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ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ 
   Αντιπρόεδρος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου   

 

 

   H Άννα Λιγωμένου είναι Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική- Λογιστική και Ελεγκτική» του ΕΚΠΑ 

και ακαδημαϊκά υπεύθυνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ- e-learning) στην Ελεγκτική του 

Δημόσιου Τομέα.  

   Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. Αριστούχος 

της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, με άριστες μεταπτυχιακές σπουδές ( Master) στο Δημόσιο Δίκαιο στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, 

πτυχιούχος (λίαν καλώς) των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και 

Γερμανικά. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ και μεταπτυχιακή υπότροφος του 

Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και Ερευνών κατά την εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής «Το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δικαστών» υπό την 

εποπτεία του Καθηγητή Κώστα  Μπέη.  

   Ως ασκούμενη δικηγόρος εργάστηκε στο νομικό τμήμα της ΕΡΤ και στη 

συνέχεια διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών. Διετέλεσε βοηθός στη Νομική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πολιτική Δικονομία) και νομική συνεργάτης του 

Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, καθώς και του Γενικού 

Γραμματέα στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, κατόπιν σχετικής σύμβασης, της ανέθεσε να διερευνήσει 

νομολογιακά και να  επεξεργαστεί τις πτυχές της αναγκαστικής διαχείρισης 

ακινήτου ή επιχείρησης του οφειλέτη ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, για 

την οποία έγραψε μονογραφία Το 1987 εισήχθη κατόπιν διαγωνισμού στην 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής κατεύθυνσης) και στη 

συνέχεια το 1989, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών της στη Σχολή 



αυτή, διορίστηκε δικαστής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου το 1996 προήχθη σε 

Πάρεδρο, το 2004 σε Σύμβουλο και το 2014 σε Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου 

αυτού Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Έχει υπηρετήσει σε όλους τους 

δικαστικούς σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει επίσης ασκήσει 

καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας (Δημοσιονομικός 

Εισαγγελέας) και έχει διενεργήσει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο ελέγχους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης με 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίστηκε δικαστής στην Εισαγγελία του 

Αρείου Πάγου στον έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης δημόσιων 

λειτουργών (2001-2004). Παράλληλα με τα δικαστικά της καθήκοντα στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο υπήρξε ανώτατος δικαστής στο Μισθοδικείο και στο 

Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας (2009). Διετέλεσε, με απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού,   πρόεδρος της Αρχής Αποζημιώσεως από το Ελληνικό Κράτος 

θυμάτων από εγκλήματα βίας (2012- 2014), καθώς και μέλος σε πολλές 

διακομματικές (ΣΟΤΑ) και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. 

   Ως ειδική επιστήμονας δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Π.Σ. του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ευρωπαϊκό 

Δημοσιονομικό Δίκαιο (2008). Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών και είναι τακτική Καθηγήτρια στην Αστυνομική Ακαδημία. Έχει 

συγγράψει 2 πανεπιστημιακά βοηθήματα και πολυάριθμες μελέτες με νομικό 

και οικονομικό περιεχόμενο σε επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και 

συλλογικά έργα, εκ των οποίων μία στην Αγγλική γλώσσα και μία στη 

Γερμανική.  

    Συμμετέχει σε συνέδρια και σε επιμορφωτικά σεμινάρια με εισηγήσεις και 

έχει μόνιμη συνεργασία με πέντε νομικά περιοδικά. Είναι μέλος της Εταιρείας 

Διοικητικών Μελετών και της οργανωτικής επιτροπής των επιστημονικών 

συνεδρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατά τα 

έτη 2011, 2012, 2013,  2014 και 2015.   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Από το 1990 επεξεργασία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε 

νομικά περιοδικά. 



Πλέον των πενήντα μελετών νομικού και οικονομικού περιεχομένου 

δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και τιμητικούς τόμους, καθώς και 

κάποιες προσβάσιμες   μέσω Google . Επίσης σχολιασμός δικαστικών 

αποφάσεων και βιβλιοκρισία. 

  

Βιβλία 1) Σημειώσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα «Ελεγκτική 

του Δημόσιου Τομέα» με επανέκδοση και ενημέρωση, λόγω εξαντλήσεως της 

πρώτης έκδοσης. 

           2) Ερμηνεία κατ’ άρθρο και νομολογία του ν. 4129/2013 «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-

Θεσσαλονίκη  υπό έκδοση) 

   

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες μελέτες: 

 Λιγωμένου Α. (2011), Η νομολογιακή εξέλιξη σχετικά με τους 

περιορισμούς στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου, 

Τιμητικός Τόμος Κιβωτός της Φιλίας,  εκδόσεις Σάκκουλας Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη 2011, σ. 463 επ. 

 Λιγωμένου Α. (2009), Αξιολόγηση επενδύσεων, ΕΔΔΔΔ, σ. 572 επ. 

Διαθέσιμο και στο bibliographie coutante partie b. 

 Λιγωμένου Α. (2008), Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακρόασης, Θεωρία και Πράξη  

Διοικητικού Δικαίου, σ.1021. 

