ΡΑΠΑΝΑΚΗ Γ. ΠΕΣΡΟ
Ο Πέηρος Γ. Ραπανάκης γελλήζεθε ηο 1959 ζηολ Πεηραηά θαη θαηοηθεί ζηελ
Αζήλα.
Δίλαη οηθολοκοιόγος, πηστηούτος ηες Αλωηάηες Βηοκεταληθής τοιής Πεηραηά
(Α.Β..Π.), ζύκβοσιος επητεηρήζεωλ κε καθρότρολε εκπεηρία ζε ζέκαηα
εργαηηθής λοκοζεζίας θαη αλζρώπηλοσ δσλακηθού, εηζεγεηής , ζσγγραθέας.
Eίλαη παηέρας ελός παηδηού.
Έτεη ζσκκεηάζτεη ζε πιήζος εκερίδωλ θαη ζεκηλαρίωλ ηοσ Οηθολοκηθού
Δπηκειεηερίοσ, ηοσ Κέληροσ Οηθολοκηθώλ Δρεσλώλ ηοσ Παλεπηζηεκίοσ
Αζελώλ , ηοσ ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ θ.ιπ., θαζώς θαη ζε πρόγρακκα εθπαίδεσζες
εθπαηδεσηώλ.
Σηαδιοδρομία



Από ηο 1986 έως ηο 1994 άζθεζε ηο επάγγεικα ηοσ ιογηζηή –
σπεύζσλοσ προζωπηθού .
Από ηο 1990 έως θαη ζήκερα ζσκκεηέτεη ως εηζεγεηής ζε ζεκηλάρηα,
κε ζέκα ηης εργαζηαθές ζτέζεης, ηε κηζζοδοζία προζωπηθού, ηελ
εργαηηθή λοκοζεζία, ηης εσέιηθηες κορθές απαζτόιεζες θ.ιπ.
σλεργάδεηαη κε ποιιούς εθπαηδεσηηθούς θορείς θαη ηδρύκαηα (Epsilon
net , Eσεπητεηρείλ, Νασηεκπορηθή, , Οηθολοκηθό Δπηκειεηήρηο , Νοκηθή
βηβιηοζήθε, Λογηζηηθούς ζσιιόγοσς θ.ιπ.) θαη έτεη ζσκκεηάζτεη ως
εηζεγεηής ζε ζεκηλάρηα ποσ σιοποηήζεθαλ ζηοσς τώροσς εργαζίας
εθαηό (100) θαη πιέολ επητεηρήζεωλ [Διιεληθά Πεηρέιαηα, Alstom , S &
B , Altec , Carrier ,ΦΑΓΔ , Α.Β. Βαζηιόποσιος, Goodys,
Interamerican, Πεηρόια, Grecotel Creta Palace , ING, Shelman,
Lafarge - Όκηιος ΑΓΔΣ Ηραθιής, Body Talk , Pizza Hut, KUEHNE
HELLAS , Γηώηες, Αληέλλα, Σετλοθάρ, ΙΓΜΑ - ηδερεκπορηθή
Μαθεδολίας ΑΔ, DAVARIS TEXTILES - ΝΣΑΒΑΡΗ Γ ΑΔ , ΙΝΚΑ ,
ΑΣΣΙCA GROUP CARRIER , Οργαληζκός Ληκέλα Θεζζαιολίθες
(ΟΛΘ) , COSCO , FOODLINK θ.ιπ]



Από ηο 1994 έως ζήκερα είλαη ζύμβοσλος επιτειρήζεων ζε θέμαηα
εργαηικής νομοθεζίας και ανθρώπινοσ δσναμικού («EPSILON
NET», «Nασηεκπορηθή»
θαη παιαηόηερα ηες «Ipirotiki Sofware &
Publications s.a.».



Από ηο 1994 έως ζήκερα αρζρογραθεί ζηολ οηθολοκηθό ηύπο θαη
εηδηθόηερα ζηελ εθεκερίδα «Nασηεκπορηθή» θαζώς θαη ζηα περηοδηθά
«EPSILON 7» θαη «Δπητείρεζε»

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Είναι σσγγραυέας των παρακάτω βιβλίων:
1. «Εργαηικά και αζθαλιζηικά» εθδόζεης ” IPIROTIKI
1994

PUBLICATIONS”

2. «Εργαηικά και αζθαλιζηικά» εθδόζεης ” IPIROTIKI
1995

PUBLICATIONS”

3. «Ειδικά εργαηικά και αζθαλιζηικά θέμαηα» εθδόζεης
” IPIROTIKI PUBLICATIONS” 1997
4. «Επίκαιρα εργαηικά θέμαηα» εθδόζεης ” IPIROTIKI
1999

PUBLICATIONS”

5.«Επίκαιρα αζθαλιζηικά θέμαηα» εθδόζεης ” IPIROTIKI PUBLICATIONS”
2000
6.«Οι νέες εργαζιακές ρσθμίζεις» εθδόζεης ” IPIROTIKI
2001

PUBLICATIONS”

7. «Κωδικοποίηζη ζσλλογικών
IPIROTIKI PUBLICATIONS” 2001

ρσθμίζεων(Ε-ΔΑ)

»

εθδόζεης

”

8. «Κωδικοποίηζη ζσλλογικών
IPIROTIKI PUBLICATIONS” 2002

ρσθμίζεων(Ε-ΔΑ)

»

εθδόζεης

”

9. «Κωδικοποίηζη ζσλλογικών
IPIROTIKI PUBLICATIONS” 2003

ρσθμίζεων(Ε-ΔΑ)

»

εθδόζεης

”

10. «Οι νέες αζθαλιζηικές
PUBLICATIONS” 2003
11.
«Οι
νέες εργαζιακές
PUBLICATIONS” 2004

ρσθμίζεις»
ρσθμίζεις»

εθδόζεης
εθδόζεης

”

IPIROTIKI

”

IPIROTIKI

12. «Κωδικοποίηζη ζσλλογικών ρσθμίζεων(Ε-ΔΑ) » εθδόζεης ”
IPIROTIKI PUBLICATIONS” 2004
13. «Κωδικοποίηζη ζσλλογικών ρσθμίζεων(Ε-ΔΑ) » εθδόζεης ”Union ”
2005
14. «Eργαζιακές αναλύζεις και εθαρμογές» εθδόζεης ” ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ”
2005
15. « Διατείριζη Μιζθοδοζίας» εθδόζεης ” ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ” 2009

Ξένες Γλώζζες: Αγγιηθά

