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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ο Σταύρος Απότσος είναι γεννηθείς το 1981 και ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.  Είναι αρχιτέκτονας 

μηχανικός απόφοιτος του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και 

Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα αρχιτεκτόνων 

του Α.Π.Θ. και εκπονεί την διδακτορική διατριβή με θέμα «Η αρχιτεκτονική των σιδηροδρόμων στον 

βορειοελλαδικό χώρο στο τέλος της Οθωμανικής περιόδου».  

Έχει εργαστεί στην ΜΑΘ ως μέλος της μελετητικής ομάδας στο έργο αποκατάστασης και επανάχρησης του 

κτιρίου στρατωνισμού Α2 στο πρώην Οθωμανικό στρατόπεδο και νυν Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας τα προηγούμενα χρόνια έχει εκπονήσει περισσότερες από 12 μελέτες 

αποκατάστασης και αποτυπώσεις ιστορικών κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων.  

Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιστημονικές ομάδες και ερευνητικά προγράμματα, καθώς από το 2014 

είναι μέλος και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος “Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 

19ου και 20ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη” που πραγματοποιεί η MONUMENTA – ΑμΚΕ, για την προστασία 

της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ το 2017 συμμετείχε 

στην επιστημονική ομάδα για την έρευνα με τίτλο «Αρχιτεκτονική και χώροι επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στην άλλοτε Φραγκική Συνοικία της Θεσσαλονίκη» με υπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών Π.Θ. Β. Κολώνα, για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 

Διακρίθηκε με το 1ο βραβείο σε δύο πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών: το 2016 στον 

διαγωνισμό με τίτλο "Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων 

και του περιβάλλοντα χώρου τους εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης" και το 2018 στον «Πανελλήνιο 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανάπλαση της περιοχής του σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης». 

Έχει 4 ανακοινώσεις σε συνέδρια σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, και 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά (Cambridge Scholars και Springer Nature).  

Από το 2016 μέχρι σήμερα συνδράμει διδακτικά σε μαθήματα του τμήματος αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ όπως 

στην “Εισαγωγή στην Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων”, στα “Ιστορικά Δομικά Συστήματα”, στο μάθημα 

“Aνασχεδιάζοντας την αρχιτεκτονική κληρονομιά” και στην “Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών 

κτιρίων και συνόλων”. 

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. 

  


