
Δημήτρης Παπαστεργίου 

Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ 

 

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα το 1973, όπου και τελείωσα το Λύκειο. 

Σπούδασα Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ στο ΕΜΠ από επιλογή και αγάπη για την 

ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό. 

Παράλληλα ασχολήθηκα ιδιωτικά με τη μελέτη και κατασκευή ενεργειακών έργων. 

Ο δρόμος της συμμετοχής είναι μονόδρομος αν θέλουμε να αλλάξουμε τις ζωές μας, γι’ 

αυτό από τα 29 μου συμμετέχω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις. 

Το 2014 και το 2019, ως επικεφαλής του συνδυασμού «Επανεκκίνηση Τώρα», εκλέχθηκα 

Δήμαρχος Τρικκαίων, ενώ το 2019 οι συνάδελφοί μου, με εξέλεξαν πρόεδρο της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). 

Σταθμοί στην αυτοδιοικητική μου πορεία είναι οι πρωτοβουλίες που πήραμε για το city 

branding των Τρικάλων, η δημιουργία μιας smart city, η εφαρμογή του αντικαπνιστικού 

νόμου, η διαχείριση του προσφυγικού, η αλλαγή της νοοτροπίας μας. 

Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε πραγματικά έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, με 

ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους. 

Είμαι παντρεμένος με την Πολιτικό Μηχανικό Σούλα Μπράκη και έχουμε τρία παιδιά. 

Μετακινούμαι με ποδήλατο, επειδή είναι τρόπος ζωής. 

  

  

Dimitris Papastergiou 

Mayor of Trikala, President of Greek Union of Municipalities 

I was born in Trikala, in 1973. I studied Electrical Engineering and Computer Engineering in 

Polytechnic School of Athens by choice and because of my love for electronics, programming 

and broadcasting. Ι have also designed and constructed several energy projects, in the 

private sector. 

I believe that the road of participation in social life is one-way road, if we want to change our 

lives. That’s why since the age of 29, I got involved with municipal projects and initiatives, 

from various offices. 

In 2014 and 2019, as head of the political party “Restart Now”, Ι was elected Mayor of 

Trikala. In additional, in 2019 I was honored by the Mayors of Greece, who they elected me 

as President of the Union of Mayors of Greece (KEDE). 



Watersheds in serving local government are the initiatives for the Trikala city branding, the 

development of a smart city in Trikala, the implementation of the non-smoking law, the 

handling of the refugee situation, and the modification of our mentality. 

My goal is to develop real smart and sustainable cities, within strong and modern 

Municipalities 

I am married to civil engineer Soula Braki and our family is lovely with three kids. 

I commute by bike, because it’s a way of life 

 


