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Σπουδές
Πτυχιούχος Φυσικός και Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός με
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Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. Εταιρία εργασίας ΔΕΚΟ: OTE A.E Περίοδος Εργασίας:
1972-2002. Διετέλεσε: Τηλεπ/κός Μηχανικός, Υποδ/ντής και
Διευθυντης ΤΛ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Φυσικός,
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

2. Από τον Ιούνιο του 2002 μέχρι το Μάρτιο του 2004
διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΕΑΒ.Πέραν των συμβατικών
δραστηριοτήτων ως μέλος του ΔΣ συνετέλεσα ως πρόεδρος
αρμοδίας επιτροπής για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Προγράμματος της ΕΑΒ αλλά και
την διεύρυνση της προστιθεμένης αξίας των προϊόντων με
Ελληνική συμμετοχή.

3. Κατά την ίδια ως ανωτέρω περίοδο διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της EMC-ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, θυγατρική της ΕΑΒ.
4. Από τον Σεπτέμβριο του 2002 μέχρι το Μάιο του 2005 εργάστηκε ως Σύμβουλος
Διοίκησης στην RAM-EUROPE, όπου συνετέλεσα καθοριστικά στην οργάνωση και
αναβάθμιση του εργοστασίου ώστε να προκριθεί στην αξιολόγηση για τη συμφωνία
συμπαραγωγής με την Ελλάδα των γερμανικών αρμάτων LEOPARD.
5. Από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2007 εργάστηκε ως σύμβουλος στην
εταιρεία NEXTCOM ειδικά σε θέματα τηλεπικοινωνιακών Μητροπολιτικών δικτύων.
6. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιούνιο του 2008 διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ.
της εταιρίας Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Τ-SMART Α.Ε. με ιδιαίτερη συμμετοχή στα
Ευρυζωνικά Δίκτυα των Δήμων.
7. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 συμμετείχε ως πρόεδρος του
Δ.Σ. της Α.Ε. Τεχνολογικών - Επιχειρησιακών και Εμπορικών Υπηρεσιών METAGON
Solutions S.A. με ιδιαίτερη συμμετοχή στα αντικείμενα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΩΝ:
• Yπεύθυνος οργανωτικής αναδιοργάνωσης του ΟΤΕ το 1979 σε επίπεδα Κομβικών
Περιοχών (σημερινός Καλλικράτης ).
• Μέλος πενταμελούς επιτροπής σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομίας για την εφαρμογή
του Θεσμού της Κοινωνικοποίησης στις ΔΕΚΟ.
• Αξιολόγηση προσωπικού
• Επιλογή στελεχών με αξιοκρατικά κριτήρια μέσω επιτροπών
• Βαθμονόμηση Υπηρεσιών με πολυκριτήρια μέθοδο
• Ανάπτυξη συστήματος Σύνδεσης Αμοιβής με παραγωγικότητα, σε όλες τις βαθμίδες
• Πιστοποίηση έργου Υπηρεσιών και απόκτησης ISO
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σχετική με την Υπηρεσία)
• Το 1985 συμμετείχε σε επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την καθιέρωση
στις ΔΕΚΟ του θεσμού της ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.
• Το 1985, ύστερα από πανελλαδικές εκλογές εκλέχτηκε στους εκπροσώπους των
εργαζομένων για την ΑΣΚΕ-ΟΤΕ (ΦΕΚ 577/Β/25-9-1985)
• Το 1989 διορίστηκε στην ΑΣΚΕ-ΕΛΤΑ ως εκπρόσωπος του κράτους (ΦΕΚ
442/Β/9-7-1989)
• Από τη θέση του στην ΑΣΚΕ-ΟΤΕ διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο για τα εξής θέματα:
• Καθιέρωση Ειδικών Προγραμμάτων (Crash Programme) για την καλυτέρευση της
ποιότητας επικοινωνίας σε όλες τις εγκ/σεις του ΟΤΕ.
• Καλλιέργεια διαφορετικής αντίληψης στον καθορισμό τιμολογίων ΟΤΕ, με κριτήρια
κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης.
• Παρουσίαση πρωτοποριακών θέσεων, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και
ανάπτυξης για τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στα Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές.
• Οργάνωση ημερίδων στην ΑΣΚΕ, για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ΟΤΕ και
των Τηλεπικοινωνιών γενικότερα.
• Οργάνωση Περιφερειακών Συνελεύσεων Κοινωνικού Ελέγχου σε διάφορες μεγάλες
πόλεις της χώρας με τη συμμετοχή των περισσότερων ΔΕΚΟ για την ανάπτυξη κοινών
προγραμμάτων.
• Συμμετοχή στη διακομματική επιτροπή ελέγχου του απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών
στις δικτυακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ με την απόφαση 301.3/Δ266/28-4-93/Διοικήσεως
με κριτήριο την πολυετή εξειδίκευση και γνώση.
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο “ΟΛΥΜΠΟΣ-Παγκόσμιο Πνευματικό
Κέντρο” από το έτος 2012.

