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Ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Επισκέπτης Λέκτορας – Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020.  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του έχει ανατεθεί σε συνδιδασκαλία με τον Καθ. Ιωάννη Μπέκα, σε 

προπτυχιακό επίπεδο η διδασκαλία των ποινικών μαθημάτων της Ελληνικής κατεύθυνσης σπουδών: Γενικό Ποινικό 

Δίκαιο Ι-Gr, Γενικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ-Gr, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο Ι-Gr, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ-Gr, Ποινική Δικονομία Ι-Gr, 

Ποινική Δικονομία ΙΙ/Ένδικα Μέσα-Gr, Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας-Gr και Ποινολογία-

Gr, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο η διδασκαλία των μαθημάτων: Ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς 

και Παγκόσμια Φορολογικά πρότυπα και Οικονομικό Έγκλημα, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών Οικονομικό 

Έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη. 

Ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής εισήχθη το έτος 1997 στο τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, από όπου και αποφοίτησε το 2001 με βαθμό «λίαν καλώς» (7.9). 

Το ίδιο έτος έγινε δεκτός στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (LL.M.) του Πανεπιστημίου Ludwig-

Maximilian στο Μόναχο της Γερμανίας, το οποίο περάτωσε με βαθμό «άριστα», εκπονώντας μεταπτυχιακή εργασία 

με θέμα «Die Gentherapie in rechtlicher und ethischer Hinsicht», υπό την επίβλεψη του καθηγητή Dr. Ulrich Schroth. 

Το εν λόγω πόνημα εστίασε στην εξέταση υπό το πρίσμα της ποινικής δογματικής, των ποικίλων ζητημάτων που 

εγείρονται στο πεδίο της ιατρικής έρευνας και της εφαρμογής νέων θεραπευτικών μεθόδων στον άνθρωπο, όπως 

επίσης και στη χρησιμότητα της «βιοηθικής», ως γνώμονα για τις σχετικές επιμέρους σταθμίσεις. 

Κατόπιν ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής έγινε δεκτός από το ανωτέρω ίδρυμα ως υποψήφιος διδάκτορας, 

προχωρώντας στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη του καθηγητή Dr.Dr.h.c.mult. Bernd 

Schünemann, με τίτλο «Autonomie und strafrechtlicher Paternalismus», η οποία έλαβε το βαθμό «magna cum laude» 

και δημοσιεύτηκε το έτος 2011. Κεντρικό θέμα του εν λόγω πονήματος υπήρξε η εξέταση της νομιμότητας εκείνων 

των ποινικών κυρωτικών κανόνων, οι οποίοι αποσκοπούν στην τυποποίηση πράξεων «αυτοπροσβολής». Οι 

διατάξεις αυτές, γνωστές ως μορφές «πατερναλιστικής» ποινικής νομοθεσίας, τέθηκαν υπό κριτική θεώρηση και 

αναδείχθηκαν εν τέλει ως «μη συμβατές» με βασικές παραδοχές και θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δόγματος. 

Επιπροσθέτως, ο επιλήψιμος χαρακτήρας αυτών των κυρωτικών κανόνων προσεγγίστηκε και σκιαγραφήθηκε στο 

πλαίσιο του πονήματος τόσο από τη σκοπιά της φιλοσοφίας όσο και της ιστορίας του δικαίου. Κατά τη δε τελευταία 

φάση εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής υπήρξε και υπότροφος του προγράμματος 

υποτροφιών «Stibet» του πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian και της DAAD. 
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Κατόπιν και ειδικότερα από το έτος 2013 έως και σήμερα (πλην του 2018), ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής είναι 

ειδικός επιστήμων στον τομέα ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 

(Π.Δ. 407/80), έχοντας διενεργήσει μεμονωμένες παραδόσεις τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ενώ έχει διδάξει και το γνωστικό αντικείμενο της νομοθεσίας περί 

Ναρκωτικών (Ν. 4139/2013) και Όπλων (Ν. 2168/1993). 

