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Ο Γιώργοσ Ιωακειμίδησ, Δήμαρχοσ Νίκαιασ-Ρζντη, ο νζοσ Πρόεδροσ τησ Π.Ε.Δ.Α. 
 
Ο Γιϊργοσ Ιωακειμίδθσ, Διμαρχοσ Νίκαιασ-Αγ. Ι. Ρζντθ, είναι ο νζοσ πρόεδροσ τθσ Περιφερειακισ 
Ζνωςθσ Διμων Αττικισ. (Π.Ε.Δ.Α.) Εκλζχκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ,  με ψιφουσ 18 και 
δφο λευκά επί 20 ψθφιςάντων και με διάρκεια κθτείασ ζωσ τισ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ του 2019. 
 
Ο κ. Γ. Ιωακειμίδθσ ψθφίςτθκε από τθν πλειοψθφία των παρατάξεων, γεγονόσ που χαιρετίςτθκε ωσ 
"επιτυχία τθσ αυτοδιοίκθςθσ". 
 
τθ κζςθ του Αντιπροζδρου του Δ.,, εκλζχκθκε ο κ. Νίκοσ αράντθσ, Διμαρχοσ Αγίων Αναργφρων-
Καματεροφ, πρόεδροσ τθσ Π.Ε.Δ.Α. μζχρι πριν δζκα θμζρεσ. 
 
Ο νζοσ Πρόεδροσ τθσ Π.Ε.Δ.Α. ςτθν ςφντομθ ομιλία του μετά το αποτζλεςμα τθσ εκλογικισ 
διαδικαςίασ, τόνιςε ότι για τον ίδιο "ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα το γεγονόσ ότι ψθφίςτθκα απϋόλεσ τισ 
παρατάξεισ", επεςιμανε ότι "αυτοδιοικθτικά, μποροφμε κάποιεσ φορζσ να δείχνουμε ότι αυτά που 
μασ ενϊνουν είναι περιςςότερα από αυτά που μα χωρίηουν" και ολοκλθρϊνοντασ τθν αναφορά του 
ςτθν εκλογι του, είπε, ότι "αυτι θ ςτιγμι είναι θ κορυφαία τθσ αυτοδιοικθτικισ μου πορείασ, 35 
χρόνια, τϊρα, κι ελπίηω να μπορζςω νϋανταποκρικϊ ςτισ δφςκολεσ ευκφνεσ που αναλαμβάνω..." 
 
Ιδιαίτερθ αναφορά ο κ. Γ. Ιωακειμίδθσ ζκανε ςτθ λειτουργία τθσ Π.Ε.Δ.Α. Είπε χαρακτθριςτικά: 
 
"Δεν μπορεί θ ΠΕΔΑ να είναι μόνο οι 25 άνκρωποι του Δ.. Αν δεν ςυςπειρϊςουμε τουσ 66 
ςυναδζλφουσ μασ, δεν κα μπορζςουμε να προχωριςουμε. 
κοπεφω από τθν επόμενθ εβδομάδα να ξεκινιςω να επιςκζπτομαι ζνα προσ ζνα τουσ 66 
ςυναδζλφουσ μασ  ςτθν Αττικι. 
Θα τουσ δω, κα ςυηθτιςω μαηί τουσ, κα τουσ εξθγιςω τι κζλουμε ςυλλογικά να κάνουμε, νϋακοφςω 
τα δικά τουσ προβλιματα, να τα ςυγκεντρϊςουμε, να τα ιεραρχιςουμε και να δουλζψουμε. Όλοι 
μαηί με πνεφμα ςυλλογικότθτασ..." 
  
Η ομιλία του κ. Γ. Ιωακειμίδθ ολοκλθρϊκθκε με τθν ανάδειξθ μιασ κετικισ διαπίςτωςθσ. 
 
"Νομίηω ότι ζχουμε τθ μοναδικι ευκαιρία ωσ ΠΕΔΑ  να προχωριςουμε ακόμθ πιο ψθλά γιατί όλο 
αυτό τον καιρό που τθ ηω, δεν ζχουμε οξυμμζνεσ κομματικζσ αντιπαρακζςεισ. 
 
Διαφορετικζσ κζςεισ ζχουμε, άλλο όμωσ είναι αυτό, κι άλλο, οι κομματικζσ αντιπαρακζςεισ. 
 
