Στον χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης αφού ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές για την απονομή του βραβείου, υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να τιμώνται κορυφαίες επιστημονικές προσωπικότητες της χώρας οι οποίες, όπως ανέφερε, «έδωσαν μάχες και σημείωσαν επιτυχίες , για την σωτηρία της ανθρωπότητας από την covid-19, στα επιστημονικά εργαστήρια και τις κλινικές του κόσμου». « Οι σημερινές βραβεύσεις είναι απλώς ενδεικτικές της υπέρτατης ελληνικής προσφοράς στο ιατρικό στερέωμα» ανέφερε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας καθώς και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει προς αυτή την κατεύθυνση ως Περιφερειάρχης, Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΕΛΙΤΟΥΡ.  «Η ζήτηση του παγκόσμιου κοινού για «προορισμούς ευεξίας» παρουσιάζει  κατακόρυφη αύξηση» ανέφερε και επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:«Ο Τουρισμός Υγείας της Ελλάδας, λοιπόν, εκτιμούμε ότι  επιφυλάσσει ιδανικό συνδυασμό παραγόντων∙ που αποτελούν τα διεθνή ζητούμενα για την ανάπτυξη του κατεξοχήν ανερχόμενου κλάδου της παγκόσμιας Οικονομίας: του Ιαματικού, του Ευεξιακού και του Ιατρικού Τουρισμού.
Σήμερα  λοιπόν, στην Ελλάδα, το πλαίσιο που διαμορφώνουμε και οι πρωτοβουλίες μας, για την ανάπτυξη του Τομέα αποσκοπούν ακριβώς :
στο να παράσχουμε την δυνατότητα στους Ταξιδιώτες Υγείας -που λαχταρούν όσο ποτέ τις στιγμές ευεξίας, να βιώσουν στον τόπο μας την  εμπειρία Υγείας.  Στρατηγικά, ο στόχος μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες και να στηρίξουμε τις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις Τουρισμού Υγείας και Τουρισμού Ευεξίας, οι οποίες σε όλο αυτό το διάστημα στερούνταν των τεχνικών δεξιοτήτων και των μεγάλων κεφαλαίων για να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στους επώνυμους παγκόσμιους κολοσσούς. 
Κρίσιμο ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας
Ακολούθως ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στον ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια ενίσχυσης του Τουρισμού Υγείας. 
«Πεποίθησή μας είναι, σε ότι αφορά τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας της Ελλάδας και της Αττικής ότι οι τοπικές και αυτοδιοικητικές κυβερνήσεις, οι τουριστικές αρχές, και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να υποστηρίξουν επιχειρήσεις μικρής κλίμακας. Ειδικά εκείνες που αιμοδοτούν την κοινότητα σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να οικοδομηθούν πιο ολοκληρωμένα οι τομείς του Τουρισμού Υγείας , ο Ιατρικός Τουρισμός και ο Τουρισμός Ευεξίας . 
Αυτό, είναι ακριβώς που βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής και της φιλοσοφίας μας στην περιφέρεια Αττικής. 
Στην Αττική μελετάμε πολύ προσεκτικά κάθε μία πληροφορία που έχει σημασία:
Για να επιτρέψουμε στους διεθνείς επισκέπτες να συνδυάσουν στις διακοπές τους με  
·	την ασφάλεια της Υγείας, 
·	και την απόλαυση, τις υπηρεσίες, καθώς και το αποτέλεσμα Ευεξίας που προσδοκούν∙ 
Έχουμε θέσει τέσσερις βασικούς άξονες για την ανάπτυξη, που ξεκινούν από την μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής στην κυκλική οικονομία ώστε οι πόλεις μας και ολόκληρη η περιφέρεια να γίνουν Υγιείς Πόλεις, με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και της ρύπανσης, αλλά και  με τον επανασχεδιασμό των δρόμων, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση. Και φυσικά όλα αυτά, με φόντο τον πολιτισμό, και τα μονοπάτια της ιστορικής εξερεύνησης ενός τόπου απ’ όπου ξεκίνησαν όλα» σημείωσε. 


