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“Πιστεύω ότι σε μια κοινωνία οι ριζικές αλλαγές προς το καλύτερο μπορούν να προέλθουν 

μόνο μέσα από τη συνειδητή αυτοανάπτυξη και την ανάληψη της ευθύνης του καθενός για την 

πραγματικότητα που ζει.” 

www.artofjoy.gr 
 

 

Μέσα από τη δουλειά μου αλλά και εθελοντικά, υπηρετώ με ζήλο το Όραμα «Σπίθες στα Μάτια των 

Νέων» που έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την εκπαίδευσή τους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αποκτήσουν αξίες «υπεύθυνου πολίτη», καθώς και το κουράγιο να αναλάβουν τα ηνία της 

ζωής τους και να γίνουν «ηγέτες δίχως τίτλο», σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αν βρεθούν 

(Κοινωνική Ηγεσία).  

 

Είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο στο Μάνατζμεντ και θέση στο Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με έδρα το Ηράκλειο. Συνεργάζομαι με το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο όπου συμμετέχω στο MBA ως επιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών και όπου για 

τρεις χρονιές δίδαξα Διοίκηση Επιχειρήσεων στο προπτυχιακό. Από το 2006 διδάσκω στο Τ.Ε.Ι. σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα όπως: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, 

Στρατηγικές Αυτοβελτίωσης και Ανάπτυξης Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων, Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων, Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Τα 

ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις εξής επιστημονικές περιοχές: (α) Compassionate 

Leadership και ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων, (β) ενδυνάμωση νέων και γυναικών 

ειδικότερα, (γ) διοικητικές δεξιότητες των δύο φύλων και η ανάγκη ποικιλομορφίας στα ανώτατα 

διοικητικά κλιμάκια, (δ) περιεχόμενο καθώς και μέθοδοι εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ανάπτυξης 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων και ηγετικής συμπεριφοράς.        

 

Πρόσφατα αντιπροσώπευσα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και δίδαξα στο Αmrita 

University στην Κέραλα της Ινδίας, εργαστήρια σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του 

ΜΠΣ «Master in Social Work», για την ενδυνάμωση γυναικών, με τίτλο: «Empowering Women to 

become Compassionate Leaders». Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε και το νέο μου σύγγραμμα: 

«Speak Your Truth and Lead».  

 

Μετά από πρόσκληση της γνωστής πολυεθνικής εταιρίας, Cisco, σχεδίασα και εισηγήθηκα 

Αγγλόφωνα webinars, με ακροατήριο στελέχη της εταιρίας από ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω σε 

θέματα σχετικά με τη διαχείριση άγχους και την επαγγελματική ανέλιξη στον κλάδο υψηλής 

τεχνολογίας, ειδικά στοχευμένα για επαγγελματίες γυναίκες. Επίσης, εθελοντικά, αλλά και στο 
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πλαίσιο της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, διδάσκω εργαστήρια και σεμινάρια, 

όπως: «Επικοινωνία με το κηρύκειο σε κύκλο», «Αυτοανάπτυξη και Ενδυνάμωση Γυναικών», 

«Ο ρόλος του Προσωπικού Οράματος στη Διαχείριση Χρόνου», υπό την αιγίδα των Σχολικών 

Συμβούλων του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, «Τι θα θέλατε να λέει η επόμενη σελίδα της ζωής σας;» 

«Αγροτική Επιχειρηματικότητα», «Γονείς χωρίς Άγχος», «How to stand out in a competitive job 

market and land your dream job». Με προσκαλούν συχνά ως ομιλήτρια σε τοπικές και διεθνείς 

δράσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μου 

στο χώρο «δράσεις»: www.artofjoy.gr  

  

Επιπλέον, και στο πλαίσιο του Οράματος «Σπίθες στα Μάτια των Νέων», έχω βρει ότι βασικό μοχλό 

ενδυνάμωσης των νέων αποτελεί η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης. Έτσι, όλες τις εκδηλώσεις που 

έχω διοργανώσει στο παρελθόν στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (όπως Ημερίδες της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

και Οικονομίας, Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Ιδρύματος κ.τ.λ.), φροντίζω να υποστηρίζονται από 

καλά οργανωμένες ομάδες εθελοντών φοιτητών. Η αλήθεια είναι, ότι χωρίς τη συμβολή τους δεν 

θα είχαν στεφθεί αυτές οι εκδηλώσεις με την επιτυχία που είχαν!   