Πίςω από τον κακζνα μασ δεν κρφβεται κάποιο κόμμα που να του λζει κα κάνεισ αυτό, εκείνο ι το 
άλλο. Άρα είναι ςτο δικό μασ χζρι να ςυνκζςουμε, να προχωριςουμε και να φτάςουμε ςτο  
αποτζλεςμα." 
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Βιογραφικό ςημείωμα 
Γιώργου Ιωακειμίδη 
 
Γεννικθκε και μεγάλωςε ςτισ γειτονιζσ του Πειραιά. 
Πτυχιοφχοσ  χολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).  
 
Δθμιοφργθςε δικό του Σεχνικό Γραφείο ςτο Ρζντθ, αςχολικθκε με μελζτεσ/καταςκευζσ και 
παράλλθλα για 15 χρόνια, δίδαξε το μάκθμα τθσ «Αντιςειςμικισ Σεχνολογίασ»  ςτθ χολι Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν του ΕΜΠ. 
 
Σο 1994 εκλζγεται Διμαρχοσ Ρζντθ, κλείνει το Σεχνικό Γραφείο του και αποςφρεται από το 
Πολυτεχνείο. 
 
Ζκτοτε και μζχρι ςιμερα, υπθρετεί τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ εκλεγόμενοσ 6 ςυνεχόμενεσ φορζσ ςτο 
αξίωμα του Δθμάρχου, αρχικά ςτο Διμο Ρζντθ και από το 2010 ςτον ενιαίο Διμο Νίκαιασ-Αγ. Ι. Ρζντθ 
με ποςοςτά 60% και άνω.  
 
Διετζλεςε για περιςςότερα από 20 χρόνια Πρόεδροσ και μζλοσ όλων ςχεδόν των επιτροπϊν τθσ ΚΕΔΕ 
και των Διοικθτικϊν υμβουλίων τθσ, τθσ ΕΕΣΑΑ και τα τρία τελευταία χρόνια του Δ.. του Εκνικοφ 
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 
 
Τπιρξε μζλοσ τθσ 4μελοφσ αντιπροςωπίασ τθσ ΚΕΔΕ ςτθν Ζνωςθ Διμων και Περιφερειϊν Ευρϊπθσ 
(CERM) και τα τρία τελευταία χρόνια είναι εκπρόςωποσ τθσ ΚΕΔΕ ςτο Κογκρζςο Σοπικϊν και 
Περιφερειακϊν Αρχϊν (C.L.R.A.E.) του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και υπεφκυνοσ για τθν Επιτροπι 
Σρεχουςϊν Τποκζςεων.  
 
Σο 2011 εκλζγεται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Αττικισ (ΠΕΔΑ) και 
επίςθσ, ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΚΕΔΕ επικεφαλισ ψθφοδελτίου Ανεξάρτθτων Δθμάρχων. 
 
Σο 2014 επανεκλζγεται ςτα παραπάνω Διοικθτικά υμβοφλια επικεφαλισ ψθφοδελτίου 
Ανεξάρτθτων Δθμάρχων. 
 
Από το 2011 είναι αντιπρόεδροσ τθσ ΠΕΔΑ και από τισ 19 Ιανουαρίου 2018 Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ. 
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Όλη η ομιλία του Προζδρου τησ Π.Ε.Δ.Α.  
κ. Γιώργου Ιωακειμίδη μετά την εκλογή του 
 
Ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα το γεγονόσ ότι ψθφίςτθκα απϋόλεσ τισ παρατάξεισ και να επιςθμάνω ότι 
αυτοδιοικθτικά μποροφμε κάποιεσ φορζσ να δείχνουμε ότι αυτά που μασ ενϊνουν είναι περιςςότερα 
από αυτά που μα χωρίηουν. 
 
Για μζνα προςωπικά, αυτι θ ςτιγμι είναι κορυφαία τθσ αυτοδιοικθτικισ μου πορείασ, 35 χρόνια, 
τϊρα, κι ελπίηω να μπορζςω νϋανταποκρικϊ ςϋζνα δφςκολο ρόλο γιατί αυτό το όργανο, θ ΠΕΔΑ που 
κα ζπρεπε να είναι ςτθν ςυνείδθςθ του κόςμου αμζςωσ μετά τθν ΚΕΔΕ, ειδικά, τα τελευταία χρόνια 
κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, ζκανε «κοιλιά», όπωσ, άλλωςτε, ζκανε και όλοσ ο αυτοδιοικθτικόσ 
χϊροσ. 
 
Ζχει, λοιπόν ιδιαίτερθ ςθμαςία να μπορζςουμε να τρζξουμε, να φτάςουμε εκεί που αξίηει θ ΠΕΔΑ να 
φτάςει. 
 