 Λιγωμένου Α. (2008), Έλεγχος δηλώσεων Πόθεν Έσχες- ΕλΣυν Ολ. 

2825/2006, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, σ.457 επ. 

 Λιγωμένου Α. (1999), Η νομική φύση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

των δημόσιων υπαλλήλων, ΕΔΚΑ, σ.915. 

 Λιγωμένου Α. (1998), Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας στην ΕΣΔΑ, 

ΕΔΔΔΔ. 

 Λιγωμένου Α. (1998), Το νομικό καθεστώς του δημοσίου υπολόγου, 

Διοικητική Ενημέρωση, σ.10 επ. 



 Λιγωμένου Α. (1997), Κράτος Δικαίου και προστασία του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, Δ.Δικ. 

 Λιγωμένου Α. (1993), Η αρχή του κράτους δικαίου, Δ.Δικ., σ.50 επ. 

 Λιγωμένου Α. (1986), Αστική και ποινική ευθύνη των δικαστικών 

λειτουργών στην Ελλάδα, Δίκη, σ. 845 επ. 

 Λιγωμένου Α.(1990), Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του 

ενδιαφερομένου, Περιοδικό Διοικητική Μεταρρύθμιση, τ. 41-42, 

σ.47επ. 

 Λιγωμένου Α.(1989), Πολιτικά δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων, 

Περιοδικό Διοικητική Μεταρρύθμιση, τ. 35, σ.37επ. 

 Λιγωμένου Α.,(2010), Η νομολογιακή κατασκευή της συγγνωστής 

πλάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η χρηστή δημοσιονομική 

συμπεριφορά της Δημόσιας Διοίκησης, Τιμητικός τόμος Λ. 

Θεοχαρόπουλος-Δ. Κοντόγιωργα/ Θεοχαροπούλου. 

        

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επιστημονικές παρουσιάσεις σε 

συνέδρια:  

 «Πτυχές της Νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέματα ελεύθερου 

ανταγωνισμού επί δημοσίων συμβάσεων» εισήγηση στο Συνέδριο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Νεώτερες εξελίξεις-

Προβληματισμοί) στο Ναύπλιο στις 10-12 Οκτωβρίου 2014  

 «Νέες τάσεις δημοσιονομικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη 

βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών» εισήγηση στο 

Συνέδριο της ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στο ΔΣΑ στις 3-4 

Δεκεμβρίου 2014 με θέμα «Νέες προκλήσεις για τη Διοικητική 

Δικαιοσύνη-Εξελίξεις στο ειδικό διοικητικό δίκαιο» 

 Tο χρονικό της ένταξης της Ελλάδας στην ενωμένη Ευρώπη’’ εισήγηση 

στο ΙΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο Πανεπιστημίου Πειραιώς-Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με θέμα «30 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση» στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2011 



 ‘‘Νέες κατευθύνσεις δημοσιονομικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

για τη βελτίωση της κρατικής λειτουργίας’’ στις 30/6 και 1/7/2014 στο 

συνέδριο στην ΕΣΔιΛ. στη Θεσσαλονίκη «Σύγχρονος Δημοσιονομικός 

Έλεγχος κλπ…» 

  ‘‘Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εγγυητή της διαφάνειας και της 

αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση” παρουσιάστηκε  στην Ημερίδα της 

ΕΣΔΔκαιΤΑ «Για μια νέα Δημόσια Διοίκηση: Διαφάνεια-

Αποτελεσματικότητα-Αξιοκρατία» Μάρτιος 2011, Αθήνα. 

 ‘΄Eλεγκτική Ασφαλιστικών Ταμείων: Εμπειρία Ελεγκτικού Συνεδρίου” 

παρουσιάστηκε στην Ημερίδα «Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: Τάσεις 

και Προοπτικές μετά την κρίση» 21/1/2011, Ηράκλειο Κρήτης. 

 ‘‘Ο περιορισμός στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων” παρουσιάστηκε 

στο Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου- Μ. Στασινόπουλου, 2010.     

 Παρέμβαση στην Αγγλική στο Διεθνές Συνέδριο «Διαφάνεια και 

Μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών ιδίως μέσω Πρωτοβουλιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για μια καλύτερη δημόσια διοίκηση  

30/31-1-2009. 

 ‘‘Οι αρχές της Ελεγκτικής Διαδικασίας στο Δημόσιο Τομέα” 

παρουσιάστηκε στο ΕΚΠΑ στην Ημερίδα «Ελεγκτικό Συνέδριο και 

Α.Ε.Ι.» Αθήνα, 14/4/2008.  

 ‘‘Η συμβολή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στην πρόληψη της διαφθοράς στο Δημόσιο και Πολιτικό βίο 

της χώρας” στο 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Οκτώβριος 2005. 

 ‘‘Το Πειθαρχικό Δίκαιο των δικαστικών λειτουργών στην Ελλάδα” 

Εισήγηση στο ΙΔΜΕ 12-12-1986 (διατίθεται και στη γερμανική γλώσσα).  

 

 

 


