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Ο Νηίλνο Καζεηδηώηεο γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία θαη απνθνίηεζε ην Γπκλάζην 

Κύθθνπ Αξξέλσλ. Τελ ίδηα ρξνληά θαηαηάγεθε ζηελ Δζληθή Φξνπξά, όπνπ 

ππεξέηεζε σο Έθεδξνο Αλζππνινραγόο Ππξνβνιηθνύ.  Σηε ζπλέρεηα κεηέβε ζηελ 

Αγγιία γηα ζπνπδέο θαη απνθνίηεζε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ (UMIST) κε 

ηνλ ηίηιν B.Sc. (Hons) ζηε Μεηαιινπξγία θαη ηε Μεραλνινγία.  Σπλέρηζε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αγγιία όπνπ απέθηεζε ην κεηαπηπρηαθό ηίηιν   M.Sc. ζηε 

Μεραλνινγία Απηνθηλήησλ από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cranfield.  Αθνινύζσο, 

εξγάζηεθε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηηο εηαηξείεο B.A.T. (Cyprus) Ltd θαη Tryfon 

Industries Ltd θαη κεηά ίδξπζε ηε δηθή ηνπ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θαιιπληηθώλ, ηε 

Magnum Chemicals Ltd.  Η επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζπλερίζηεθε κε ηελ 

πξόζιεςή ηνπ ζην Κέληξν Παξαγσγηθόηεηαο Κύπξνπ (ΚΔΠΑ), όπνπ εξγάζηεθε σο 

εξεπλεηήο, ζύκβνπινο επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηήο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγνδόηεζήο ηνπ ζην Κέληξν Παξαγσγηθόηεηαο απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό δίπισκα 

ηνπ Μεζνγεηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ Γηεύζπλζεο (ΜΙΜ) ζην Μάλαηδκελη θαη κεηά από 

κεξηθά ρξόληα απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό ηίηιν ΜΒΑ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham. Η επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία 

ζπλερίζηεθε κε απόζπαζή ηνπ ζην Υπνπξγείν Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ γηα 

ηεζζεξάκηζη ρξόληα σο Αλώηεξνο Λεηηνπξγόο Διέγρνπ, ελώ ην 2011 δηνξίζηεθε 

Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΠΑ, ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. 

   

Παξά ηε δηεπζπληηθή ηνπ ζέζε, ζπλερίδεη λα δηδάζθεη ζε ζέκαηα Γηεύζπλζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ηνπ ΜΙΜ, ελώ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη σο ζύκβνπινο ζε ζέκαηα επηινγήο, αμηνιόγεζεο θαη 

αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ. 

 

Απνηέιεζε έλα από ηα Ιδξπηηθά ζηειέρε ηνπ Σπλδέζκνπ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 

Κύπξνπ, ελώ εμειέγε πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα δύν ζπλερείο δηεηείο ζεηείεο 

(1993-1995 θαη 1995-1997).  

 

Δμειέγρηεθε γηα ηξεηο ζπλερείο ζεηείεο Μέινο ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ (Δ.Τ.Δ.Κ.) ηηο πεξηόδνπο 1993-

1996, 1996-1999, 1999-2002, όπνπ εξγάζηεθε ζε δηάθνξεο επηηξνπέο δξάζεο.  

 



Τν 2001 επηιέγεθε Πξόεδξνο ηνπ Κιαδηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ 

Παξαγσγηθόηεηαο Κύπξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εμειέγε Μέινο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο ΠΑ.ΣΥ.Γ.Υ. γηα ηελ πεξίνδν 2001-2004.  

 

Τν 2006 ήηαλ ππνςήθηνο βνπιεπηήο ζην ςεθνδέιηην ηνπ Δπξσπατθνύ Κόκκαηνο. 

 

 

 

 
 


