ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
• Ο Γιώργος Φιλόσογλου κατάγεται από τους Φιλίππους Καβάλας και γεννήθηκε στο
Χολτσχέιμ της Γερμανίας.
• Μεγάλωσε
αντίστοιχα.

στην

Γερμανία,

Θεσσαλονίκη

και

Φίλιππος

Καβάλας

• Φοίτησε στα Δημοτικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Φιλίππων Καβάλας
καθώς και στο Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κρηνίδων του οποίου υπήρξε και πρόεδρος
του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
• Πέτυχε την εισαγωγή του στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Trier
της Γερμανίας, ενώ στο τρίτο έτος πέτυχε την μετεγγραφή του στην Νομική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας στις αντίστοιχες
εξετάσεις την πρώτη θέση πανελλαδικά, από την οποία και έλαβε το πτυχίο της
Νομικής. Υπήρξε αιρετό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Πραγματοποίησε την άσκησή του στο δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου και δάσκαλου
της μάχιμης δικηγορίας Γιάννη Παναγιωτόπουλου, όπου και παρέμεινε ως συνεργάτης του
μέχρι το έτος 2008.
• Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2000, με εξειδίκευση στο Ποινικό και Αστικό
Δίκαιο, ενώ από το έτος 2008 έως και σήμερα διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην πόλη της
Καβάλας με την επίσης δικηγόρο σύζυγό του Βίκυ Μπάμπουρα και συνεργάτες του.
• Υπήρξε για δυο θητείες αιρετό μέλος της ΝΟΔΕ Καβάλας.
• Έπαιξε ποδόσφαιρο στο Μέγα Αλέξανδρο Φιλίππων, στον Άρη Ζυγού και
στην Aintracht Trier, ενώ το έτος 1997 ήταν αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που κατέκτησε για
πρώτη φορά το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα.
• Υπήρξε μέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ και εκπρόσωπος τύπου για ένα έτος.
• Υπηρέτησε ως δόκιμος έφεδρος Αξιωματικός Πυροβολικού στην Θήβα ,
Νεοχώρι Ορεστιάδας και Ελευθερούπολη Καβάλας και απολύθηκε από τις τάξεις του
Ελληνικού Στρατού ως ανθυπολοχαγός.
• Ομιλεί απταίστως την Αγγλική και την Γερμανική Γλώσσα.
• Είναι γιος του τέως Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ και τέως Αντιδημάρχου Φιλίππων, Πασχάλη
Φιλόσογλου και της καπνεργατριας, Βασιλικής Φιλόσογλου το γένος Παρασκευά. Έχει μια
αδελφή την Ευγενία.
• Είναι παντρεμένος με την ιστορικό-δικηγόρο Βίκυ Μπάμπουρα, κόρη του συνταξιούχου
τοπογράφου Λάκη Μπάμπουρα και της συνταξιούχου τοπογράφου Όλγας ΕξαδακτύλουΜπάμπουρα. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα τέκνο, τον Πασχάλη.
• Από την 1/9/2014 έχει οριστεί, με απόφαση της δημάρχου Καβάλας, Κας Δημητρας
Τσανάκα, Αντδημαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Επικοινωνίας καθώς και αναπληρωτής
της.

