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Ηράκλειο 27 Ιανουαρίου 2023     
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Παγκρήτια ημέρα καριέρας στις 
Ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης». 

 
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο η δεύτερη Παγκρήτια 
ημέρα που γίνεται θεσμός με τον διακριτικό τίτλο, «Ημέρες Καριέρας» στα ξενοδοχεία 
της Κρήτης σε συνδιοργάνωση του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και 
της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
Οι εκδηλώσεις πέτυχαν τον κύριο σκοπό τους που ήταν η επαφή και η γνωριμία των 
ενδιαφερομένων για εργασία στον ξενοδοχειακό κλάδο με τους εκπροσώπους των 
ξενοδοχείων. 
 
Κατά γενική ομολογία, η ροή των υποψηφίων ήταν μεγαλύτερη από πέρσι. 
Έτσι, η διοργάνωση ήταν άκρως επιτυχημένη με τη συμμετοχή πολλών ξενοδοχείων 
από όλη την Κρήτη. 
 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι σπουδαστές των τουριστικών σχολών της περιοχής 
μας, τους οποίους υποδέχτηκε ο ίδιος  ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος 
Σφακιανάκης. 
 
Ο ίδιος διαβεβαιώνοντας τους πως «όλη η ξενοδοχειακή οικογένεια στηρίζει την 
προσπάθεια τους και θα βρίσκεται κοντά τους στα πρώτα βήματα και στην συνέχεια της 
σταδιοδρομίας τους», τους ενθάρρυνε να επιλέξουν τον δυναμικό κλάδο της ξενοδοχίας 
που εξασφαλίζει μια θέση εργασίας με δελεαστικές συνθήκες ,προοπτική και καλές 
αμοιβές απ’ το ξεκίνημα της επαγγελματικής πορείας. 
 
Στο Ηράκλειο,  την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η κυρία Μηλάκη Γεωργία 
υπεύθυνη του τομέα τουρισμού και κυρία Στειακάκη Μαρία του τομέα απασχόλησης.  
 
Επίσης ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, ο πρόεδρος 
των Ξενοδοχο-υπαλλήλων Νίκος Κοκολάκης, ο πρόεδρος του Εργατικού κέντρου 
Ηρακλείου  Στέλιος Βοργιάς καθώς και ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης 
που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση. 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι μία σημαντική εκδήλωση στον τομέα 
απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα και μια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση που 
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έχει ανάγκη η αγορά σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή που η έλλειψη στελεχιακού 
δυναμικού είναι περισσότερο διακριτή από ποτέ. 
 
Αξίζει να σημειωθεί τέλος, πως άλλη μία πρωτοβουλία του Παγκρήτιου Συλλόγου 
Διευθυντών Ξενοδοχείων είναι η πλατφόρμα εργασίας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. 
Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί κάποιος να υποβάλει το βιογραφικό του  ή να βρει 
τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία μέλη του Συλλόγου:  
http://www.Cretanhotelmanagers.gr 
 
 

 
 
 
 

Ο πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 
Σφακιανάκης Γιώργος                                            Πετράκης Ευτύχιος 


