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Σημέλα Σαντσαρίδου 

Reception 

Kubic Athens Smart Hotel  
 

 

Το όνομά μου είναι Σημέλα Σαντσαρίδου και είμαι απόφοιτη του προγράμματος ΜΕΝDI της Αθήνας στην 

ειδικότητα Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. 

Αρχικά, η επαφή μου με το πρόγραμμα ΜΕΝDI ξεκίνησε από το Internet και μετέπειτα κανονίστηκε μια 

συνάντηση στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο όπου ενημερώθηκα για τη διττή εκπαίδευση και τα οφέλη 

της. 

Στην αρχή μου φάνηκε κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό, αλλά είπα ας το δοκιμάσω. Ξεκινώντας σε 

ηλικία 18 ετών αυτή την εκπαίδευση δεν περίμενα όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Όλα ξεκίνησαν πολύ 

απλά όπως κάθε σχολή από τα θεωρητικά μας μαθήματα και στην συνέχεια την πρακτική μας άσκηση σε 

4* και 5* ξενοδοχεία. 

Κατά την διάρκεια των τριών πρακτικών μου εργάστηκα στον όμιλο της ΑTLANTICA , τα πρώτα δύο χρόνια 

στο Atlantica Caldera Sensatori Resort στην Κρήτη όπου πέρασα από τα κάτωθι τμήματα service στο bar, 

βοηθός υπεύθυνης λινοθήκης , βοηθός προϊσταμένης αποθήκης, ρεσεψιόν και κουζίνα. Την τρίτη χρονιά 

επέλεξα άλλο ξενοδοχείο του ομίλου στα Χανιά, όπου εργάστηκα στο τμήμα του εστιατορίου.  

Επιπλέον, η σχολή μας έδωσε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Γερμανία με το πρόγραμμα Erasmus+, 

μια μοναδική εμπειρία για μένα, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψω για πρώτη φορά εκτός 

Ελλάδας και να γνωρίσω τα ήθη και έθιμα , την κουλτούρα, τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας . Να 

συμπληρώσω, επίσης, ότι δέχτηκα επαγγελματική πρόταση για να συνεργαστώ με το ξενοδοχείο αυτό 

στην Γερμανία. Στην συνέχεια, πλέον σαν επαγγελματίας τελειώνοντας και τις τρείς μου πρακτικές  

εργάστηκα στο Polis Grand Hotel στην Αθήνα στο τμήμα του εστιατορίου. 

Πλέον, σήμερα στα 23 μου εργάζομαι στο Kubic Athens Smart Hotel στο τμήμα της reception και είμαι 

πολύ χαρούμενη, διότι είμαι μέλος μιας εξαιρετικής ομάδας που φέρονται άκρως επαγγελματικά και 

πάντα με το χαμόγελο προς τους πελάτες προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. 

Kλείνοντας, θέλω να επισημάνω πόσο σημαντικό ήταν το έργο της σχολής για την επαγγελματική μας 

σταδιοδρομία και την εξέλιξη που έχουμε όλα τα παιδιά της σχολής. Εξίσου καθοριστικό ρόλο σε αυτό τον 

αγώνα έπαιξαν οι οικογένειες μας που ήταν πάντα δίπλα μας και φυσικά οι καθηγητές μας και οι 

υπεύθυνοι των ξενοδοχείων που ήταν κοντά μας σε κάθε βήμα και  μας συμβούλευαν. 

Την συστήνω ανεπιφύλακτα σε κάθε μελλοντικό σπουδαστή! 
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