Δεν είναι βζβαια εφκολο γιατί και υποςτελεχωμζνθ υπαλλθλικά είναι θ ΠΕΔΑ εδϊ και πολλά χρόνια , 
είναι μεγάλο πρόβλθμα αυτό και μθ ξεχνάμε ότι διανφουμε μια δφςκολθ εποχι. Ειδικά το 
λεκανοπζδιο Αττικισ αυτοδιοικθτικά είναι ζνα «καηάνι» που βράηει, άλλωςτε το δείχνουν όλεσ οι 
δθμοςκοπιςεισ.  
 
Αν, λοιπόν, εμείσ κζλουμε να παίξουμε το ρόλο μασ ωσ αυτοδιοικθτικοί πρζπει να κουραςτοφμε 
διπλά και τριπλά. Προςωπικά είμαι διατεκειμζνοσ να το κάνω, ζχω διακεςιμότθτα χρόνου, ςτο Διμο 
μου τα πράγματα είναι ιςορροπθμζνα  ϊςτε να μου επιτρζπεται νϋαφιερϊςω ζνα μζροσ τθσ  
κακθμερινότθτασ μου ςτθν ΠΕΔΑ. 
 
το ςθμείο αυτό, κζλω να ευχαριςτιςω δθμόςια τον Νίκο αράντθ και τον  Ηρακλι Γκότςθ που 
προςπάκθςαν ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ κθτείασ να ςτακεί ςτο φψοσ τθσ θ ΠΕΔΑ. 
 
Εκτιμϊ, ότι πρζπει να κινθκοφμε ςε τρία επίπεδα και αυτό κα το ξεκινιςουμε ςτο αμζςωσ επόμενο 
διάςτθμα. 
 
Σο ζνα επίπεδο είναι νϋαποκτιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ  και να δυναμϊςουμε τθν  όρεξθ να ζρκουν 
κοντά μασ οι αυτοδιοικθτικοί τθσ Αττικισ.  
 
Προςπακιςαμε πολλζσ φορζσ ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ κθτείασ να καλζςουμε για πολφ ςοβαρά 
κζματα τουσ αυτοδιοικθτικοφσ του λεκανοπεδίου. Ποτζ δεν καταφζραμε να ζχουμε τθν πλειοψθφία 
κοντά μασ, πάντα οι Διμαρχοι ζρχονταν ιταν 20 με 25 από τουσ 66 τθσ Αττικισ. 
 
Αυτό και μόνο δείχνει μια αποςτράτευςθ και αδιαφορία των ςυναδζλφων μασ γι αυτό που 
προςπακοφμε να κάνουμε ςτθν ΠΕΔΑ. 
 
Και φυςικά αντιμετωπίηουμε πολφ μεγάλα ηθτιματα, όπωσ, τα απορρίμματα και ο εκλογικόσ νόμοσ, 
ηθτιματα που είναι μπροςτά μασ και πρζπει να βρεκοφμε για να δοφμε τι κα κάνουμε. 
 
Δεν μπορεί θ ΠΕΔΑ να είναι μόνο οι 25 άνκρωποι του Δ.. Αν δεν ςυςπειρϊςουμε τουσ 66 
ςυναδζλφουσ μασ, δεν κα μπορζςουμε να προχωριςουμε. 
 
κοπεφω από τθν επόμενθ κιόλασ εβδομάδα να ξεκινιςω να επιςκζπτομαι ςτα Δθμαρχεία τουσ και 
τουσ 66 ςυναδζλφουσ τθσ Αττικισ. 
Να τουσ δω, να ςυηθτιςω μαηί τουσ, να τουσ εξθγιςω τι κζλουμε ςυλλογικά να κάνουμε, νϋακοφςω 
τα δικά τουσ προβλιματα, να τα ςυγκεντρϊςουμε, να τα ιεραρχιςουμε και να δουλζψουμε. 
 
Σο 2

ο
 ςτοίχθμα που πρζπει να κερδίςουμε, είναι το κοινό τθσ Αττικισ, τουσ πολίτεσ του 

λεκανοπεδίου. 
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Αν ςιμερα ρωτιςεισ τουσ 99 από τουσ 100 τι είναι θ ΠΕΔΑ δεν το ξζρουν. Πρζπει να τθν κάνουμε 
γνωςτι κι αυτό  ςθμαίνει ότι πρζπει να δουλζψουμε με κάκε τρόπο ακόμθ και με τα μζςα ςφγχρονθσ 
δικτφωςθσ. 
 
