
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1968 και μεγάλωσε στην Nybro Σουηδίας. 
Οι γονείς του Γεώργιος και Ανθούλα κατάγονται από τα 
Κρούσσια. Από το 1996 μέναι στο Κιλκίς. Παντρεύτηκε 
το 2002 με την Δήμητρα Παυλίδου. Εκπαιδεύτηκε 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι ελεύθερος 
επαγγελματίας. Μέλος της Ν.Ε. του Συνασπισμό και 
από παλιά συνδικαλιστής στα μεταναστευτικά θέματα 
στη Σουηδία. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007, ήταν 
υποψήφιος βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γεννήθηκε στο βούπερταλ – Γερμανίας όπου οι γονείς 
της ζούσαν εκεί ως μετανάστες. Μεγάλωσε στο Παλιό 
Γυναικόκαστρο του Ν. Κιλκίς. Πτυχιούχος  της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας. 1998-200 εξομοίωση πτυχίου από το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Αθηνών. 2006-2008 μετεκπαίδευση 
στο Διδασκαλείο Ρεθύμνου στο Τμήμα Γενικής Αγωγής. 
Ενεργό μέλος του Συνασπισμού από την ίδρυση του. 
Από τα φοιτητικά της χρόνια συνδικαλίζεται και ασχολείται 
με τα κοινά. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Πολιτιστικής 
Εταιρείας Εκπαιδευτικών Κιλκίς, μέλος της θεατρικής 
ομάδας Τέχνης Κιλκίς και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Π. Γυναικοκάστρου όπου ανέλαβε την παιδική θεατρική 
ομάδα του χωριού. Υπηρέτησε οχτώ χρόνια ως δασκάλα 
σε σχολεία των 
Αθηνών και του Πειραιά καθώς και του νομού Κιλκίς. 2001-
2002 Διατέλεσε Πρόεδρος του συλλόγου Αναπληρωτών 
Δασκάλων Κιλκίς. Δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στο 
χώρο των δασκάλων επί σειρά ετών με την «Αυτόνομη 
Παρέμβαση». Στις βουλευτικές εκλογές του 2007, ήταν 
υποψήφια βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκε το 1971 στο Κιλκίς και μεγάλωσε στο Χέρσο 
Κιλκίς.
Είναι μέλος του αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου «ΤΟ 
ΚΙΛΚΙΣ» υπεύθυνος για την αιγοπροβατοτροφία. 
Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Κτηνοτρόφων.
Παντρεμένος με τρία παιδία



ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΙΟΣΚΑΣ
Γεννήθηκε στη Μεγάλη βρύση το 1951 από γονείς αγρότες. 
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Braunschweig της Γερμανίας 
ενώ συγχρόνως εργαζόταν. Από τα φοιτητικά του χρόνια 
συνδικαλίζεται και ασχολείται με τα κοινά. Διετέλεσε Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Braunschweig. Μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα συνεχίζει τη συνδικαλιστική και 
πολιτική του δράση στο σύλλογο Μηχανικών και στο χώρο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας 
Μεγάλης Βρύσης την περίοδο 1990 – 1994, υπήρξε μέλος του 
Δ.Σ. της αναπτυξιακής Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) και είναι γραμματέας 
του συνασπισμού .Στις βουλευτικές εκλογές του 1989, 1990, 
1996, 2000, 2004 και 2007, ήταν υποψήφιος βουλευτής του 
ΣΥΝ. Αντιδήμαρχος Κιλκίς, αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς. Ζει 
και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι παντρεμένος 
με την Αρχιτέκτονα-Μηχανικό- Βίκυ Κιούση - Παυλίδη.

ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός απόφοιτος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων (MBA στο 
στρατηγικό MANAGEMENT). Εργάζεται στην ΔΕΗ περιοχής 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαθέτει μια εικοσαετή 
εμπειρία στην πολιτική δράση ως πρόεδρος ή μέλος πολιτιστικών 
συλλόγων του Κιλκίς. Από το 1998 είναι Δημοτικός σύμβουλος 
, πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Κιλκίς. Από της ιδρύσεως του 
κόμματος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι μέλος της νομαρχιακής 
επιτροπής Κιλκίς.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ


