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ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Χ. ΠΑΪΣΙΔΟΥ, καθηγήτρια Νομικού Τμήματος  

Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού δικαίου 

Η Νικολέττα Παϊσίδου είναι αριστούχος απόφοιτη της Ελληνογαλλικής Σχολής ΚΑΛΑΜΑΡΙ 

(1973) και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στη διάρκεια των πανεπιστημιακών της 

σπουδών τιμήθηκε με υποτροφία ΙΚΥ και, ως πτυχιούχος, με το βραβείο του Ιδρύματος 

Στασινοπούλου.  

Κατά τα έτη 1980-1981 εργάσθηκε με κονδύλια ερευνών στην (τότε) έδρα του Εμπορικού 

Δικαίου του ΑΠΘ. Το 1982 διορίσθηκε επιστημονική συνεργάτις στην (τότε) έδρα Αστικού και 

Διοικητικού δικονομικού δικαίου του ΑΠΘ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986, ύστερα από 

εκπαιδευτική άδεια για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, παρακολούθησε το 

μεταπτυχιακό τμήμα του Δικονομικού Δικαίου στο πανεπιστήμιο Paris II ( Panthéon -Sorbonne) 

και συμμετείχε στο ίδιο πανεπιστήμιο στη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Droit judi-

ciaire privé (καθ.  Roger Perrot) με αντικείμενο τη συγκριτική επισκόπηση κοινών θεσμών του 

γαλλικού και του ελληνικού Αστικού δικονομικού δικαίου. 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, με βαθμό «Άριστα». 

Το έτος 1991 εκλέχθηκε σε θέση λέκτορα του ίδιου Τμήματος και από το 2011 κατέχει θέση 

καθηγήτριας του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.  

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διάφορες ενότητες του γνωστικού της 

αντικειμένου (Γενικό μέρος, Απόδειξη, Αναγκαστική Εκτέλεση, ΄Ενδικα μέσα, Δικονομικό Διεθνές 

δίκαιο κλπ). Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστών, όπου και συμμετείχε και ως εισηγήτρια σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια των σπουδαστών και εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.  Είναι 

επιβλέπουσα ή μέλος συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

στο πλαίσιο του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Είναι επιστημονική συνεργάτις στο νομικό περιοδικό Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας.  

Διετέλεσε και διατελεί στο τρέχον (2013-2014) ακαδημαϊκό έτος μέλος της Γενικής Συνέλευσης 

του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.  Είναι μέλος του ΔΣΘ, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της 

΄Ενωσης Ελλήνων Αστικολόγων, της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος και της International 

Association of Procedural Law.  

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Αστικού δικονομικού δικαίου, με 

επιστημονικές συμβολές υπό μορφή μονογραφιών, μελετών, συμμετοχών με εισηγήσεις και 

παρεμβάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και παρατηρήσεων σε δικαστικές 

αποφάσεις. 

Στο συγγραφικό της έργο παραπέμπουν πολλές δικαστικές αποφάσεις και επιστημονικά έργα. 

Γλώσσες: Ελληνική (μητρική), Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. 

 

Ι. Μονογραφίες 
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 Τα δικαστικά τεκμήρια στην Πολιτική Δικονομία (διδακτορική διατριβή), 1991. 

  H διακοπή και η επανάληψη της δίκης κατά τον ΚΠολΔ , 2001. 

 Η επίδειξη εγγράφων στην πολιτική δίκη, 2006. 

  Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2010. 

 

ΙΙ.  Δημοσιευμένο (με χρονολογική σειρά) επιστημονικό έργο  

 Το γαλλικό σύστημα των εγγράφων μαρτυρικών αποδείξεων (Σημεία επαφής με τις 

ένορκες βεβαιώσεις του ελληνικού δικαίου, ΔIKH 1984. 433επ. 

  Ζητήματα τύπου στην παραίτηση από την αγωγή, Αρμ 1991. 98επ. 

  Η δικονομική μεταχείριση των μαρτυρικών καταθέσεων που δεν πληρούν τους όρους 

του νόμου, στην τακτική διαδικασία του ειρηνοδικείου και του μονομελούς 

πρωτοδικείου, Αρμ 1992. 962επ. 

 Παρατηρήσεις υπό ΠολΠρΧαλκιδικής, Αρμ 1993. 1032επ. 