 

 

Έργο πριν από την ακαδημαϊκή μου ζωή 

Έζησα 13 χρόνια της ενήλικης ζωής μου στη Μ. Βρετανία, όπου εργάστηκα σε διευθυντικές θέσεις 

και αργότερα, ανέπτυξα τη δική μου βραβευμένη συμβουλευτική επιχείρηση, συμβουλεύοντας 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες γυναικών επιχειρηματιών. Ως αναγνωρισμένη σύμβουλος 

του ‘Business in Focus’ συνέβαλα στη χρηματοδότηση πολλών βρετανικών μικρο-μεσαίων 

επιχειρήσεων με προγράμματα της Ε.Ε. και ανέπτυξα σεμινάρια ειδικά για στελέχη. Με την 

επιστροφή μου στην Ελλάδα ανέλαβα τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ του εκδοτικού οίκου Rosili 

που εξειδικεύεται σε ακαδημαϊκά βιβλία. Υπήρξα η πρώτη Πρόεδρος του European Women’s 

Management Development Network στην Ελλάδα (www.ewmd.org). 

 

 

Σπουδές & Εκπαίδευση 

Είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων), 

κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και διδακτορικού διπλώματος στο Μάνατζμεντ από 

το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχω πάρει τη πιστοποίηση του «Master Practitioner in Neuro-

Linguistic Programming» από την Μ. Βρετανία (Professional Member of ANLP International CIC) και 

είμαι Certified Clinical Hypnotherapist από το Association for Integrative Psychology US. 

   

Ολοκλήρωσα  με επιτυχία, online μαθήματα στο Coursera, όπως: "De-Mystifying Mindfulness" και 

"Inspirational Leadership through Emotional Intelligence". Έλαβα μέρος στο σεμινάριο «Council in 

Nature» στην Ουαλία, που προάγει την επικοινωνία από την καρδιά σε κύκλο με τη χρήση 

κηρυκείου. Έμαθα για τη μαγεία της Φύσης και της ένωσης του Ανθρώπου με αυτήν ξεπερνώντας 

με επιτυχία τη δοκιμασία του «Vision Quest» με Δασκάλα-Οδηγό την Pippa Bondy (Ancient Healing 

Ways, Snowdonia, Β.Ουαλία). Έχω συμμετάσχει επίσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα του διεθνούς 

οργανισμού της Shambhala, όπως: «MAITRI-Space Awareness» και «Kado». 
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Συγγραφικό έργο & δημοσιεύσεις: 

Έχω συμμετάσχει συγγραφικά σε πέντε ακαδημαϊκά συγγράμματα σχετικά με το Μάνατζμεντ και το 

Μάρκετινγκ και πρόσφατα, συνέγραψα το βιβλίο «Speak your Truth and Lead» σχετικά με την 

ενδυνάμωση γυναικών.  

 

Επιλεγμένοι τίτλοι ακαδημαϊκών βιβλίων: 

~ Tzortzaki A.M., (2019), Speak Your Truth and Lead: Empowering Women to become Compassionate 

Leaders, ISBN: 978-6180-0131-46. 

~ Tzortzaki, Α.Μ. (2011), Knowledge Management in Service Organizations, Lambert Academic 

Publishing, ISBN: 978-3-8465-2102-1. 

~ Δημητριάδης, Σ. & Τζωρτζάκη, Α.Μ. (2010), Μάρκετινγκ: Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδοτικός 

οίκος Rosili, ISBN: 978-960-7745-28-6. 

~ Τζωρτζάκης Κ. & Τζωρτζάκη Α.Μ., (2007), Οργάνωση και Διοίκηση: Το Μάνατζμεντ της νέας εποχής, 

εκδοτικός οίκος Rosili, ISBN: 978-960-77452-1-7. 

 
 
Κεφάλαιο σε βιβλία: 
 

1. Homata, A., Mihiotis, A., Tzortzaki, A.M. (2017), ‘Franchise Management and the Greek Franchise 
Industry’. In Vlachvei, A., Notta, O., Karantininis, K., Tsounis, N., (Eds), Factors affecting firm 
competitiveness and performance in the modern business world, IGI Global, Hershey, US. 

2. Tzortzaki, A.M., (2015), ‘Tourism Model’. In Jafari, J. and Xiao, H. (Eds), Encyclopedia of Tourism, 
Springer International Publishers. 

