
  Η Ελένη Ρεθυμιωτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.    Σπούδασε 

νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές (D.E.A.) στο Πανεπιστήμιο Pantéon-Assas (Paris II) όπου εκπόνησε και τη 

διδακτορική διατριβή της με θέμα: «Από την ιατρική δεοντολογία στην βιοηθική. 

Μια μελέτη της Κοινωνιολογίας του δικαίου», η οποία έλαβε τιμητική διάκριση. 

Είναι δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α. Κατά την περίοδο 1997-2005 εργάστηκε ως 

έμμισθη δικηγόρος σε τραπεζική, ασφαλιστική εταιρία με ειδίκευση στην ασφάλιση 

των εμπορικών πιστώσεων των μεγάλων επιχειρήσεων από το κίνδυνο της 

αφερεγγυότητας πελατών τους.  Το 2005 εξελέγη Λέκτορας στη Νομική Σχολή του 

Ε.Κ.Π.Α.  και από το 2012 είναι επίκουρη καθηγήτρια. Το 2015 διορίστηκε μέλος της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής 

γλώσσας και καλή γνώση της Γερμανικής. 

   Ασχολείται με την βιοϊατρική ως πεδίο κοινωνικών σχέσεων που ρυθμίζεται μέσω 

της διαπλοκής  κανόνων, διαδικασιών και θεσμών του κρατικού δικαίου με κοινωνικά 

συστήματα αυτορρύθμισης. Επίσης μελέτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέα μορφή  

συνδυασμού του δικαίου με την πολιτική και πολύπλοκης σχέσης μεταξύ πολλαπλών 

εννόμων τάξεων. Πρόσφατα εξέτασε τις σύγχρονες τάσεις εξέλιξης του 

οικογενειακού δικαίου, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές αλλαγές των οικογενειακών 

θεσμών και συγγενικών συστημάτων.   Οι κυριότερες δημοσιεύσεις της είναι:  

1. Ρύθμιση ή αυτορρύθμιση; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  

Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003.  

2. Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012,  

3. Οικογένεια και δίκαιο στην Ελλάδα του 21
ου

 αιώνα: Τάσεις εξατομίκευσης και 

συμβατικοποίησης, Γ΄ Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας, Ελληνική 

κοινωνία 1975-2010, ανακατατάξεις, προκλήσεις, Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2011.  

4. European Public Sphere and Digital Political Communication: Facebook as a        

medium of political expression and participation, 4
th

    International Conference on 

Information Law & Ethics, Bottis, M./ Alexandropoulou, E. (eds), Values and 

Freedoms in Modern Information Law and Ethics, 2012. – 

5. Η ρύθμιση της βιοϊατρικής  και το μετανεωτερικό παράδειγμα της σχέσης του δικαίου 

με την ηθική, σε :  Στ.Τσινόρεμα/ Κ.Λούη (επιμ),Θέματα Βιοηθικής. Η Ζωή, η 

Κοινωνία και η Φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών, Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2013, σ. 171-192. 

6. Η βιοηθική ως μοντέλο ρύθμισης και ελέγχου της βιοϊατρικής στην Ελλάδα: 

απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις, σε: Κανελλοπούλου- Μπότη, Μ./ 

Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φ. (επιμ.),  Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Σύγχρονες 

Προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος, Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου,  

Μάρτιος 2013, Αθήνα, Broken Hill Partners  Ltd, 2014, σ. 295-317. 

7. Ομόφυλα ζευγάρια και Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: σεξουαλική 

ελευθερία, οικογενειακή ζωή και γονεϊκή σχέση, σε: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & 

εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εφ./ Γεωργόπουλος, 

Γ./  Καλαϊτζή, Αν. & άλλοι, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, τ. 18, 

Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις  Σάκκουλα,  2014, σ. 147-180. 
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