
 

 

Ο Νίκος Σγουρός γεννήθηκε στις Σέρρες το 1963. Αποφοίτησε από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής το  1987. Κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του εργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο Τζώνος-Χόιπελ-Χόιπελ, 

όπου συμμετέχοντας στην ομάδα του γραφείου, διακρίθηκε σε δύο 

αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με αντίστοιχα θέματα α). Αγροτική Τράπεζα 

Κοζάνης (γ΄ βραβείο) και β). Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (έπαινος). 

Tο Φθινόπωρο του 1987 εκπροσώπησε τον Δήμο Θεσσαλονίκης στον 

Αρχιτεκτονικό Τομέα στην Γ΄ BIENNALE νέων καλλιτεχνών Μεσογείου στην 

Βαρκελώνη. 

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και πήρε με έπαινο της επιτροπής 

(félicitations du jury) το «Δίπλωμα εμπεριστατωμένων σπουδών 

Αρχιτεκτονικής» (C.E.A.A.) στη Μεσογειακή Αρχιτεκτονική.  

Το γραφείο “Νίκος Σγουρός και συνεργάτες αρχιτέκτονες” λειτουργεί με τη 

σημερινή του μορφή  από το 2005. Ιδρύθηκε από τον Νίκο Σγουρό και τους 

συνεργάτες του και αποτελεί την συνέχεια και την εξέλιξη του προσωπικού 

του γραφείου από το 1991 στην Θεσσαλονίκη. 

Το γραφείο στελεχώνεται από αρχιτέκτονες μηχανικούς και interior designers 

και έχει ως κύρια δραστηριότητα την μελέτη και επίβλεψη κτιριακών έργων 

μεγάλης και μικρής κλίμακας, όπως μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, 

ξενοδοχεία και ειδικά κτίρια σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Επίσης το γραφείο 

ασχολείται και με τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των κατοικιών και 

των  γραφείων  που  έχει  προηγηθεί  η  αρχιτεκτονική μελέτη.     Προσφέρεται 

λοιπόν η δυνατότητα μια ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής πρότασης καθώς 

επίσης και της πλήρους αποπεράτωσης του έργου.    

Μεγάλος αριθμός έργων έχει δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά 

έντυπα. 
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Το 2004 εκδόθηκε ένα λεύκωμα 165 σελίδων με έργα του Νίκου Σγουρού και 

των συνεργατών του, με τίτλο « 40+1 επιλογές αρχιτεκτονικού έργου: Νίκος 

Σγουρός», στο οποίο  παρουσιάζονται κατοικίες, συγκροτήματα, ξενοδοχεία 

καθώς και διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες 

στην Αλεξανδρούπολη, στην Μύκονο, στο Πήλιο  κ.α.  

Συνεχίζοντας τη δημιουργική πορεία το 2011 και με την ευκαιρία του 

εορτασμού των είκοσι χρόνων του γραφείου εκδόθηκε νέο έντυπο με τις 

τελευταίες δουλειές του γραφείου. Στο λεύκωμα περιελήφθησαν οι τελευταίες 

ολοκληρωμένες εργασίες του γραφείου από το 2005 και μετά. Αυτή την εποχή 

εκπονούνται μελέτες και κατασκευές κατοικιών, μελέτες τουριστικών 

κατοικιών, μιας μικρής τουριστικής μονάδας στη Σκιάθο καθώς επίσης και 

διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων. 

Στις αρχαιρεσίες της 5ης Απριλίου 2015 εξελέγη μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αδελφότητος για την τριετία 2015 – 2018. 


