
Κώστας ΚΛΕΪΔΗΣ 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κλεΐδης είναι Πρόεδρος του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (από τον 

Σεπτέμβριο του 2010).  

Γεννήθηκε στη Δράμα, στις 18 Ιουλίου του 1967. Έλαβε το Πτυχίο της 

Φυσικής (1990) και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοσμολογία (1999) από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε, ως Επιστημονικός Συνεργάτης 

στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (1999 

– 2009), ως Συνεργάτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Αστρονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (2004 – 2006), και ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη Θεματική 

Ενότητα «Κλασική Φυσική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2000 – 2006). 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, Θεωρητική 

Κοσμολογία, Κβαντική Θεωρία Πεδίου σε Καμπύλο Χωρόχρονο, Υπερσυμμετρία, Θεωρία Χορδών, Κβαντική 

Βαρύτητα. Έχει δημοσιεύσει τριάντα τρεις (33) πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και ένα (1) άρθρο επισκόπησης 

σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ένα (1) κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο (βιβλίο), και επτά 

εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές – στη βιβλιογραφία απαντώνται περισσότερες από εκατό 

(πιο συγκεκριμένα, 105) ετεροαναφορές στο έργο του. 

Έχει συμμετάσχει σε έξι (6) ερευνητικά και δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα, σε δέκα (10) διεθνή και 

πέντε (5) εθνικά συνέδρια και workshops, καθώς επίσης σε τρία (3) διεθνή και ένα (1) εθνικό θερινό σχολείο – 

έχει δώσει είκοσι τέσσερεις (24) διαλέξεις σε θέματα που σχετίζονται με το ερευνητικό έργο του. Υπήρξε μέλος 

της οργανωτικής επιτροπής σε τρία (3) συνέδρια και θερινά σχολεία - σε ένα εξ αυτών, ως επικεφαλής της 

οργανωτικής επιτροπής.  

Είναι Επιμελητής Έκδοσης του ειδικού τόμου με τίτλο «Σκοτεινή Ενέργεια», του διεθνούς κύρους 

επιστημονικού περιοδικού με κριτές «Entropy» (συντελεστής επιστημονικού αντίκτυπου 1.821) και Κριτής σε 

άλλα εννέα (9) διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά. 

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας, της Ευρωπαϊκής 

Αστρονομικής Εταιρίας, της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρίας, και της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σχετικότητα, 

τη Βαρύτητα και την Κοσμολογία. 

Διδάσκει Απειροστικό Λογισμό, Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση και Επιχειρησιακή 

Έρευνα σε προπτυχιακό επίπεδο – Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και Επιχειρησιακή Έρευνα σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. 

Είναι παντρεμένος με τη Σταυρούλα Κυριακίδου και έχουν τρεις (3) κόρες. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Διεύθυνση Κατοικίας: Κων. Παλαιολόγου 3, 601.00 Κατερίνη.  

Τηλέφωνο: +30-23510-20565 

Διεύθυνση Εργασίας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Κεντρικής Μακεδονίας, 62124 Σέρρες. 

Τηλέφωνο: +30-23210-49122, +30-23210-49219 

e-mail: kleidis@teiser.gr, webpage: http://teachers.teicm/kleidis  
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