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Ο Γιώργος Πατούλης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Κρήτη.
Το 1981 πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ειδικεύτηκε ως ορθοπαιδικός–
χειρουργός στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή. Έχει εργαστεί
ως ιατρός στο Ι.Κ.Α Ταύρου (παράρτημα Κεραμεικού) και Αμαρουσίου – Ερυθραίας, καθώς και ως
επιστημονικός συνεργάτης του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» και της «Αθηναϊκής Κλινικής». Παράλληλα,
την περίοδο 1998-2000 ειδικεύτηκε στα Οικονομικά της Υγείας και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.
Από πολύ νωρίς ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στο χώρο της υγείας. Το 1996 εκλέχθηκε για πρώτη φορά
στο ΔΣ του ΙΣΑ και έκτοτε επανεκλέγεται συνεχώς, έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος και από το 2011
Πρόεδρος του ΙΣΑ μέχρι σήμερα.
Τον Ιανουάριο του 2012, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ξεκίνησε μαζί με τον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο Β’, μια πρότυπη, σε όλη την Ελλάδα, δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης για
ανασφάλιστους πολίτες, το «Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής», παρέχοντας ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε
χιλιάδες οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας στην Αττική και στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας.
Το 2018 επανεξελέγη, με ποσοστό 54.76%, για τρίτη συνεχόμενη θητεία, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών.
Η δράση του στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινάει το 1998, όταν εκλέγεται για πρώτη φορά
Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πεύκης, όπου και διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η
εργατικότητα και η διεκδικητικότητά του, πάντα κοντά στον πολίτη, είχαν ως αποτέλεσμα στις δημοτικές
εκλογές του 2002 να επανεκλεγεί πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος σε ψήφους σε όλα τα βόρεια προάστια.
Το 2004 ίδρυσε το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που σήμερα αποτελεί το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, με 220 Δήμους μέλη και προγράμματα Προαγωγής Υγείας και
προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλη την Ελλάδα, στο οποίο διατελεί Πρόεδρος για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
Το 2006 εξελέγη Δήμαρχος Αμαρουσίου, θέτοντας τις βάσεις ώστε το Μαρούσι να ξαναγίνει βιώσιμη πόλη.
Το 2010 επανεξελέγη από την πρώτη Κυριακή της ψηφοφορίας, με ποσοστό 57%.
Το 2011 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
(Σ.Π.Α.Π) και επανεξελέγη στην ίδια θέση το 2013.
Το 2014 επανεξελέγη, πάλι από την πρώτη Κυριακή, Δήμαρχος Αμαρουσίου, για τρίτη συνεχόμενη θητεία,
με το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει λάβει ποτέ υποψήφιος για το συγκεκριμένο αξίωμα στο Μαρούσι.
Την ίδια χρονιά εξελέγη από τους Δημάρχους της χώρας στη Προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την περίοδο 2014 – 2019.
Τον Δεκέμβριο του 2015, με την ιδιότητα του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. εξελέγη Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου
Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) και επανεξελέγη στο ίδιο αξίωμα τον Δεκέμβριο του 2016.
Τον Φεβρουάριο του 2018 εξελέγη Πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΙΤΟΥΡ.
Πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε, επίσης, στον χώρο της Υγείας, καθώς αξιοσημείωτη είναι και η διοικητική
του εμπειρία. Ακόμα διαθέτει συγγραφικό και εκδοτικό έργο.
Είναι έγγαμος με τη Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη και έχουν έναν γιο.
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