 
 
Επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα (με κριτές – τυφλό σύστημα): 
 

~ Balaska, T., Tzortzaki, A.M., (2017), ‘The effect of online consumer reviews on buying behaviour and their 
management by the tourism industry’, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, 
vol.7, issue1-2, pp.143–167. 

~ Dosi, H., Tzortzaki, A.M., (2017), ‘Managing social media as a marketing tool in the Greek business 
environment’, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, vol.7, issue1-2, pp.48–
69. 

~ Tzortzaki, A.M., Tsourdalakis, K., (2014), ‘Building Competitive Advantage through Innovation: A Case 
Study from the Food Industry’, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol.5, 
no.4, pp.350-375.  

~ Tzortzaki, A.M., (2014), ‘Knowledge-based strategies for managers in the service sector’, Management 
Research Review, vol. 37, no.10, pp.858-879. 

~ Tzortzaki, A.M., Mihiotis, A., (2014), ‘A Review of Knowledge Management Theory and Future Directions’, 
Knowledge and Process Management, Vol. 21, no.1, pp. 29-41. 

~ Tzortzaki, A.M. and Mihiotis, A., (2012), ‘A three dimensional knowledge management framework for 
hospitality and tourism’, Foresight, vol.14, no.3, pp.242-259. 

~ Tzortzaki, A.M., Mihiotis, A. and Agiomirgianakis, G.M. (2011), ‘The Quest for a New Multidisciplinary 
Tourism Model’, Annals of Tourism Research, vol. 38, no.1, pp. 325-330.   

~ Tzortzaki, A.M., (2007), ‘An empirical examination of acquisitions in Greece’, International Journal of 
Financial Services Management, vol.2, no. 1, pp. 144-158.  
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Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (με κριτές και πρακτικά). 

 
- Tzortzaki, A.M. (2019), “The Need For Teaching Compassionate Self-Leadership in a University 
Setting (extended abstract)”, in 12th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business 
proceedings of the International 2019 Conference, Salonica, Greece. 
- Tzortzaki, A.M., Voulgaris, F., Kazani, G., ‘The Μanagement of Human and Financial Capital and 
its effects on performance in the Greek banking sector’, για παρουσίαση στο 2nd annual 
Conference of the Financial Engineering Banking Society, Αθήνα στις 2-4 Δεκεμβρίου 2011. 
- Tzortzaki, A.M., Voulgaris, F., and Agiomirgianakis, G.M., (2006), ‘Experience-based Tourism: The 
New Competitive Strategy for Long Term Survival of the Tourist Industry’, International Conference 
of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, Hellenic Open University, Crete. 
- Mihiotis, A., Tzortzaki, A.M., and Konidaris, N., (2006), ‘Performance Measurements and ERP 
Systems in the Tourism Industry’, International Conference of Trends, Impacts and Policies on 
Tourism Development, Hellenic Open University, Crete. 

 
 
- Παρουσίαση εργαστηρίου στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Δημοκρατική Παιδεία (EUDEC) 2018, Κρήτη, με τίτλο: 
«Εξερευνώντας τη διδασκαλία της Προσωπικής Ηγεσίας από τις ηλικίες των 2,5 μέχρι 35 χρόνων». 
 
 
 
Εγχειρίδια ως υποστηρικτικό υλικό σε εργαστήρια: 

~ «Ασκήσεις Πορείας» (2016), αυτοέκδοση, ISBN: 978-960-93-8537-4 

~ «Γονείς χωρίς άγχος» (2019), αυτοέκδοση, ISBN: 978-618-00-0927-9 

 
  

 

 

Τέλος, γεννήθηκα μια παγωμένη μέρα του χειμώνα στη γη των Κελτών, στην Ουαλία και μεγάλωσα 

στην ηλιόλουστη γη των Ελλήνων. Ανατράφηκα από Κρητικό πατέρα και Ουαλή μητέρα. Με 

ενθουσιάζουν: η αποτελεσματική επικοινωνία, η πνευματική ανάπτυξη, οι καινοτόμες λύσεις, η 

Φύση και ειδικά τα λουλούδια και οι όμορφες γαλάζιες θάλασσες της Ελλάδας. Νιώθω μεγάλη 

χαρά όταν γίνομαι μάρτυρας της εκπλήρωσης του ονείρου κάποιου.  

 

 

 

Τηλέφωνο γραφείου:  +3(0) 2810 – 379658 

email:  alexiatzortzaki@hmu.gr   

websites: www.artofjoy.gr        www.be-heart-led.gr 
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