/2/497/b92
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ


Είμαι άνθρωπος της παραγωγικής οικονομίας, είμαι υπεύθυνη και σκεπτόμενη πολίτης,
αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω η χώρα μου να ανακτήσει την χαμένη της αξιοπρέπεια.



Το ήθος του προέδρου και των μελών, οι αξίες του κόμματος, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, ο ανθρωπισμός, οι αρχές του ομαδικού πνεύματος, η σταθερότητα πολιτικών
απόψεων και η μεταξύ μας επικοινωνία αποτελούν γερά θεμέλια για την επίτευξη του
σκοπού μας: να κάνουμε την Ελλάδα ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος.

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
’Ένας καλός βουλευτής πρέπει να διαβάζει πολύ, να έχει ισχυρή και διακριτή άποψη και να τη θεμελιώνει με ισχυρά και λογικά επιχειρήματα. Να αναπτύσσει σχέσεις αλληλοκατανόησης, να αντιλαμβάνεται τις πολιτικές θέσεις και τις ευαισθησίες που εκφράζουν ευρωβουλευτές από άλλες
χώρες και να κερδίζει τον σεβασμό των άλλων ώστε να μπορεί να περάσει τις δικές του θέσεις.
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