Βιογραφικό Αγάπιου Παπανεοφύτου
Αναπληρωτή Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου
στο Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Γενικά Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκα στην Αθήνα - Νέα Σμύρνη στις 17.8.1951. Είμαι
παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
Πανεπιστημιακές Σπουδές. Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
(1969-1974). Αποφοίτησα με το βαθμό «λίαν καλώς»
Μεταπτυχιακές Σπουδές. Στη Γερμανία από το 1974-1978 όπου και
ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
και την αναγόρευσή μου σε Διδάκτορα του Δικαίου του Πανεπιστημίου
Justus-Liebig του Giessen με το βαθμό «cum laude».
Ξένες Γλώσσες: Γερμανική και Αγγλική.

2. Επαγγελματικά στοιχεία
Δικηγόρος από το 1978-2000.
Νομικός Σύμβουλος στη Εταιρία Χαρτοποιία Θράκης Α.Ε. (19811982).
Επιμελητής της Τακτικής Έδρας του Ποινικού Δικαίου στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1982-1985).

Λέκτορας του Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης (1986-1991).
Λέκτορας του Ποινικού Δικαίου στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (19911998).
Επίκουρος Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο Γενικό Τμήμα
Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου (1998-2012).
Αναπληρωτή

Καθηγητής

στο

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

του

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2013
έως σήμερα)

2. Διδακτικό έργο

Έχω επί τριάντα τέσσερα έτη διδάξει αυτοτελώς σε φοιτητές όλων
των ετών το σύνολο των περιεχόμενων στο πεδίο του ουσιαστικού
ποινικού δικαίου ειδικότερων μαθημάτων.
Αρχικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από το 1982-1991.
Από το 1991 έως το 2005 έχω διδάξει στους φοιτητές του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου το μάθημα «Γενικό Μέρος
Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας» καθώς και το
μάθημα «Δίκαιο της Προστασίας του Περιβάλλοντος» ενώ δίδαξα για
δύο χρόνια και το μάθημα «Ποινική Προστασία του Κατάναλωτή».
Επίσης έχω διδάξει στους φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
του Παντείου Παν/μίου το μάθημα «Στοιχεία Ποινικού Δικαίου».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 που ξεκίνησε να λειτουργεί το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» στο πλαίσιο των διδακτικών δραστηριοτήτων του Γενικού Τμήματος
Δικαίου του Παντείου Παν/μίου και έως το 2012 είχα την κύρια ευθύνη
της διδασκαλίας στην Κατεύθυνση του ΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και
Θεωρία του Δικαίου» σειράς μαθημάτων μεταξύ των οποίων:
«Ποινική Προστασία του καταναλωτή και ευρωπαϊκή νομοθεσία»,
«Γενικές αρχές Οικονομικού Ποινικού Δικαίου», «Ποινική προστασία
του περιβάλλοντος».
Από το 2013 έως σήμερα διδάσκω στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα Ποινικό Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Ποινική Προστασία του Καταναλωτή, Γενικό Μέρος Ποινικού
Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας και τέλος Εγκλήματα που
συνδέονται με προσβολές του Πολιτεύματος και Εγκλήματα κατά της
Πολιτειακής Εξουσίας
Ακόμη, από το έτος 2014 έως σήμερα διδάσκω στο ΜΠΣ του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση» το
μάθημα Βασικές Μορφές Επιχειρηματικής Εγκληματικότητας.
Από το έτος 2000 έως σήμερα διδάσκω στη Σχολή Αξιωματικών
της Αστυνομικής Ακαδημίας ως Τακτικός Καθηγητής το μάθημα του
«Ποινικού Δικαίου».
Παράλληλα είμαι επιβλέπων καθηγητής σε πέντε υπό εκπόνηση
διδακτορικές διατριβές. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απονομής
διδακτορικού τίτλου υπό την επίβλεψή μου στον κ. Αλέξανδρο Μίχα το
2008 και στον κ. Βασίλειο Τζούφη το 2014.

Πέραν αυτών έχω εποπτεύσει μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών και
διπλωματικών εργασιών.

3. Συγγραφικό έργο
Επιγραμματικά και με χρονολογική σειρά έχω να παρουσιάσω το
ακόλουθο συγγραφικό έργο:
1. «Die strafrechtliche Bewertung des ärztlichen Heileingriffs nach

griechischem und deutschem Recht» (Η ποινική αξιολόγηση της
ιατρικής θεραπευτικής επέμβασης κατά το ελληνικό και γερμανικό
δίκαιο). Διδακτορική διατριβή δημοσιευθείσα στη Γερμανία (Peter D.
Lang Verlag, Europäische Hochschulschriften, 1980, σ. 139).
2. «Συναίνεση και προσβολή του εννόμου αγαθού». Κύριο άρθρο στο

νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά» ΛΔ΄ (1984), τεύχ. 11, σ. 881895.
3. «Πόσο πρόσφορη είναι η θεωρία της κοινωνικά πρόσφορης πράξης για

τη διδασκαλία του ποινικού δικαίου;». Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο
«ΜΝΗΜΗ

Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα», Τόμος Πρώτος,

1986, σ. 189-204.
4. «Η σχέση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος με τις

διοικητικές διατάξεις και τις διοικητικές κυρώσεις». Κύριο άρθρο στο
νομικό περιοδικό «Υπεράσπιση», τεύχ. 3, 1994, σ. 533-561.
5. «Ποινική Προστασία του Καταναλωτή». Νομική Βιβλιοθήκη, 1996, σ.

