H Άννα Λιγωμένου είναι Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Καθηγήτρια στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και ΧρηματοοικονομικήΛογιστική 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, με οικονομικές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.. Γνωρίζει 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 1987 εισήχθη κατόπιν διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής κατεύθυνσης) και στη συνέχεια το 1989, μετά από
επιτυχή ολοκλήρωση των σποδών 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 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 και 2014.

