
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Η Τάνια Κυριάκου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Από το 2012 είναι νομική σύμβουλος στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η Τάνια Κυριάκου υπήρξε νομική ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2009-

2012) και νομική σύμβουλος στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (2006-2009). Ήταν λέκτορας στη νομική σχολή 

του Πανεπιστημίου του Warwick (2002-2006), διδάσκουσα στα on-line LLM προγράμματα του πανεπιστημίου του 

Λίβερπουλ (2010-2016), ενώ από το 2018 διδάσκει το μάθημα «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική» στο Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και νομοπαρασκευαστικές 

επιτροπές. 

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για τη διαφύλαξη της Αϋλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κλιμακίου Βιοηθικής της UNESCO και της 

Ένωσης για την Προστασία της Ιδιωτικότητας. 

Μέλος της επιτελικής ομάδας της εταιρείας ΓΕΠ, έργων συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. 

Έχει δημοσιεύσει πλήθος νομικών άρθρων, μεταξύ των οποίων τα εξής:  

«Courts, privacy and data protection in Greece: systemic inconsistencies and incoherence in a rapidly changing 

landscape» in Μ. Brkan, E. Psychogiopoulou (eds), Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment, 

2017, Edward Elgar Publishing 

«Τhe protection of National Treasures in the EU single market” in E.Psychogiopoulou (ed.), Cultural Governance 

and the European Union, 2015, Palgrave 

“Βιοηθική με ένα ανθρώπινο πρόσωπο (Bioethics with a human face)” in Μ. Κανελλοπουλου-Μπότη, Φ. 

Παναγοπούλου-Κουτνατζή (eds) Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ, 2015, Εκδόσεις Παπαζήση 

«Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα: στάθμιση συμφερόντων σε ένα νεφελώδες κανονιστικό τοπίο (Access to public 

documents: balancing interests in a nebulous landscape)», 2(2011) Ευρωπαίων Πολιτεία. 

“The impact of the EU Charter of Fundamental Rights on the EU system of protection of rights: much ado about 

nothing?”στο 5 [2001] web journal Current Legal Issues, www.webjcli.ncl.ac.uk/2001/issue5/kyriakou5.htm  

δικηγόρος  του ομίλου GEP. 
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