 La valeur du témoignage, Revue Hellénique de Droit International 1994. 185επ. (εθνική 

εισήγηση στο 14Ο Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου) και παρέμβαση, αυτ. σ. 215. 

 Κρυοσυντηρημένο έμβρυο: ένα πολυδιάστατο νομικό ζήτημα της βιοτεχνολογίας, 

ΕλλΔνη 1994. 1469επ. 

 Ιστορική εξέλιξη και μετάλλαξη του χαρακτήρα της διαδικασίας μετά την αναίρεση, 

Εισήγηση στο πλαίσιο διημερίδας της ΄Ενωσης Νομικών Βόρειας Ελλάδας, Τόμος ΕΝΟΒΕ 

24 (1995). 91επ. 

 Quelle procédure de recouvrement accéléré des créances? ΔΙΚΗ 2000. 956επ. 

  Η έννοια των μη πληρούντων τους όρους του νόμου αποδεικτικών μέσων και η ένταξή 

τους στο νέο άρθρο 270ΚΠολΔ, ΕλλΔνη 2002. 647επ. 

 Τα δικαστικά τεκμήρια και τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα 

υπό το νέο αποδεικτικό καθεστώς του άρθρου 270, Νομικά Χρονικά 15 (2002). 

  Η αποδεικτική διαδικασία κατά το νέο άρθρο 270ΚΠολΔ,  Παρέμβαση, στον τόμο, Ο 

ΚΠολΔ μετά το ν. 2915/2001 (2002), σ.  223επ. 

  ΄Εννοια και λειτουργία των τεκμηρίων στην πολιτική δίκη, Εισήγηση στο 27ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της ΄Ενωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, στον Τόμο Τα μη 

πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα και τα δικαστικά τεκμήρια, Αθήνα-

Κομοτηνή 2003, σ. 153επ. 

  Φαινόμενα διαδικαστικής αδρανείας (ματαίωση, αναστολή, διακοπή της διαδικασίας) 

στην προσωρινή δικαστική προστασία, Τιμητικός Τόμος Κ. Μπέη, Δ, Αθήνα 2003, σ. 

3503επ. 

  Παρέμβαση σε διημερίδα με θέμα «Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική 

δίκη», ΕΝΟΒΕ 56 (2006), σ. 289επ. 

  Κρίσιμα ζητήματα από το θεσμό των τεχνικών συμβούλων στον ΚΠολΔ, Αρμ 2007. 

1121επ. 
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 Η ερμηνευτική προσαρμογή των υπ’ αρ. 12 και 11 αναιρετικών λόγων στο νέο 

αποδεικτικό καθεστώς του άρθρου 270ΚΠολΔ, Αφιέρωμα στην Π. Γέσιου/Φαλτσή, Ι, 

(2007), σ. 1033επ. 

  Η επίδειξη εγγράφου κατ’ άρθρο 222δ ΠΚ, Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη 

Μανωλεδάκη, ΙΙ, (2007), σ. 461επ. 

  Σκέψεις για τους εξαιρετέους μάρτυρες και τις ένορκες βεβαιώσεις που δεν πληρούν 

τους όρους του νόμου στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες, Επιθεώρηση Πολιτικής 

Δικονομίας 2008. 461επ. 

  Σύντομη κριτική σε αποδεικτικής φύσης προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΚΠολΔ (Παρέμβαση στο 33ο Συνέδριο της ΕΕΔ), 

ΕφΑΔ 2008. 1021επ. 

  Το ιστορικό βάθος του θεσμού της επίδειξης εγγράφων, Επιστημονική Επετηρίδα 

Αρμενόπουλου 2009. 55επ. 

 Τα δικαστικά τεκμήρια ως ανώνυμα αποδεικτικά μέσα: μια νομολογιακή επινόηση, 

Τιμητ. Τόμος Στ. Κουσούλη (2010), σ. 381επ. 

  Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 1626/2011, ΕΠολΔ 2012. 455επ. 

 Στο υπό έκδοση συλλογικό έργο, Ερμηνεία ΚΠολΔ (Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας), 

συμμετέχει στην κατ’ άρθρο ερμηνεία του Δικαίου Απόδειξης (άρθρα 335-465). 

 

 

 

 

 

 


