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Η Ευαγγελία Βλάχου είναι Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω (σε αναστολή) και Ειδική Επιστήμονας στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων. Από το 2016 έως σήμερα είναι Σύμβουλος στο Α.Σ.Ε.Π.. 
 
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1998 και απέκτησε μεταπτυχιακό 
δίπλωμα (LL.M.) στο Δημόσιο Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg i.B. της Γερμανίας με έπαινο (summa cum laude). Η 
διδακτορική διατριβή της δημοσιεύτηκε με τίτλο «Οι κανόνες αποκλεισμού των 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις: εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο με 
αναφορά στο σύστημα άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και των Η.Π.Α.» στη σειρά Δημόσιου Οικονομικού, Δημοσιονομικού 
και Φορολογικού Δικαίου (Θ.Φορτσάκης/Α.Τσουρουφλής), εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη (2022). 
 
Άσκησε δικηγορία κυρίως στον τομέα του διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου 
στην Αθήνα και στο Freiburg i.B. της Γερμανίας. Συμμετείχε ως μέλος στη 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
των ν. 4412/2016 και ν.4413/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις 
παραχώρησης. Το 2014 ορίστηκε επικεφαλής ομάδας έργου της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για τη διαμόρφωση 
σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής της χώρας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 
με πενταετές σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε από τα αρμόδια εθνικά και 
ευρωπαϊκά όργανα. Από το 2013 έως το 2016 άσκησε καθήκοντα 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
εκπροσώπησε αυτήν πολλάκις σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα όπως και σε 
ξένες δημόσιες αρχές. Από το 2004 μέχρι και το 2012 απασχολήθηκε ως 
δικηγόρος της ΜΟΔ Α.Ε. σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων Υπουργείων. 
 
Διαθέτει σημαντικό επιστημονικό έργο με συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων, 
συλλογικών τόμων, με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά δημοσίου και 
ευρωπαϊκού δικαίου, συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές και πλήθος 
ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διδάσκει στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
είναι εισηγήτρια επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.  


