
Σπουδές/ Επαγγελματική Σταδιοδρομία 

Σπούδασε Μηχανολογία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Ελλάδας απ' όπου απέκτησε και Μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. Έχει κάνει περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές με θεματολογία τη μελέτη θερμομονωτικών προϊόντων 

στο τμήμα Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ 

Μηχανολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μελετώντας την ανάπτυξη δομικών υλικών από απόβλητα 

πολυμερών υλικών. Είναι διευθυντικό στέλεχος της οικογενειακής βιομηχανίας Nicolaides & Kountouris Metal 

Company Ltd από το 2009, κατέχοντας τη θέση του υπεύθυνου Έρευνας και Ανάπτυξης. Είναι διευθυντής έργου 

παραγωγής καινοτόμου οικοδομικού προϊόντος προερχόμενο από τα πλαστικά βιομηχανικά απόβλητα της εταιρείας, 

για το οποίο η εταιρεία το 2014 έλαβε το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στον τομέα Μεταποίησης, καθώς και το Βραβείο Οίκο-Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 

Πλατφόρμας Οικο-Καινοτομίας, lnneon (201 6). 

Προσωπικές Διακρίσεις: 

-Βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Νεολαίας με το Βραβείο Νεολαίας (2016) στον Τομέα Περιβάλλοντος 

για τη δράση και τα επιτεύγματα του στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 

-Βραβεύτηκε από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

με το βραβείο Μηχανικής 201 7, για τα έργα του που αφορούν την παραγωγή θερμομονωτικών προϊόντων από 

πλαστικά απόβλητα. 

Υπηρετεί ως: 
-Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου (από το 201 6) και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 

Έρευνας και Ανάπτυξης του Δήμου Στροβόλου. Συμμετέχει επίσης στις επιτροπές Περιβάλλοντος και Νεολαίας και 

Αθλητισμού του Δήμου Στροβόλου. 

-Μέλος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων από το 201 7  

-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

-Αντιπρόεδρος της Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας στις Κατασκευές, του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)  

-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου του Δήμου Στροβόλου. 

Άλλες Ασχολίες: 
Επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα δημιουργικής σκέψης, ευαισθησία η οποία τον οδήγησε 

στην εθελοντική διοργάνωση παρουσιάσεων σε παιδιά του δημοτικού, με τίτλο «Δημιουργική Πολιτεία», που 

προωθούν τη δημιουργικότητα, στη συγγραφή και έκδοση (Δεκέμβριος 201 5) ενός βιβλίου με τίτλο «Περί 

Δημιουργικότητας με τη ματιά ενός 30άρη» (με στόχο να δώσει έναυσμα για δημιουργική σκέψη και κατ' επέκταση 

δημιουργική προσωπική και επαγγελματική ζωή) και στη συγγραφή και διοργάνωση μιας Θεατρικής παράστασης 

με τίτλο «Δημιουργική Πολιτεία» (Δεκέμβριος 201 7). Μεταξύ δεκάδων άλλων ομιλιών και διαλέξεων, ήταν 

ομιλητής στο TEDxNicosia 201 6 (Τίτλος ομιλίας: «Γεννιέσαι ή Γίνεσαι Δημιουργικός»)  


