Ο Γιώργος Πατούλης γεννήθηκε στην Αθήνα και έλκει την καταγωγή του από
την Κρήτη.
Σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ»,
όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Εν τω Βάθει
Θρομβοφλεβίτιδα στα Κατάγματα Ισχίου».
Ειδικεύτηκε στα Οικονομικά της Υγείας την περίοδο 1998 – 2000 στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Ως Ορθοπαιδικός, εργάστηκε επί σειρά ετών στο ΙΚΑ Ταύρου, στο ΙΚΑ Αμαρουσίου
- Ερυθραίας – Λυκόβρυσης, στο Πολυιατρείο του Δήμου Πεύκης και ως
συνεργάτης στις κλινικές «Ερρίκος Ντυνάν» και «Αθηναϊκή Κλινική».
Το έργο του στην Υγεία
Κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς του, ίδρυσε το Σύλλογο Ειδικευόμενων Ιατρών
Αθηνών Πειραιώς στον οποίο και διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 1995-98.
Το 1996 ίδρυσε την παράταξη ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, με την οποία και εκλεγόταν μέχρι το
2005 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.).
Το 1997 ίδρυσε τον Πανελλήνιο Σύλλογο «ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ» και διετέλεσε Πρόεδρος
του Συλλόγου ως το 2004, αναδεικνύοντας πλούσιο εθελοντικό έργο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις παραμεθόριες, νησιωτικές και ορεινές
περιοχές όλης της Ελλάδας.
Το 2002 ίδρυσε και προέδρευσε στην Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών
Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α), στην οποία συνεχίζει να είναι Επίτιμος Πρόεδρος.
Από το 2005 εκλέγεται συνεχώς με την παράταξη ΔΗ.Κ.Ι.-Ι.Σ.Α. έως σήμερα.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Α. κατά τις περιόδους
1999-2002 και 2008-2011.
Τον Ιούνιο του 2011 εξελέγη Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Τον Ιανουάριο του 2012, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ξεκίνησε
μαζί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κκ Ιερώνυμο Β, μια πρότυπη, σε όλη την
Ελλάδα, δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης για ανασφάλιστους πολίτες, το ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, παρέχοντας ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε χιλιάδες
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας στην Αττική και στις παραμεθόριες περιοχές της
Ελλάδας.
Αυτοδιοικητική πορεία
Ξεκίνησε την αυτοδιοικητική του πορεία το 1998, ως δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο Πεύκης, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΚΠΑ και Πρόεδρος του
Δημοτικού Πολυιατρείου Πεύκης την περίοδο 2000 – 2005, εγκαθιδρύοντας στην
Αττική το θεσμό του Δημοτικού Πολυιατρείου και εξετάζοντας σε εθελοντική βάση
χιλιάδες δημότες, με στόχο τη διατήρηση της υγείας του κάθε πολίτη μέσα από την
τοπική αυτοδιοίκηση.

Το 2004 ίδρυσε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
που σήμερα αποτελεί το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας με 160
Καλλικρατικούς Δήμους Μέλη και προγράμματα Προαγωγής Υγείας σε όλη την
Ελλάδα, στο οποίο είναι Πρόεδρος για 3 συνεχόμενες θητείες
Το 2006 εξελέγη Δήμαρχος Αμαρουσίου, δημιουργώντας έναν Δήμο-Πρότυπο
– το σημερινό Δήμο Αμαρουσίου για όλους τους ΟΤΑ της χώρας. Την περίοδο
2008 – 2010 εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και
Ανθρώπινου Δυναμικού της ΤΕΔΚΝΑ
Το 2010, το Μαρούσι, τον επανεξέλεξε Δήμαρχο με ποσοστό του 57% από
την πρώτη Κυριακή.
Το 2014 επανεξελέγη δήμαρχος Αμαρουσίου για 3η συνεχόμενη θητεία με
ποσοστό 58% από την πρώτη Κυριακή.
Το 2011 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου για την Προστασία και Ανάπλαση του
Πεντελικού (ΣΠΑΠ), και διανύει σήμερα τη δεύτερη θητεία του μετά από καθολική
υποστήριξη όλων των δήμων μελών στην επανεκλογή του 2013.
Το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο περιλαμβάνει: Το ειδικό βιβλίο «Πρώτες
Βοήθειες», το επιστημονικό περιοδικό «Νέοι Γιατροί», το Πόνημα του Ι.Σ.Α.
«Πληθωρισμός
ιατρών
στην
Αθήνα»,
το
περιοδικό
της
Ένωσης
Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α), το έντυπο «Δήμων Υγεία» του
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ κ.α.
Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο.

