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Γιάννης Πασσαδάκης 

Υπεύθυνος Room Service 

Ξενοδοχείο Elounda Beach 
 

 

Με λένε Γιάννη Πασσαδάκη και είμαι απόφοιτος του πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής 

εκπαίδευσης τουριστικών ειδικοτήτων με το σύστημα της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Από μικρή ηλικία ήξερα ότι αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου ήταν να μαγειρεύω. Με γοήτευε και με 

γοητεύει ο κόσμος των γεύσεων, των μπαχαρικών και των καλών υλικών και κυρίως ο τρόπος της 

σύνθεσης όλων για τη δημιουργία ενός πιάτου. Έχοντας, λοιπόν, ξεκάθαρο στόχο έψαχνα να βρω 

προγράμματα εκπαίδευσης στο Ηράκλειο όπου και διαμένω μέχρι που έφτασα στο πρόγραμμα. Σε ηλικία 

19 ετών ξεκίνησα την τριετή μου φοίτηση καθώς ήταν αυτό που ήθελα. 

Στοχευμένο στην ειδικότητά μου, μου επέτρεπε να αναπτύξω τις ικανότητες μου και να ανακαλύψω κι 

άλλα πράγματα. Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούσαν τέσσερις μήνες, ενώ η ενδοεπιχειρησιακή μας 

εκπαίδευση ήταν εξάμηνη υποχρεωτική για κάθε έτος. Οι ευκαιρίες που δόθηκαν πολλές. Την πρώτη μου 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση την έκανα στο 5* ξενοδοχείο «Καλημέρα Κρήτη» της Robinson Club, ενώ 

τις δύο επόμενες στο ξενοδοχείο Alexander Beach Hotel Villas. 

Παράλληλα, μέσω της σχολής μας δόθηκε και η ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε πρόγραμμα Erasmus + 

όπου για ένα μήνα πήγαμε σε Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία να απασχοληθούμε σε κορυφαίες 

επιχειρήσεις. Σήμερα στα 23 μου είμαι Υπεύθυνος Room Service σε ένα από τα πλέον κορυφαία 

ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το Elounda Beach. 

Αυτό που κρατάω από το πρόγραμμα είναι ότι μου έδειξε την αξία της αυτομόρφωσης, μου καλλιέργησε 

περισσότερο μια πολυπολιτισμική πλευρά και μου επέτρεψε να ξεκινήσω να οικοδομώ μια στέρεη 

καριέρα με σοβαρότητα, επιμονή και ξεκάθαρο στόχο. 
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