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Τ ην τύχη του στο στίβο των προσεχών δημοτικών 
εκλογών αποφάσισε να δοκιμάσει ο πρόεδρος 
της Ε.ΕΛ.Ι.Α. Γιώργος Πατούλης, κατερχόμενος 

ως υποψήφιος δήμαρχος στην πόλη του Αμαρουσίου, 
επικεφαλής του συνδυασμού «Μαρούσι, Ανθρώπινη 
Πόλη».

Ο Γιώργος Πατούλης έχει να παρουσιάσει όχι μόνο μια 
πλούσια συνδικαλιστική και πολιτική δράση, αλλά παράλλη-
λα και μια τεράστια κοινωνική προσφορά, καθώς και διοι-
κητική εμπειρία. Από το βιογραφικό του σημείωμα σταχυ-
ολογήσαμε τα πιο βασικά στοιχεία που έχουν ως εξής:  

Ο Γιώργος Πατούλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1981 
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ειδικεύτηκε ως 
ορθοπαιδικός – χειρουργός στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθη-
νών, όπου και εκπόνησε συναφή με την ειδικότητά του 
διδακτορική διατριβή. 

Το λειτούργημα του γιατρού ταιριάζει απόλυτα στην ιδι-
οσυγκρασία του και στην ανάγκη που νοιώθει για προ-
σφορά στον άνθρωπο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνι-
κό σύνολο. Παράλληλα, ως ανήσυχο πνεύμα και όντας 
άνθρωπος της δράσης και της ενημέρωσης στις σύγχρο-
νες ανάγκες της κοινωνίας, ειδικεύτηκε στα Οικονομικά 
της Υγείας και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Δημό-
σιας Υγείας, ενώ συγχρόνως ανέπτυξε πολύ νωρίς συνδι-
καλιστική δράση.

η συνδικαλιστική του εμπειρία ξεκινάει το 1995, όταν 
ίδρυσε το Σύλλογο Ειδικευμένων Ιατρών Αθηνών και Πει-
ραιώς (ΣΕΙΑΠ), όπου και διετέλεσε πρόεδρός του για 3 
χρόνια (1995-1998).
•  Ίδρυσε τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Νέοι Γιατροί», το 1997 

και προεδρεύει μέχρι σήμερα.
• Διετέλεσε: 

-  Για 8 συνεχή έτη μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών (ΙΣΑ) και για 3 χρόνια αντιπρόεδρός του.

-  Τέλος, είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Ενώσεως Ελευθε-
ροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) (2002)

η πολιτική του δράση ξεκινάει από το 1998, όταν εκλέ-
χτηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο 
Πεύκης, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2002 επανεξελέ-
γη ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος σε όλα τα Βόρεια 
Προάστεια.
•  Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στο Χώρο της Υγεί-

ας:
α.  Ορίστηκε Υπεύθυνος Υγείας Β4 Νομαρχιακής της Νέ-

ας Δημοκρατίας.

β.  Εργάστηκε ως μέλος της εξωκοινοβουλευτικής επιτρο-
πής του Τομέα Υγείας  της Νέας Δημοκρατίας.

γ.  Διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πεύκης. 

δ.  Διετέλεσε πρόεδρος και ιδρυτής της επιστημονικής εται-
ρείας «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας ΟΤΑ».
η κοινωνική του προσφορά ξεκινάει ως μέλος του συλλό-

γου «Νέοι Γιατροί», όπου για 6 χρόνια δραστηριοποιήθηκε 
εθελοντικά συμμετέχοντας σε επισκέψεις σε παραμεθόριες 
νησιώτικες περιοχές, σε προληπτικές ενημερωτικές ομιλίες 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη σχολική ιατρική κ.λπ. Επί-
σης, για 8 συνεχή χρόνια δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά 
ως γιατρός στο Δημοτικό  Πολυϊατρείο Πεύκης.

η Διοικητική του εμπειρία συνοψίζεται στα εξής: 
•  Για τρία χρόνια, που εκλέγεται ως αιρετό μέλος του ΔΣ 

στο ΠΓΝΑ  «Λαϊκό» και εκπρόσωπος  όλων των επιστη-
μόνων του εν λόγω νοσοκομείου

•  Για τρία έτη εκλέγεται πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πεύκης 
(ΔΕΚΠΑ)

•  Για πέντε έτη διατελεί πρόεδρος  του Δημοτικού Πολυ-
ϊατρείου Πεύκης

•  Για ένα έτος διατελεί πρόεδρος του ΚΕΚ «Κοραής» του 
Δήμου Πεύκης

•  Για δύο έτη ορίζεται υπεύθυνος εθελοντισμού του Δή-
μου Πεύκης 

•  Το 2005 εκλέγεται αντιπρόεδρος του ΔΣ της Πολυκλινι-
κής του Ολυμπιακού Χωριού και του Γενικού Νοσοκο-
μείου «Ασκληπιείο Βούλας».

Το εκδοτικό του έργο αφορά:
• Το επιστημονικό περιοδικό «Νέοι Γιατροί»
•  Το ειδικό έντυπο «Πρώτες Βοήθειες», που μοιράζεται 

στους κατοίκους των παραμεθόριων νησιωτικών περι-
οχών και σε άλλες περιοχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της χώρας μας

•  Το έντυπο του ΙΣΑ «Πληθωρισμός ιατρών στην Αθή-
να» και

•  Την εφημερίδα της Ενώσεως των Ελευθεροεπαγγελμα-
τιών Ιατρών Αττικής.
Σήμερα, εργάζεται ως γιατρός στο ΙΚΑ Αμαρουσίου κα-

θώς επίσης ως Επιστημονικός Συνεργάτης του «Ερρίκος 
Ντυνάν» και της «Αθηναϊκής Κλινικής». 

Είναι παντρεμένος από το 1991 με την καθηγήτρια φι-
λολογίας μαρίνα Σταυράκη, η οποία εργάζεται στη μέ-
ση Εκπαίδευση.
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