Έτι περαιτέρω, από τον Νοέμβριο του έτους 2013 έως και τον Ιανουάριο του έτους 2014, όσο και από τον 

Νοέμβριο του έτους 2015 έως τον Ιανουάριο του έτους 2016, έχει διδάξει το μάθημα του Στρατιωτικού Ποινικού 

Δικαίου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών της πόλης των Τρικάλων. 

Το έτος 2016, προέβη στη δημοσίευση ενός ενδελεχούς σχολιασμού των ποινικών κυρωτικών κανόνων της 

ελληνικής δασικής νομοθεσίας, ενώ έχει επίσης αρθρογραφήσει στην αγγλική γλώσσα με συμβολές σε συλλογικούς 

τόμους, πραγματευόμενος το ζήτημα της αθέμιτης παρέμβασης του ποινικού νομοθέτη στον τομέα της ιατρικής, 

όπως και το θέμα της «συμβολικής» ποινικής νομοθεσίας. 

Έχει επίσης συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια αναπτύσσοντας θεματικές, όπως τα 

υπηρεσιακά αδικήματα του δασικού κώδικα και τα ζητήματα που άπτονται του τομέα της ιατρικής έρευνας. 

Κατά το έτος 2017, προέβη σε αυτοδύναμη συγγραφή Oδηγού Mελέτης και εντύπου Διδακτικών Μονάδων 

(ECTS) για το μάθημα των «Εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 

στην Ποινική Δικαιοσύνη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Από το έτος 2003 έως σήμερα, ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής ασκεί ελεύθερη δικηγορία, έχοντας λάβει την άδειά 

του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, ενώ από το έτος 2018 έχει πιστοποιηθεί στην Ελλάδα ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Είναι επίσης 

διαπιστευμένος δικηγόρος στο Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και ειδικότερα η νομοθεσία περί 

ναρκωτικών και όπλων, τα αδικήματα της δασικής νομοθεσίας, τα εγκλήματα περί το νόμισμα, τα εγκλήματα περί 

διαφθοράς και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και τα ζητήματα που άπτονται αμιγώς της ποινικής δογματικής, 

όπως ο σκοπός της ποινής, η λειτουργία του ποινικού δικαίου στο σύγχρονο κράτος και ο εγγυητικός ρόλος της 

θεωρίας του εννόμου αγαθού. Έτι περαιτέρω στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η Ποινική Δικονομία 

όπως επίσης η ιστορία και η φιλοσοφία του δικαίου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (2011-2020) 

Αυτοτελείς (Μονογραφίες) 

1. Autonomie und strafrechtlicher Paternalismus, Duncker & Humblot, Berlin, 2011 (207 σ.). 

 

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους 

1. The unwarranted use of criminal law as a tool for crisis-management: the case of symbolic criminal 
legislation (υπό έκδοση). 

2. Legal paternalism: the enforcement of autonomy-restricting standards in medicine by means of the criminal 
law, σε: Paternalism and criminal law: modern problems of an old query, επιστημονική επιμέλεια Χ. 
Παπαχαραλάμπους, Sakkoulas-Nomos, 2018 (21 σ.). 

3. Τα δασικά αδικήματα, σε: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, εκδοτική επιμέλεια (Στ. Παύλου/ Θ. Σάμιος), Π. Ν. 
Σάκκουλας, 2016 (218 σ.). 

 

 



 

Δημοσιευμένα Πρακτικά σε Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές/ Εισηγήσεις σε Επιστημονικά 
Συνέδρια και Ημερίδες: 

 

1. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Εισηγητής με θέμα: «Ζητήματα 
ιατρικής έρευνας» (2018). 

2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Εισηγητής με θέμα: «Τα 
υπηρεσιακά αδικήματα του δασικού κώδικα» (2018). 

 

Ακαδημαϊκές υπηρεσίες 

1. Αυτοδύναμη Συγγραφή Oδηγού Mελέτης και εντύπου Διδακτικών Μονάδων (ECTS) για το μάθημα των 
«Εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ποινική 
Δικαιοσύνη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2017) (92 σ.). 

 

Βραβεύσεις/Διακρίσεις 

1. Υπότροφος του προγράμματος υποτροφιών «Stibet» του πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian και της DAAD 
(10/2009-12/2009). 

 

 
 

 

 
     
 


