1. Ο Κωνσταντίνος Δέδες κατάγεται από το Καπανδρίτι και είναι μόνιμος κάτοικος του
Θησείου. Σπούδασε Χειρουργός Οδοντίατρος και από το 2002 διατηρούσε το
ιατρείο του στον Ωρωπό, ενώ τα τελευταία χρόνια δημιούργησε την οδοντιατρική
κλινική Golden Smile στην Κηφισιά! Ενεργό μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σεμινάρια και ημερίδες σε όλους τους τομείς
της οδοντιατρικής. Η αφοσίωσή του στο επάγγελμα τον έκανε γρήγορα να
ξεχωρίσει και έτσι έγινε ο άνθρωπος πίσω από πολλά διάσημα χαμόγελα. Υπήρξε ο
οδοντίατρος των μεταμορφώσεων στη τηλεοπτική εκπομπή Yfsf του Αντ1, ενώ τα
τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τις αισθητικές
βελτιώσεις. Αγαπάει τις τέχνες, τα ταξίδια και την ζωή στο κέντρο της πόλης! Από το
Νοέμβριο του 2019 είναι Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων υλοποιώντας
μια πολιτική εξωστρέφειας και συμμετέχοντας στην πολιτιστική επανεκκίνηση του
Δήμου Αθηναίων. Το κίνητρο του για να ασχοληθεί με τα κοινά του Δήμου;
«Βαρέθηκα να ακούω, αυτό δεν γίνεται»!

Konstantinos Dedes comes from Kapandriti and is a permanent resident
of Thiseio. He studied Dental Surgery and, in 2002, started his practice in
Oropos, while quite later, he created the Golden Smile dental clinic in
Kifissia! An active member of the Athens Dental Association, he has
participated in dozens of seminars and workshops in all areas of
dentistry. His dedication quickly made him stand out in his field,
becoming thus the man behind many famous smiles. He has been the
dentist responsible for the dental transformations of the participants on
the Ant1 TV show Yfsf and, in recent years, has appeared on various TV
shows about cosmetic dentistry. In addition, he loves the arts, travelling
and living downtown! Since November 2019, he has been the President of
Technopolis City of Athens, implementing a policy of openness and
participating in the cultural reset of the Municipality. But what made him
want to be involved in the Municipality's public affairs? "I'm tired of
listening to people saying this cannot be done", he states.

