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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστών του μαθήματος που αφορά στο δίκαιο
των συμβάσεων (προσυμβατικός έλεγχος )κατά τα έτη 2000-2006.
Συμμετείχα ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2005-2006), η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) το έτος 2009 και το
Ελεγκτικό Συνέδριο σε διάφορες πόλεις της χώρας μας τα έτη 2006-2009 με θέματα
προληπτικού και προσυμβατικού ελέγχου.(Προληπτικός και κατασταλτικός
έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ ,Νομολογιακές τομές σε θέματα δαπανών Δήμων )
Συμμετείχα επίσης ως εισηγήτρια, σε ημερίδες που διοργανώθηκαν από το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο :

2
1) Το έτος 2000, στην Ρόδο, με θέμα «Τα ελεγκτικά πρότυπα του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της
κοινοτικής διαφθοράς.»
2) Το έτος 2001, στο Ναύπλιο, με θέμα« Παρεκκλίσεις από τον κανόνα
διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Το ζήτημα της εκτάσεως του δικαστικού
ελέγχου»
3) Το έτος 2004 στη Χαλκίδα, με θέμα « Η κατ’ επιταγή του άρθρου 98
παρ.1 εδάφ.δ του Συντάγματος άσκηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών από
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκέψεις για την έννοια του υπολόγου των δαπανών των
Ο.Τ.Α.»
Επίσης έχω γράψει τις ακόλουθες μελέτες-άρθρα, τα οποία έχουν
δημοσιευθεί στο Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (Νομική
Βιβλιοθήκη) :
1) Οι μονιμοποιήσεις του έκτακτου προσωπικού του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ένα παράδειγμα παρεμπίπτοντος ελέγχου (η παρούσα
μελέτη αποτέλεσε και εισήγηση στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Σχολή
Δικαστών τον Μάιο του 2007)
2) Η αστική ευθύνη των ΟΤΑ για αποζημίωση στις περιπτώσεις υλικών
ζημιών σε οχήματα και οι προϋποθέσεις για την εξώδικη αποκατάσταση της
ζημίας, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
3) Ο έλεγχος της διακηρύξεως στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου
(η παρούσα μελέτη αποτέλεσε και εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το
Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης το έτος 2010)
4) Δύο νομικές συμβολές στο Ειδικό Τεύχος Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2012,
αφιέρωμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Περιοδικό Θεωρία και Πράξη
Διοικητικού Δικαίου, με τα ακόλουθα θέματα:
α ) Η αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
β)Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο

