Ιωάννης Πολίτης
Ο Ιωάννης Ν. Πολίτης γεννήθηκε στον Πειραιά τον Αύγουστο του 1974. Το 1997 απέκτησε
το Δίπλωμα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και το 1999 το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Κατά τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 1999-2000 έλαβε την υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για υψηλή
επίδοση στις σπουδές, καθώς και την υποτροφία του EURO κατά το έτος 2002. Επίσης,
υπήρξε ειδικός μεταπτυχιακός υπότροφος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης τα διαστήματα 1998-2001 και 2004-2005.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών
Ερευνών, του European Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, ενώ
αναφέρεται στο Mathematical Science Who is Who.
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ), καθώς
και στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.
Έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σε
ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία έχοντας
απασχοληθεί ως εισηγητής σε πολυάριθμα επιμορφωτικά σεμινάρια.
Από το 2000 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως επιστημονικός συνεργάτης του
Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ),
ενώ έχει προσφέρει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στα πλαίσια μαθημάτων του Τομέα
Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ταυτόχρονα, από το 2002 εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ έχει
πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό μελετών που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης της
Ποιότητας και Συστήματα Ανάλυσης της Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
(HACCP) για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
Ενεργεί ως κριτής για επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και είναι συγγραφέας ή
συμμετείχε στη συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά
και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει σημαντικό αριθμό παρουσιάσεων σε επιστημονικά
συνέδρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επιχειρησιακή έρευνα, πολυκριτήρια
ανάλυση αποφάσεων, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, διοίκηση ολικής ποιότητας,
συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας.