Τπάρχει ςκζψθ και κα τθν δρομολογιςουμε άμεςα, να αναβακμίςουμε το site τθσ ΠΕΔΑ και να το 
αναδείξουμε ςε μζςο ενθμζρωςθσ και προβολισ όλων των προςπακειϊν που εξελίςςονται ςτουσ 
Διμουσ τθσ Αττικισ, να δθμοςιεφονται κζματα τεχνικισ φφςεωσ, πάντα με πλουραλιςμό  απόψεων 
και προςεγγίςεων. 
 
Εκτιμϊ ότι και αυτό κα βοθκιςει πολφ τθ δουλειά που κάνουμε ςτθν  ΠΕΔΑ και γενικότερα ςτουσ 
Διμουσ, κα μεγιςτοποιιςει τθν ανάδειξθ τθσ.  
 
Σο 3

ο
 και πλζον δφςκολο ρόλο ςυνδζεται με τθν ανάγκθ να διαδραματίςουμε ζνα ρόλο ςυλλογικό 

ςτθν αυτοδιοίκθςθ τθσ χϊρασ μασ.  
 
Νομίηω ότι πρζπει να αρχίςουν οι ΠΕΔ να βρίςκονται μεταξφ τουσ, να δοφμε τι κάνουμε και τι 
κζλουμε γιατί κατά τθν άποψθ μου, υπάρχει ζνα λειτουργικό πρόβλθμα, πολλά χρόνια τϊρα, δφο 
δεκαετίεσ, ίςωσ και παραπάνω. 
 
Θα μποροφςαμε να αναρωτθκοφμε, οι Περιφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων τι νόθμα ζχουν; Σισ κζλουμε 
πραγματικά ι απλϊσ να υπάρχουν; 
 
Νομίηω ότι αν κζλουμε να υπάρχουν ωσ ΠΕΔ, οφείλουμε να αναβακμίςουμε ςυλλογικά το ρόλο τθσ . 
Αυτι τθ ςτιγμι, θ αίςκθςθ που ζχει ο οποιοςδιποτε κοιτϊντασ τον αυτοδιοικθτικό χάρτθ τθσ χϊρασ, 
βλζπει μόνο τθν ΚΕΔΕ και πζραν αυτισ, ουδζν! 
 
Πρζπει κ. ςυνάδελφοι να το ξαναδοφμε το όλο κζμα τθσ ΠΕΔΑ. Προςωπικά, είμαι  διατεκειμζνοσ να 
το παλζψουμε, δεν ξζρω αν κα το καταφζρουμε, επιμζνω όμωσ ςτθν άποψθ ότι πρζπει να 
προςπακιςουμε πετφχουμε. 
 
Με τθν ευκαιρία, κζλω ακόμθ να πω ότι αυτι τθ  κζςθ που αναλαμβάνω ςιμερα, είναι άμιςκθ αλλά 
είμαι εδϊ γιατί πιςτεφω ότι μπορϊ να κάνε πζντε πράγματα. 
 
Σο να είςαι πρόεδροσ ςτθν ΠΕΔΑ δεν ςε κάνει κάτι διαφορετικό αυτό που είςαι. Μόνο αν 
καταφζρουμε να κάνουμε αυτά που κζλουμε και λζμε, ναι, αξίηει ο κόποσ! Ο κόποσ όλων μασ. 
 
Νομίηω ότι ζχουμε τθ μοναδικι ευκαιρία ωσ ΠΕΔΑ  να προχωριςουμε ακόμθ πιο ψθλά γιατί όλο 
αυτό τον καιρό που τθ ηω, δεν ζχουμε οξυμμζνεσ κομματικζσ αντιπαρακζςεισ. 
 
Διαφορετικζσ κζςεισ ζχουμε, άλλο όμωσ είναι αυτό, κι άλλο, οι κομματικζσ αντιπαρακζςεισ. 
 
Πίςω από τον κακζνα μασ δεν κρφβεται κόμμα που να του λζει κα κάνεισ αυτό, εκείνο ι το άλλο. Άρα 
είναι ςτο δικό μασ χζρι να ςυνκζςουμε.  
 
Η προςπάκεια που κα κάνουμε όλοι μαηί είναι να ςυνκζτουμε κζςεισ και να προχωράμε.  
 
ϋαυτό δρόμο κα πορευτοφμε όλοι μαηί, ςϋαυτι τθν προςπάκεια δεν υπάρχει ςυμπολίτευςθ και 
αντιπολίτευςθ. 
 
Όλοι μαηί κα παλζψουμε για τθν αυτοδιοίκθςθ και μόνο. 
 
ασ ευχαριςτώ και πάλι. 
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