218. Πρόκειται για ένα έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
6. «Ποινικό Δίκαιο, Κράτος και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι». Τόμος Α΄. «Η

γενικότερη δικαιοπολιτική, η νομοθεσία και νομολογία στο πεδίο της

ποινικής προστασίας από τους κινδύνους της τεχνολογικής εξέλιξης».
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σ. 388.
7. «Ποινικό δίκαιο και ποινικό δόγμα υπό το πρίσμα των σύγχρονων

αξιώσεων προστασίας από τους κινδύνους της τεχνολογικής εξέλιξης».
Κύριο άρθρο στο νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά» ΜΗ΄ (1998),
τεύχ. 8, σ. 849-869.
8. Παρατηρήσεις σε ΑΠ 667/1998 (αγορανομικά αδικήματα, ποινική

ευθύνη ιδιοκτήτη επιχείρησης) στο νομικό περιοδικό «Ποινική
Δικαιοσύνη», τεύχ. 8, 1998, σ. 766-767.
9. Παρατηρήσεις σε ΤρΕφΠατρ 1142/1998 (εκ προθέσεως πρόκληση

ρύπανσης του περιβάλλοντος) στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη»,
τεύχ. 4, 1999, σ. 346-349.
10. «Η προστασία του καταναλωτή στα πλαίσια των ρυθμίσεων του Ν.

2741/1999 για τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)». Άρθρο
στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη», τεύχ. 12, 1999, σ. 1271-1276.
11. «Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων ή των υπόλογων για τη δράση

τους φυσικών προσώπων;». Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Ποινικό
Δίκαιο - Ελευθερία - Κράτος Δικαίου» για τον Γ. - Α. Μαγκάκη,
1999, σ. 195-223.
12. Παρατηρήσεις σε ΑΠ 1005/1999 (υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ΄

εξακολούθηση) στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη», τεύχ. 7, 2000,
σ. 712-713.
13. Παρατηρήσεις σε ΑΠ 1680/1999 (ρύπανση περιβάλλοντος, ανώτατα

όρια ρύπων) στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη», τεύχ. 7, 2000, σ.
714-716.
14. «Ζητήματα βελτίωσης και συστηματικής συγκρότησης της ποινικής

νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος». Συμβολή στο
συλλογικό έργο με τίτλο «Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ» (εκδ.
επιμέλεια Ν. Κουράκη), Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2000, σ. 401-437.

15. «Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ασθενούς». Άρθρο στην εφημερίδα

«Τα Νέα», φύλλο του Σαββατοκύριακου της 13/14.1.2001, σ. 29.
16. «Πληρώνουμε το τίμημα». Άρθρο στην εφημερίδα «Τα Νέα» (σχετικά

με το πρόβλημα της κατοχής, χρήσης, εμπορίας κ.λπ. ναρκωτικών),
φύλλο του Σαββατοκύριακου 23/24.6.2001.
17. «Κριτική προσέγγιση της λειτουργίας των αρχών του φιλελεύθερου

ποινικού δόγματος σε σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας». Συμβολή
στον Τιμητικό Τόμο «Οι Ποινικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα» για το
Διονύσιο Σπινέλλη, Β΄ Τόμος, σ. 743- 790. Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 2001.
18. «To έργο του Ονούφριου Φαρμακίδη», στο Συλλογικό Τόμο «Το

Κράτος στον 21ο αιώνα», Μνήμη Ονούφριου Φαρμακίδη, Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002, σ. 3-6
19. «Λιμενικό Σώμα και Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας», Κεντρική

Εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος με τη συνεργασία του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά τον Ιούνιο του 2003. Δημοσιεύθηκε
στο Περιοδικό του Λιμενικού Σώματος στο τεύχος του Αυγούστου, σ.
1-8.
20. «Βιβλιοκρισία», Αλέξανδρου Κωστάρα «Έννοιες και Θεσμοί του

Ποινικού Δικαίου», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
2001, στα Ποινικά Χρονικά ΝΓ΄ (2003) Τεύχος 10, σ. 954-955.
21. «Ζητήματα παραβίασης συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

στη νομοθεσία για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία».
Συμβολή στον 3ο Τόμο Πεπραγμένων της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (έκδ. επιμ. Ι. Στράγγας/ Α.
Χάνος) «Έννοιες ελευθερίας και δίκαιο» 2006, σ. 649-669.

22. Sistemas penales comparados, Responsabilitad penal de las personas

juridicas, Grecia. Άρθρο για το ζήτημα της ποινικής ευθύνης νομικών
προσώπων στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, σε συνεργασία με τον υπό
διορισμό Λέκτορά του Γενικού Τμήματος Δικαίου κ. Δημήτριο
Ζιούβα, που δημοσιεύτηκε στο ισπανικό νομικό περιοδικό Revista
Penal, τεύχος 17, 2006, σ. 228-232.
23. «Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων: Μια κατασκευή ποινικής

ασυλίας του επιχειρηματία-δράστη;». Μονογραφία, 2012.
24. «Το Ποινικό Δίκαιο στο πεδίο στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων», 2015. Άρθρο υπό δημοσίευση στο νομικό περιοδικό
Ποινική Δικαιοσύνη
25. «Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο
των διατάξεων των ν. 4137/2012 και 4042/2012». Υπό δημοσίευση
συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά.
26. «Το Ποινικό Δίκαιο του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο
της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 2016. Υπό
δημοσίευση μονογραφία.

4. Γενικότερες επιστημονικές/κοινωνικές δραστηριότητες

 Το 1984 φιλοξενήθηκα για ένα εξάμηνο ως επιστημονικός ερευνητής

στο Max-Planck Institut του Freiburg

στη Γερμανία, μετά από

πρόσκληση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Καθηγητή Albin Eser, με
υποτροφία

της

DAAD.

Στο

ίδιο

Ινστιτούτο

παρέμεινα

ως

επιστημονικός ερευνητής από τον Οκτώβριο του 1986 έως το Μάρτιο
του 1987 με ερευνητική άδεια.

 Το Νοέμβριο του 1993 εκπροσώπησα την Ένωση Ευρωπαίων

Νομικών Ελλάδος στις Βρυξέλλες σε συνέδριο με αντικείμενο
«Ζητήματα απάτης περί τις επιδοτήσεις και νομική προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».
 Το Δεκέμβριο του 1993 ήμουν εκ των κυρίων εισηγητών στο 5ο

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου με
θεματική ενότητα την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος». Το
ειδικότερο ζήτημα, το οποίο αποτέλεσε περιεχόμενο της εισήγησής
μου, ήταν η «Σχέση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος με τις
διοικητικές διατάξεις και τις διοικητικές κυρώσεις».
 Τον Ιανουάριο του 1996 εκπροσώπησα την Ένωση Ευρωπαίων

Νομικών Ελλάδος στη Λιλ της Γαλλίας σε συνέδριο με θέμα « Η
νομική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
 Από το 1992-1994 συμμετείχα ως μέλος Επιστημονικής Επιτροπής,

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, που αναθεώρησε το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
 Σε ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Ευρωπαίων Νομικών Ελλάδος

στις 4 Μαίου του 1998 με θέμα « Η συμφωνία SCHENGEN και η
εφαρμογή της στην Ελλάδα» ήμουν εκ των βασικών εισηγητών.
 Το Μάιο του 2001, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Κύπρου, ήμουν εκ των κυρίων εισηγητών σε σεμινάριο για την
«Εναρμόνιση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας»
που οργάνωσε το παραπάνω Ινστιτούτο στη Λευκωσία με θέμα
 Τα έτη 1999-2000 και 2000-2001 συμμετείχα στη διμελή επιτροπή

αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων του προγράμματος υποτροφιών για
μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) στον τομέα Ποινικό Δίκαιο-Εγκληματολογία.

 Μετά την ίδρυση του «Κέντρου Ποινικών Επιστημών» (το Δεκέμβριο

του 1993), στα πλαίσια της απόφασης και έγκρισης από τη Σύγκλητο
του Παντείου Πανεπιστημίου του «Γενικού Κανονισμού για τα Κέντρα
και Σεμινάρια Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας», ανέλαβα την
καθοδήγηση ομάδας επιστημόνων συνεργατών για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 1997 ασκώ καθήκοντα Διευθυντή στο
Κέντρο Ποινικών Επιστημών του Γενικού Τμήματος Δικαίου.
 Είμαι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και μέλος της

Ένωσης Ευρωπαίων Νομικών Ελλάδος.
 Είμαι τακτικός συνεργάτης στο νομικό περιοδικό «Ποινική Δικαιο-

σύνη» από την έναρξη (1998) της έκδοσής του.
 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος της

Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου στο Διεθνές Συνέδριο που
οργανώθηκε στην Αθήνα στις 10-11 Απριλίου του 2006 στο κεντρικό
κτήριο του Παν/μίου Αθηνών (Αίθουσα Δρακοπούλου) με θέμα «Το
έγκλημα στον Κυβερνοχώρο».
 Το Φεβρουάριο του 2003 ορίσθηκα από το Προεδρείο του Ελληνικού

Κοινοβουλίου ως αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το 2005 ορίστηκα
Τακτικό Μέλος της Αρχής. Στη θέση αυτή παρέμεινα έως τον
Αύγουστο του 2011.
 Μέλος της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή

Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) από το 2001. Το 2004 εκλέχτηκα
Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και παρέμεινα στη θέση αυτή έως το 2011.
 Μέλος

ΔΣ του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού Παντείου

Πανεπιστημίου (2000-2001), 2014-σήμερα Αντιπρόεδρος ΔΣ.

